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Severovýchodně od Zlína, v údolí Hostýnské hornatiny
leží valašská obec Kašava, na říčce Dřevnici, která v
minulosti roztáčela vodní kola. V současnosti napájí na
jižní straně obce přehradu Slušovice, která je zásobárnou
pitné vody pro velkou část Zlínska. Svou polohou na úpatí
Hostýnských vrchů je zdejší lokalita velmi zajímavým a
vyhledávaným místem pro pěší turistiku. Kašava byla
sídlem několika mlýnů, sice nevelkých, ale zvládajících
zpracovat veškerou domácí i okolní produkci. Majitelé
panství také zřídili na říčce pilu. V roce 1749 měla obec
už svou vlastní pečeť. Symbolem obce, vyobrazeným na
pečeti, byla svatá Kateřina.
Obec Kašava je součástí přírodního parku Hostýnské vrchy. Evropsky významná lokalita
Nad Kašavou je chráněným územím v rámci soustavy NATURA 2000. K procházce
láká Naučná stezka Kašava, na jejíž trase je i Křížová cesta. Autorem dřevěných plastik
znázorňujících Ježíšovo ukřižování je Tomáš Procházka.
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Naučná stezka Kašava a studánky
Projekt Naučná stezka Kašava byl
realizován v letech 2012 - 2013 v rámci
Fondu mikroprojektů. Na trase stezky je
nainstalováno 11 stanovišť, 2 posezení, 32
směrových ukazatelů a 14 zastavení křížové
cesty. Celková délka naučné stezky kolem
Kašavy je 17,5 km. Nadmořská výška Kašavy
je 334 m n. m. Textový doprovod naučné
stezky naleznete na zastřešených lavičkách
jednotlivých stanovišť a ve směrové
růžici před obecním úřadem. Na každém
stanovišti na Vás čeká mapa naučné stezky
s označením, které stanoviště jste právě
navštívili. Témata z naší obce jsou věnována
historii, osobnostem, farnosti, škole,
tradicím, folklóru, zvykům, motoristickému
sportu, spolkům, zaniklé osadě Janůvky,
pádu amerického bombardéru v roce
1944, přírodním podmínkám, studánkám,
výhledům a dalším zajímavostem.
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Studánky

V obci vyvěrá několik vodních
pramenů, nebo spíše pramínků,
které byly pro naše předky
významným zdrojem pitné vody.
Nejčastěji jsou tyto studánky ukryté
v okolních lesích a mnozí z nás by
je ani neznali, nebýt zapálených
nadšenců, kteří za pomoci projektu z
MAS Vizovicko - Slušovicko a MAS
Hříběcí hory „Obnovme prameny
střední Moravy” v roce 2012 tyto
studánky obnovili a obohatili přírodní dědictví v místním prostředí. Celkem bylo takto v
okolí Kašavy obnoveno osm studánek a většina z nich dostala nová ženská jména či jméno,
které evokuje historii dané lokality.
A kde naše studánky naleznete?
Na jihu Anežku a Libušku, na
západě Milenku a Jirkovu studánku,
na severu Stázičku, Lidušku a
Topolnou a na východě Kadlbek.
V posledních letech jsou velká
sucha a podzemních vod je opravdu
poskrovnu, takže některé studánky
jsou na vodu velmi skoupé. Jako by
nám říkaly: voda je vzácná…
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Kostel a pomník
Nedaleko výchozího bodu naučné stezky stojí sakrální dominanta obce. Na místech nynější
zděné stavby stával původně dřevěný kostelíček. Nahradil ho barokní svatostánek, který
vznikl roku 1745 a který byl zasvěcen patronce obce, sv. Katerině. Na památku tříčlenné
americké posádky bombardéru B17, kterou sestřelil německý stíhač, a na památku místních
obětí II. světové války byl v roce 1967 odhalen pomník. V roce 2021 obec Kašava odhalila
nový pomník, který doplňuje a uzavírá tak kompletní výčet padlých ve II. sv válce.
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Bombardér B-17G

Psal se rok 1944 a celý svět věděl, že moc a síla německé armády slábne. Už o rok dříve,
v roce 1943, spojenci začali osvobozovat Itálii a právě odtud, z vojenských letišť v Amendole
a Foggi startovala 29. června 1944 americká vojenská letka smēr střední Evropa, kde měla
jasný cil: vlaky s pohonnými hmotami v Ostravě pro německou armádu na východní frontě.
Němci se však bránili a jejich stíhačky napadly Američany v dnes jž známé letecké bitvě nad
Bílými Karpaty. V bitvě bylo sestřeleno na deset amerických bombardérů, v nichž zemřelo
41 mužů. Jeden z těchto těžkých strojů B-17G, číslo 375, neřízeně doletěl až nad Kašavu
a zřítil se v blízkosti Vančice, mezi
Kašavou a Vlčkovou. V letadle
zahynuli tři muži, včetně kapitána
letadla. Událost to byla pro místní
starousedlíky nevídaná. Nejbližší
přímý svēdek, který pracoval
v bezprostřední blízkosti pádu
zbytků letadla, si nesl psychické
následky z úleku až do konce
života. Na památku americkým
pilotům a dalším obětem druhé
světové války byl v době uvolnění
„pražského jara” na konci 60.
let minulého století vztyčen
uprostřed Kašavy pomník.
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Vinohrádek
Nebývá zpravidla častým jevem, aby na
vrcholu hory či těsně pod vrcholem bylo
přírodní jezírko. A na Vinohrádku tomu
tak je. Kde se vzal název Vinohrádek, to
nevíme, s vinohradnictvím to má u nás
pramálo co společného. Ale místo je to
kouzelné. Z přírodního hlediska jsou
v jezírku rostliny se vzácným výskytem
mechu rašeliníku. V jezírku mají své
království také vodní brouci, vodomilové,
potápníci a samozřejmě i žáby.
Dávná pověst říká, že se zde předkové bez
úspěchu pokoušeli postavit kostel, jehož
základy se vždy přes noc propadly do země.
Nakonec i tvar jezírka jako by opisoval
půdorys stavby. Konec tomu všemu
neúspěšnému pachtění dalo zjevení Panny
Marie, která stavitelům kostela poradila, aby
ho postavili dole ve vesnici. Na louce vedle Panny Marie Královny, k jejíž cti farnost
lesa s jezírkem je čtrnácté zastavení křížové putuje každý rok na konci srpna, právě na
cesty. Od roku 2020 zde stojí malá kaplička toto místo, a v přírodě je zde sloužena mše
svatá.
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Vrzavky

nechat se vyvést výtahem do baťovské “21”,
dnes již budovy Krajského úřadu ve Zlíně,
do 16. etáže, a zadívat se na severovýchod
na zmíněný hřeben s Vrzavými skalami.

Na hřebenu Kopné je Sýkornica, 584 m n.
m. s Vrzavými skalami, což jsou drobné
pískovcové skalní útvary, které lemují
půlkilometrový plochý vrchol po celé jeho
délce. Přídomek „Vrzavé“ dostaly skály díky zvukům, o které se ve větru dělí
s převažujícími okolními listnáči.
Vrzavé skály jsou nejvyšším bodem naučné
stezky Kašava a patří mezi to nejkrásnější,
co kašavská naučná stezka návštěvníkům
nabízí. Vrzavky, jak se zde skalám říká,
jsou také velmi oblíbeným místem
trampů a zálesáků, vždyť přímo lákají k
přenocování pod převisem. Krásné výhledy
na Vizovické vrchy s probleskujícími
pohledy na Bílé Karpaty, vysílač na
Tlusté hoře a pod ní krajské město Zlín
a hladina Slušovické přehrady. To vše je
z Vrzavých skal jako na dlani. A když se
naopak ve Zlíně chcete pokochat pohledem
na Vrzavé skály s Kopnou, to pak je nejlépe
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Valašsko

Valašsko je národopisná
oblast v nejvýchodnější
části Moravy, a Kašava,
i když je až v jeho
západním cípu, je součástí
Valašska a hrdě se k němu
hlásí. Na severu sousedí
Valašsko s Lašskem, na západě s Hanou
a na jihu jsou sousedy Valachů obyvatelé
Slovácka. Zároveň je za humny cítit
blízkost Slovenska, která je znát v mluvě
a nářečí zdejšího moravského lidu, do něhož
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se vmísil při postupné
valašské kolonizaci od
14. do 17. století nový
prvek, resp. valašské
kmeny, které migrovaly
z
oblasti
dnešního
jižního
Rumunska.
Pojmenování Valach je slovanskými
jazyky přejaté slovo „Walhs”, původně
germánského původu, používané starověkými Góty pro pojmenování Keltů.

Symbolem tohoto kraje je prostý a jednoduchý kroj, nositel
neokázalých a skromných
životních podmínek našich
předků. Základem mužského
i ženského kroje je bílá plátěná
košile, či košilka s rukávci,
červená
soukenná
vesta,
zvaná u mužů „brunclek“ a
u žen „kordulka”. Muži oblékali
pracovní plátěné „gatě“ a
v neděli soukenné modré nebo
hnědé „nohavice” s opaskem.
Přehodili si župici a na hlavě
nesměl chybět klobúk. Ženy
nosily
lněnou
nesešitou
sukni „kasanku“ s fěrtochem
z typického modrotisku a
vdané měly na hlavě čepec.
Všichni obouvali „krpce”. Na
Kašavě se krojovaná tradice
udržuje dodnes.

11

Společenský život
Společenský život v Kašavě je velmi pestrý. Za zmínku určitě stojí Orelský ples, Fašank
s končinovou zábavou, který pořádají hasiči, zabijačka nebo soutěž o nejlepší kyselicu a
klobásu, kterou pořádají kašavští dobrovolníci a nadšenci. Stavění máje zase organizují za
pomoci OÚ svobodní mládenci. Kdo do Kašavy zavitá na Mezinárodní dětský folklorní
festival Kašava - Fryšták nebo na Noční Hasičskou soutěž pořádanou uprostřed léta, určitě
nebude litovat. Hudecké a gajdošské slavnosti - Hudgaj - jsou ojedinělé díky lidovým
nástrojům, které soubory užívají. Patří k nim gajdy, kobza, grumle, píšťaly, koncovky,
fujary a další.
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Kašavská gajdošská

Folklorní soubor Kašavská gajdošská muzika vznikl
v roce 2002 pod názvem Kašavští pištci. Soubor se
orientuje na valašské pastevecké písně, hlavně ze
Vsetínska, Rožnovska, ale i Hostýnských vrchů a okolí
Kašavy, které interpretuje na tradiční valašské lidové
nástroje jako např. pastevecké píšťaly (šestka, dvojka,
koncovka, fujara), dále pak kobzu, grumle, trombity a
samozřejmě gajdy (dudy).
Soubor již absolvoval několik festivalů v zahraničí, např.
na Slovenku, v Polsku, Francii aj. Na Slovenku v Oravskej
Polhore byla součástí festivalu také soutěž gajdošů, kde
náš gajdoš Martin Křížka obsadil mezi silnou konkurencí
krásné 3. místo.
Soubor také spolupracuje s různými výrobci netradičních hudebních lidových nástrojů jako je pan Vít Kašpařík
z Velkých Karlovic, pan Pavel Číp ze Zubří nebo Miroslav
Štefánik z Lúk pod Makytou (Sk).

Dechová hudba Trnkovjanka

Dechová hudba Trnkovjanka byla založena v červnu
roku 2002 Tomášem Černochem, který tehdy měl
pouhých 13 let. V začátcích DH Trnkovjanky vypomáhal
s uměleckým výrazem pan Vladimír Češek, dlouholetý
1. trumpetista Moravanky Jana Slabáka. Dnes se o
uměleckou stránku stará Tomáš Černoch, absolvent
konzervatoře P.J. Vejvanovského v Kroměříži.
Dechová hudba Trnkovjanka získala již několik ocenění
u nás i v zahraničí. Mezi své poslední úspěchy řadí účast
na Mistrovství České republiky dechových hudeb - XX.
ročník národní soutěže malých dechových orchestrů, kde
získala 2. místo v národním finále a diplom za nejlepší
sólový výkon ve skladbě Nezbedníci od M.R. Procházky
v podání Martina a Marka Frankeových.
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Mapa Kašavy
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Křížová cesta

Pád letadla 1944

Kostel

Posezení u Miků

Obecní úřad

Posezení na Kopné

Kašavě (vyznáni)
Stanislav Marcoň

Kašavo krásná, Kašavo rodná,
jak pohár vína chutnat chci do dna
tvé krásy dech.
Vzpomínka sladká, jak v hnízdo ptáci stále,
ach stále k tobě se vrací
a píseň loudí na rtech.

legenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Střed Kašavy
Vinohrádek
Na Fišerce
Pod Kopnú
Vrzavé skaly
Teplica
Vančica
Pod kopama
Na Sýkorce
Nad přehradou
Na Sobolici

studánky:

Kadlbek, Topolná,
Liduška, Stázička,
Milenka, Jirkova
studánka, Anežka,
Libuška

Kašavo krásná, Kašavo rodná,
zde nebe zřel jsem poprvé.
Zde bosé nohy od bodláčí
zedrané měl jsem do krve,
když běhával jsem po úvrati,
do dlaní lovil motýli,
zde vídal jsem, jak slunce zlatí
zrající klasy obilí.
Tys moje první alma mater,
kde začínal jsem rozum brát.
Jak bych tě ty má Kašavjenko,
jak bych tě mohl nemít rád.
K tobě se stále budu vracet,
do lesů, do luk, do polí.
A k lidem, kterým tvrdá práce,
do dlaní vtiskla mozoly

Kašava

