
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo redakční rady  

Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se pro vydávání 

Hážovského zpravodaje. Máme v plánu jej vydávat dvakrát do 

roka, ale ne s pevným datem. Budeme se snažit, aby to bylo 

v období březen/duben a druhé číslo srpen/září. Měli byste 

v něm najít informace o dění v naší obci. Víme, že správně 

bychom měli napsat městská část. Dříve byly ale Hážovice 

samostatnou obcí, proto pro účely tohoto zpravodaje budeme 

užívat neoficiálně pojem obec. V tomto čísle se podíváme 

zpětně do uplynulého roku 2021. I přes nepříznivé Covidové 

podmínky proběhla v centru obce spousta akcí, o které by bylo 

škoda se nepodělit. Dále na vás čeká něco málo z historie 

Hážovic. A pozor: Už teď jsou nám známy termíny některých 

akcí, které jsou plánované na tento rok. Nezapomeňte si tedy 

datumy poznačit ve svých diářích a plánujte dovolenou tak, ať 

o nic nepřijdete. 

Za poslední roky v naší obci vyrostlo i spoustu nových domů. 

Chtěli bychom tímto přivítat nové občany, které rádi uvidíme 

na společných akcích. Věříme, že se Vám zde bude líbit a 

budete o Hážovicích mluvit v dobrém. 

Doufáme, že Vás tento zpravodaj zaujme a stanete se i 

přispívateli do tohoto plátku. Rádi uvítáme nové náměty nebo 

celé články s fotkami.  

Za SDH Hážovice bychom všem chtěli poděkovat za Vaši 

podporu v uplynulých letech. Věříme, že nám zachováte přízeň 

i nadále.  

 Redakce 

Program jednání osadní komise Hážovice 

Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
Datum jednání: 1.9.2021 

Program jednání byl: 

4.1 Stav povrchu části komunikace do Končin po její poslední 

úpravě. 

4.2 Urgence realizace opatření pro odvod dešťové vody podél této 

komunikace. 

4.3 Žádost o zajištění vyčištění všech vpustí pro odtok dešťové 

vody na silnici Rožnov – Hutisko v úseku Hážovice. 

 

 

Lednová Tříkrálová sbírka  

Rádi bychom Vám touto formou poděkovali 

za štědrost při letošní Tříkrálové sbírce, která 

proběhla 8. ledna. 

Hážovice byly rozděleny 

do dvou částí, z nichž 

každou obcházela jedna 

skupinka dětí pod vedením zodpovědné osoby. 

Celkový vybraný obnos v Hážovicích činil 

23 767 Kč. Tento obnos byl předán Charitě České 

republiky v Rožnově pod Radhoštěm. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud byste tímto způsobem rádi zavzpomínali na někoho, kdo už se s námi rozloučil anebo byste naopak chtěli někomu popřát nebo sami 

chcete být uveřejněni v rubrice „Jubilanti“, kontaktujte prosím redakční radu na email redakce.hazovice@seznam.cz 

 

V loňském roce se na naší návsi událo několik akcí. Spousta z Vás se přišla podívat. Pro ty, komu to nevyšlo, zde dáváme krátké shrnutí 

s několika fotkami.  

Kácení Máje 

Jako první akci uspořádali hasiči velkolepou 

šou u příležitosti kácení Máje. Celá atmosféra 

se nesla v době, kdy jsme se vrátili o půl 

století zpět. Nejprve byli všichni trošku 

nervózní, protože počasí nevypadalo zrovna 

nejlépe. Těsně před začátkem se přihnala na 

Hážovice bouřka, která naštěstí měla 

krátkého trvání. Jakmile vysvitlo sluníčko, 

nic už nebránilo zahájení celé akce. Všichni 

diváci byli celí netrpěliví, protože nikdo 

nevěděl, co může očekávat. 

Začalo to příchodem hlavních 

funkcionářů obce a průvodem 

mladých pionýrů a spartakiádních 

cvičenců. Po průvodu 

následovalo vystoupení Anetky 

Procházkové a Honzíka Matůše, 

kteří nám zarecitovali krásné 

básně. Poté přišli na řadu 

cvičenci, kteří předvedli krátkou ukázku spartakiádní sestavy. Po tomto 

vystoupení bylo předáno mladým pionýrům poděkováni s odznáčky. Na závěr už 

zbývalo vrhnout se na Májku a dostat ji k zemi. Všichni se tedy průvodem 

přesunuli k Májce, kde si ji vzali na starost cvičenci z řad mužů. Tímto to 

samozřejmě neskončilo. Následovala volná zábava, která trvala do nočních hodin.  

Jubilanti 

60 let 65 let 
Stanislav Matuš Jaroslav Vokáč 

70 let 
Karel Halamíček 

Josef Mikunda 

80 let 85 let 
Jaromír Urban Stanislav Slovák 

 

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme mnoho zdraví 

a sil do dalších let 

Úmrtí 

V loňském roce jsme se rozloučili s mnoha občany 

Hážovic. Ať už to bylo z důvodu Covidu, jiné nemoci 

nebo stáří, mnohé z nás to nějakým způsobem zasáhlo. 

 

 

 

 

Všem příbuzným tímto vyslovujeme 

upřímnou soustrast. 

Ohlédnutí za rokem 2021 



 

 

Výročí 610 let vzniku Hážovic 

O prázdninách přišla na řadu druhá akce. Tentokrát 

se slavilo výročí vzniku Hážovic. Nyní byl připraven 

program v duchu Pomády. 

Vystoupení připravili hasiči s jejich přáteli a 

zatancovali nám dvě písně, kde hlavní roli mělo 

hasičské Aro. Myslíme si, že se jim toto vystoupení 

také hodně povedlo a jsme zvědavi, s čím přijdou 

v letošních akcím. Máme totiž informace, že už se 

něco chystá.  Nesmíme ale zatím napsat co. 

Po vystoupení Pomáda pokračovala zábava za 

doprovodu mladé kapely The Bluepoint, ve které 

hraje i jeden z Hážovjanů. 

 

 

Michalská pouť 

V září 

proběhla 

tradiční 

Michalská 

pouť, která 

začala 

průvodem 

krojovaných a 

Mší svatou 

v kostele 

Všech 

svatých 

v Rožnově. 

Po Mši se 

krojovaní přesunuli průvodem z Rožnova na hážovskou náves, kde proběhla malá 

pobožnost u křížku. Po pobožnosti následovalo posezení na návsi, kde byl připraven 

hasičský gulášek, grilovaná kýta, pouťová srdce, vdolky a nesmělo chybět ani pivečko. 

Pro děti byl také připraven kolotoč. Počasí nám i v tomto ročním období přálo, a proto 

se sešlo velké množství lidí, což organizátory velmi potěšilo. K tomu všemu nám hrála 

dechová hudba Rožnovanka.  

Putování broučků 

V říjnu si maminky připravily každoroční 

akci pro děti. Poslední putovaní broučků a 

jejich uspávání. Děti mají tuto akci velmi 

v oblibě, protože se mohou účastnit průvodu 

s oblíbenými lampióny. Hasiči také otevřeli 

bufet, kde byl dětem rozléván teplý čaj na 

zahřátí. 

Myslelo se 

samozřejmě i 

na dospělé, 

pro které byl 

připraven 

svařáček. 

Celou akci 

uzavřela 

divadelní 

loutková 

pohádka pro 

děti.

 

V únoru, kdy nastalo zimní mrazivé počasí, připravili muži z SDH Hážovice, velké 

kluziště na návsi. Zde 

se scházela spousta dětí 

i dospělých a plnými 

doušky užívali zimních 

radovánek na bruslích. 

Věříme, že všem dětem 

i rodičům to udělalo 

radost. Škoda jen, že 

zima byla v tomto 

případě proti nám a 

nevydržela delší dobu. Tímto děkujeme mužům, kteří se účastnili příprav. 

Ledová plocha na návsi 



 

 

Na našich půdách se občas najdou cennosti v podobě různých zápisků našich předků, které je opravdu škoda založit zpátky, kde jsme je našli. 

Proto zde zveřejňujeme 1. díl zápisku z kroniky od paní Jarmily Kulišťákové. 

Výpis z kroniky obce Hážovic, která byla 

„ ………… založena a  obstarána skrz fojta ten čas Michala Vaška pocházejícího z Rožnova a 

purkmistra Josefa Holčáka z Vigantic a písařa Josefa Machýčka z Hážovic   r o k u   1 8 3 7.“ 

Rok 1845 

V tom roku nic tak neobyčejného se nestalo než ta nejprostší obživa zdejšího lidu, totiž 

zemňáky začaly se kazit a hnít tak, že v roku 1846 jich nejen než polovina shnila, kdežto 

ostatní zboží do ceny šlo, takže v roce 1847 vyskočila jedna měřica rží na 23, žita 26, 

ječmene 18, oves 10, kaša prosná 28 rýnských šajnů. Skrz tuto drahotu v tomto kraji mezi ludmi 

bědnými tak veliká bída sa zmohla, že větší díl lidu jen prosem živ byl, pohanské šupy, 

otruby, pýř, kopřivy, ohnica byly potravou chudého lidu. 

Z toho hladu a téj bídnéj stravy začali ludé opuchať, pak začaly mnohé nemoci a nejvíce lidu 

zmíralo na horků zimnicu, nebo málo který dům ostal, kde by na tu nemoc lidé nebyli vyleželi. 

Tato drahota se snad po několika letech nekomu nepatrná zdát bude, nebo i naši předkové mnohem 

dražší před lety ztratili, tehdy byly nejen peníze a lid sobě i na to drahé živobytí vydělal a 

sebe vyživil, letos ale nepostačil žádný, aby z výdělku své domácí vyživiti mohl, museli lidé 

napřed své šaty prodať, nebo handléřovi za třetí až peníz nechať v zástavu, pak mnozí svůj 

majetek prodali a musela byť dosť pěkná kráva, když za ňu dvě měřice zboží kúpil. 

Jiný zase, kterým ani statku nestačilo, museli své lepší chalupy za menší změniti aneb dokonce 

odprodati za levnou cenu, kterou také brzy projedl a hoferem zostál. 

Při pamatování jest, že ty nakažlivé nemoci nejen chudobné ludi, nýbrž i ty, kteří dobře žili 

v hrob kladli, takže mnoho doktorů a knězů zmíralo, kteří tyto nemocné navštěvovati museli. 

 

Tento záznam téměř 150 let starý nám prostřednictvím kroniky podává svědectví o těžkém životě 

potomků našich prapředků, kteří se v prostoru východně od Rožnova okolo roku 1350 usadili na 

obou březích Hážovky a založili zde osadu Hážovice. 

Jací byli tito osadníci? Poctiví, pracovití, bohabojní, avšak i rebelantští a odbojní proti 

feudální cizácké šlechtě, která po dlouhá staletí ovládala země království českého. Žití nebo 

lépe řečeno živoření jim pomáhala překonávat víra v Boha. 

Svědčí o tom další zápis z výše citované kroniky z roku 1864: 

 

Rok 1864 

Ku cti boží si tato Hážovská obec zavedla abysme si vystavili Kříž svatý, tak jsme si ho 

vystavili a posvicaný byl dne 21.ho července 1864 s velkú procesíjú, tak obec obětovala 12 

svíček voskových a hrubých s voničkami a všecky u svatého kříža hořely, při téj slavnosti 

střelba z hmoždířů a před svatým křížem brána krásná byla postavená a přes vodu most pěší byl 

postaven a jak již byl posvěcený ten svatý kříž, tak se sebralo těcj 12 svíček a bylo 16 

družiček, tak každá nesla jednu svíčku a jedna nesla obdarovaný krásný věnec z Vídňa s tú 

velkú procesíjú až do kostela a obětovalo se to hrubému svatému oltářu. 

 

…. pokračování v příštím čísle 

 

14. – 16.4. – obcházení dědiny s rapači (Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota) 

30.4. – stavění Máje a rodinné odpoledne 

14.5. – setkání dříve narozených v restauraci Tatra Vigantice 

22.5. –  Májová Mše sv. v Končinách (pozn. "bude ještě upřesněno") 

28.5. – kácení Máje s doprovodným programem a smažením vaječiny 

10.6. – sečení Hážovských kotárů (náhradní termín v případě nepříznivého počasí 18.6.) 

17.7. – Mše sv. k 20. výročí požehnání kapličky v Končinách (pozn. "bude ještě upřesněno") 

20.8. – oslava 70 let SDH Hážovice s ukázkami techniky, družstev hasičů a dalším programem 

 
Nově jmenovaný ředitel sedí ve své kanceláři, 

přehrabuje se papíry na stole, když v tom někdo 

zaklepe na dveře. Ředitel chce udělat dojem, tak 

zvedne sluchátko a řekne dále, načež vstoupí chlap 

v montérkách. Ředitel přikryje sluchátko dlaní a zašeptá na chlapíka, ať moment počká. Potom do sluchátka 

říká: „Spolehněte se pane ministře, všechno je zařízené, kdyby byl nějaký problém, tak zavolejte.“ 

Položí telefon a pána v montérkách se ptá: „A vy byste potřeboval co?“ 

Pán odpoví: Já jsem Vám přišel zapojit telefon. 

Příběh na pokračování z historie Hážovic 

 

Připravované akce v tomto roce 

Na závěr něco pro zasmání 

Příspěvky na články do dalších 

čísel můžete posílat na 

redakce.hazovice@seznam.cz 

Hážovský zpravodaj vydává: 

SDH Hážovice, Hážovice 2152, 

75661 Rožnov pod Radhoštěm 

Periodicita: 2x ročně 

(neprošlo jazykovou úpravou) 
Určeno pro vnitřní potřebu SDH Hážovice 

mailto:redakce.hazovice@seznam.cz

