
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodní slovo šéfky redakční rady  

Vážení spoluobčané, půl roku nám uteklo velmi rychle, tak jsme tady s dalším číslem Hážovského zpravodaje. Dočtete se v něm o proběhlých akcích, 

kterých nebylo málo a také se pokusíme dát dohromady akce nastávající. Na konci čísla bude pokračování příběhu z historie Hážovic. Věříme, že Vás 

první číslo zpravodaje zaujalo a stanete se i Vy přispívateli do tohoto plátku. Rádi uvítáme nové náměty nebo články s fotkami. Pokud jste jubilanty 

nebo slavíte nějaké výročí a chcete se o to podělit s ostatními, klidně pište na redakční mail uvedený na konci čísla. 

Také bychom chtěli za Hážovské hasiče poděkovat všem příznivcům a podporovatelům. 

Tímto by naopak redakce chtěla veřejně poděkovat SDH Hážovice, kteří tento Zpravodaj financují. 

Věříme, že nám zachováte přízeň i nadále. 

Pavlína Jakšíková 

 

Program jednání osadní komise Hážovice 

Rady města Rožnov pod Radhoštěm 
Datum jednání: 26.7.2022 

Program jednání byl: 

Hlavními body jednání byla stavba chodníku od křížku po hřbitov, 

zídka u hřbitova a celkové zkušenosti fungování osadní komise 

Hážovice a jejich úspěšné aktivity. 

Součástí jednání byla informace o stavbě a záměrech využití plochy 

u hřbitova. Padl návrh na kamennou zídku a možné změny 

stávajícího projektu. 

Taktéž se domluvilo zajištění schůzky s technickým dozorem města a 

osadní komise.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vynášení Mařeny 
 V neděli 3. dubna 2022, tedy 2 týdny před Velikonocemi, se hážovští příznivci tradic sešli na "horním konci", aby společně 

vynesli Mařenu a s ní i "všechny nemoci a zimu ze vsi". I když jsme se již pár týdnů těšili z teplého počasí, tento den tedy 

paní Zima ukázala své zuby a donutila účastníky akce znovu vytáhnout z hůry teplé oblečení. I proto se před zahájením 

průvodu kromě not k tradičním písním rozdávaly i noty 

"tekuté", tedy něco na zahřátí. Kupodivu toto nevlídné 

počasí nikoho neodradilo a k průvodu se tak připojilo více 

než třicet Hážovjanů a přespolních. V plouživém rytmu 

lidových popěvků jako "Neseme Mařenu, pěknů 

nastrojenů,..." došel průvod podél hlavní cesty až na náves. 

Tam jsme Mařenu odstrojili, zapálili a poslali po Hážovce 

pryč. Tím by snad pro letošek mohla být zima zažehnána. 

Celou akci jsme zakončili sousedským klábosením na návsi, ochutnáváním různých 

druhů domácích "štolverek" (karamelek) a mlaskáním u výborné teplé "pučálky" tety 

Hanky Kulišťákovéj. Pro ty, kdo neznají pučálku, uvádíme, že je to tradiční jarní pochoutka z vařených luštěnin na špeku. Všem zájemcům o jedinečné 

gurmánské zážitky a samozřejmě i všem ostatním tak vřele doporučujeme účast již na příštím Vynášení Mařeny. Přijďte, dokuď bývá aspoň trochu 

zima, protože podle vědců z Evropskéj Únie hrozí s nástupem globálního oteplování této tradici zánik! :) 

Jana Šústková 

Ohlédnutí za akcemi 



 

 

 

Rapač 
V Hážovicích patři k velikonocům 

Rapač. Je to jedna z mnoha tradic, 

která se u nás dochovala. Rapačovat 

se chodí od Zeleného čtvrtku do Bílé 

soboty. V tomto období neuslyšíte 

zvonit kostelní zvony a právě rapače 

nebo také řehtačky tyto zvony 

nahrazují. Tento rok byl ovšem pro 

rapačáře i místní obyvatele něčím 

výjimečný. Mohli totiž slyšet 

rapačáře už 31.března, i když Zelený 

čtvrtek připadal až na 14.dubna. 

Oslovil nás pan Čermák (rodák z Hážovic) s prosbou, zda by nemohli 

kluky natočit pro ČT do pořadu Toulavá kamera. Natáčení probíhalo 

s předstihem, aby se stihly zpracovat materiály a vše se mohlo odvysílat 

na Velikonoční neděli 

v televizi. V reportáži měl za 

Valašské muzeum v přírodě 

hlavní slovo Tomáš Gross a 

za rapačáře to byl ten 

nejstarší z nich Tomáš 

Chuděj. I když počasí bylo 

opravdu chladné, tak si 

natáčení všichni užili a 

obzvláště kluci, kteří měli ve škole omluvenku. 

Jak už bylo zmíněno, pravý rapač začal až na ten pravý Zelený čtvrtek. 

Kluků se letos sešlo 8 a i přes nepřízeň počasí úkol rapačářů brali 

zodpovědně.  

Petr Chuděj 

 

Stavění Máje při rodinném odpoledni 

Poslední dubnová sobota v Hážovicích patřila 

rodinám. Při té příležitosti se postavil Máj, který 

děti krásně ozdobily. Během dne probíhaly soutěže 

pro děti, rodiče i prarodiče. Opékaly se špekáčky a 

čepovalo pivo. Všichni se příjemně bavili až do 

pozdních večerních hodin.  

Pavlína Jakšíková 

Setkání dříve narozených 
V sobotu 14.května proběhlo tradiční 

setkání seniorů v restauraci Tatra ve 

Viganticích. Opět se sešli v hojném 

počtu. Hážovské děti si pro ně 

připravily kulturní program, který 

všechny pobavil. Zbytek odpoledne 

strávili senioři sousedským 

poklábosením. Byli velice rádi, že se 

mohli po covidové pauze zase sejít. 

 

 

 
 

Pavlína Jakšíková 

Kácení 

Máje 
Na konci 

května 

proběhlo 

kácení 

Máje se smažením vaječiny. Ke zpestření 

odpoledne si děti připravily krátkou scénku, která 

předcházela samotnému shození Májky. Poté se 

smažila vaječina, kterou připravili manželé Hanka 

a Petr Kulišťákovi. Při tom ale všichni netrpělivě 

čekali, co se v Hážovicích bude dít dál. To by totiž 

nebyly Hážovice, aby si skupina HUNO zase něco 

nepřipravila. Tentokrát to přijely roztočit Hvězdy 

v podání známých zpěváků a zpěvaček. Celou akci 

doprovázel „Party DJ Morava“, který to rozjel až do 

noci. 

Pavlína Jakšíková 

Sečení hážovkých kotárů 
Zážitek ze sečení trávy bez burácení motoru sekačky si 10. června přišlo na svah 

"Chudějáku" vyzkoušet na čtyřicet sekáčů a jejich příznivců. Sešli se tam při sečení 

hážovských kotárů ruční kosou. Komu se tradiční kosa a brousek doma už nedochovaly, 

ten si je na místě vypůjčil. 

Kromě vlastního pokosu 

stačila i pouhá snaha o sečení 

či hlasité povzbuzování 

sekáčů k tomu, aby každý 

získal pamětní dřevěné medaile. Tuto akci na podporu zachování tradičních činností na 

Valašsku uspořádali hážovští hasiči již pojedenácté. Společný večer byl tradičně zakončen 

opékáním špekáčků a po závěrečném zasyčení pípy se všichni shodli na tom, že ani při 

black-outu či při extrémním zdražení benzínu Hážovice trávou nezarostou... 

Pavel Bolek 

 

Májová mše v končinách a 20 let výročí kapličky 
V letošním roce proběhla v končinách u kapličky mše a to přímo dvakrát. Jednou to byla Májová 

mše a podruhé to bylo k 20. výročí kapličky. Na Májové celebroval náš Rožnovský farář p. Pavel 

Hofírek a na výroční mši to byl p. Pavel Hödl, farář ze Zubří.  
Pavlína Jakšíková 

 



 

 

Oslava k 70. výročí založení SDH Hážovice 
Letošní rok patřil výročí hasičů. Je to už 70 let co byl v Hážovicích založen sbor dobrovolných hasičů. Tato oslava byla rozdělena na dvě části. První 

část patřila pouze hasičům, kteří si při slavnostní schůzi připomněli historii sboru. Výtažky z kroniky si připravil starosta SDH Hážovice Zdeněk 

Kulišťák. Když dostal slovo, tak se ve svém dlouhém projevu rád podělil o nastudované materiály z historie. Po oživení vzpomínek proběhlo ocenění 

členů sboru za jejich přínosy a věrnost SDH Hážovice. Při této příležitosti byla také oceněna 

nejstarší zakládající členka paní Anna Vokáčová. 

Od 16. hodiny patřila akce i široké veřejnosti. 

K poslechu a tanci hrál DJ Patyx. Po rozkoukání všech 

přítomných, kteří si mohli na tabulích prohlédnout 

bohatou fotodokumentaci historie sboru, proběhla 

ukázka požárních útoků a to celkem 6 hážovských družstev ve všech věkových kategoriích. Po požárních útocích si mohli hosté zase na chvilku sednout 

a poklábosit. Také byl čas na dětské kolo štěstí, tombolu a občerstvení, které bylo opravdu bohaté. V podvečer si HUNO opět připravilo krátké 

vystoupení v duchu hasičů. I když hasičům počasí moc nepřálo, tak pořadatelé dělali, co mohli, aby se mohlo tančit (pod nadkrytým parketem) a bavit 

se až dlouho do noci. 

Petr Chuděj 

 

Letňák aneb kino pod širým nebem 
Závěr letních prázdnin přinesl 

premiéru v podobě letního kina. 

Ano, bylo to opravdu poprvé co se v 

Hážovicích promítalo pravé letní 

kino. Tuto akci pořádalo u nás a další 

obcích regionu „Sdružení 

Mikroregion Rožnovsko“. To si pro 

hážovjany naplánovalo promítání 

pohádky Tajemství staré bambitky 2. 

Místní hasiči pomohli zajistit sezení 

a občerstvení. Když jsme se před 

samotnou akcí ptali hasičů jakou 

očekávájí účast, tak nám odpověděli: „Čekáme tak do sta návštěvníků. 

Nebudeme ani vytahovat všechny lavičky, které máme. Je to první 

promítání, tak kdo ví, kolik lidí 

přijde.“ Nakonec se hasiči i samotní 

pořadatelé nestačili divit. Laviček 

chybělo, takže děti v prvních řadách 

si musely sednout na Turka a spousta 

návštěvníků si přineslo i své sezení, 

což situaci zachránilo. Asfaltová 

plocha na návsi byla naprosto 

zaplněna. Podle reakcí návštěvníků 

bylo promítání úžasné a asi nikomu 

v tu chvíli ani nevadilo, že je Rožnov 

momentálně bez kina. 

Petr Chuděj 

 

25.9. – Michalská pouť 

14.10. - lampiónový průvod a uspávání broučků (v případě nepřízně počasí je náhradní termín 4.11.) 

5.12. – Mikuláš na návsi 

6.-7.1. – Tříkrálová sbírka 

26.3. – vynášení Mařeny 

 

Mladí hasiči na soutěžích 

Spousta lidí by si po přečtení předchozích článků řekla, že s takovým 

naplněným létem už nemůžou mít hasiči na nic jiného čas. To je ovšem omyl. 

Máme zde mladé hasiče, kteří usilovně trénují každý pátek, aby se mohli 

účastnit soutěží v okolních obcích. Na konci léta to byla například soutěž 

v Lešné u Valašského Meziříčí. Vydaly se tam rovnou dvě družstva v podobě 

mladších a starších žáků. Zatím děti sbírají zkušenosti a i přes starou 

techniku, se kterou závodí, stojí jejích výsledky za pochvalu. Mladší žáci se 

umístili na 6. místě z 8 družstev a starší žáci byli 5. z 6 družstev. 

A je zde ještě jedna věc, o kterou nás mladí hasiči požádali. Chtěli by touto 

cestou poprosit o sponzorské peněžní dary, za které by si mohli pořídit 

novější vybavení. Samozřejmě je možné vystavit potvrzení na sponzorský 

dar a při vyšší částce je možno zveřejnit vaši firmu na dresu či technice. Vše 

po dohodě s vedoucím mladých hasičů. 

Petr Chuděj 

Připravované akce září 2022 až březen 2023 

Co není vidět na první pohled 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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 pokračujeme druhým dílem zápisků z kroniky od paní Jarmily Kulišťákové. 

Tolik zápis v kronice. 

Tak tedy vznikla uprostřed malé vesnice, která čítávala průměrně kolem 300 duší náves s dominantou 

svatého kříže chráněného vysazenými lípami. Jak šla léta vytvářely nad křížem mohutnou zelenou 

klenbu. 

Tak vznikla unikátní boží kaplička pro věřící, kteří se zde cítili svému Bohu velmi blízko. 

Z východní strany tohoto seskupení stála stará dřevěná zvonička, jejíž zvonek má letopočet 1843. 

 

Z poznámek pozdějšího kronikáře hážovského Jana Dobše, jak je pro nás uchoval Miloš Kulišťák 

z Rožnova: 

„Roku 1866 po prusko-rakouské vojně, která tak smutno 3.července u Hradce Králové skončila, 

rozzuřila se cholera také v Hážovicích. Umíralo hodně lidí, takže zvonek nepřestával takřka 

vyzvánět mrtvým a pohřbívaným. Staří pamětníci vzpomínají, že lidé se nutili jísti hodně česneku na 

hladný žaludek, aby byli odolnější proti této hrozné nemoci. Nejvíce řádila cholera v měsíci září.“ 

 

Lze si představit jak v tom nešťastném minulém století se lidé v modlitbách pokorně obraceli ve své 

boží kapličce na hážovské návsi k Bohu. Lze si představit jejich ustarané hlavy, skloněné v pokorné 

prosbě před křížem. 

A tady někde, podle starých lidí, na paměť těch zlých dob, prý vznikly společné modlitby občanů, 

kde v litaniích prosili: Od hladu, nemoci, ohně, vody a vojny vysvoboď nás Pane … 

Tak se vyvinula hážovská tradice svatomichalské pouti a celá vesnice do nohy, vyparáděná ve svých 

svátečních valašských krojích spěchávala každoročně 29. září v průvodě s korouhvemi do rožnovského 

kostela na slavnou mši. 

Lidé pečovali o kříž na návsi. Po celý rok sem nosívali věnce, květiny, svíčky, své radosti i 

starosti. 

Ve svých závětech odkazovali peníze na opravu kříže jak čteme poznámku v kronice ze 17.února 1893, 

že: 

„paní Veronika Jakšíková roz. Kotůlková, č.p. 49 z Hážovic odkazuje na opravu svatého kříže celých 

10 zlatek.“ 

 

…. pokračování v příštím čísle 

 
Blondýnka se dostane v soutěži Chcete být milionářem 

až k poslední otázce za deset milionů. Jelikož si 

s odpovědí neví rady, tak si vybere svého posledního 

žolíka a zavolá přítelkyni na telefonu (též blondýnce). 

Monika: Ahoj Marto, tady je Monika. Jsem v soutěži Chcete být milionářem a zasekla jsem se na poslední 

otázce. Prosím tě, který z těchto ptáků si nestaví hnízdo? Orel, vlaštovka, kukačka nebo bažant? Marta: 

Kukačka. Monika: Jsi si jistá? Marta: Jo na 100%. Monika tedy označí kukačku a vyhraje 10 milionů korun. 

Další týden se obě kamarádky sejdou, aby výhru oslavily. Monika: Prosím tě, Marto, jak sis mohla být tak 

jistá? Marta: Nezlob se na mě, ale ty jsi úplně blbá. Každý přece ví, že kukačky bydlí v hodinách. 

Příběh na pokračování z historie Hážovic 

 

Na závěr něco pro zasmání 

Příspěvky na články do dalších 

čísel můžete posílat na 

redakce.hazovice@seznam.cz 

Hážovský zpravodaj vzniká za 

podpory SDH Hážovice, 

Hážovice 2152, 

75661 Rožnov pod Radhoštěm 

Periodicita: 2x ročně 

(neprošlo jazykovou úpravou) 
Určeno pro vnitřní potřebu SDH Hážovice 

Jubilanti 

55 let 70 let 
Richard Vašek František Děcký st. 

Oldřich Adamec Karel Fiurášek  

80 let 
Svatava Zezulková 

 

Zlatou svatbu (50 let manželství) 

oslaví 28.října 2022 manželé Ludmila a František Děčtí 

 

Všem jubilantům gratulujeme a přejeme mnoho zdraví 

a sil do dalších let 

Úmrtí 

I v tomto půl roce jsme se rozloučili s některými občany 

Hážovic. 

 

 

 

 

 

Všem příbuzným tímto vyslovujeme 

upřímnou soustrast. 

mailto:redakce.hazovice@seznam.cz

