Zašová
Kraj: Zlínský

Okres: Vsetín

Správní obvod: Valašské Meziříčí

GPS souřadnice: 49.474098N, 18.044361E

Nadmořská výška: 338 m n. m.

První pís. zmínka: 1370 (649 let)

Počet obyvatel: 3 059

PSČ: 756 51

Adresa URL: www.zasova.cz

Současnost obce Zašová
V současnosti se v obci Zašová nachází veřejný vodovod i plynovod, kanalizace s připojením na
čističku odpadních vod, pošta, 2 knihovny, kulturní zařízení, mateřská škola, základní škola,
dětský domov, zdravotnické zařízení, lékárna, tělocvična, víceúčelová hřiště, sport centrum a
celá řada služeb, prodejen a pohostinství.
K největší chloubě Zašové patří nový Kulturní dům Zašová, na který obyvatelé Zašové čekali
dlouho a výsledek stojí opravdu za to. Kulturní dům v sobě skrývá informační centrum s kavárnou, velký
sál (kde se konají různé zajímavé akce), zrcadlový sál, knihovnu, hudební zkušebnu, salónek, balkón,
šatny. Za zmínku určitě stojí, že má nejlepší jevištní a zvukařskou techniku na Valašsku. KD je
bezbariérový a přístupný do všech prostor i držitelům ZTP. Před novým Kulturním domem je nová
náves se zelení a dětským hřištěm.
KULTURA A TRADICE:
V Zašové přetrvává staletá tradice krajkářství a háčkování a obec je jedním z mála míst, které
se může chlubit tím, že v nové době přispělo do oblasti lidové tvorby. Na počátku 20. století přinesly
školské sestry do obce umění irské krajky. Když zájem o druh této náročné ruční práce ustal,
přišla nejzručnější zašovská krajkářka Milada Jaroňová s nápadem vyjmout jednotlivé kompaktní
motivy irské krajky ze sítě, do níž byly zakomponovány, a vytvořit z nich samostatné ozdoby. Zašovské
kytičky se staly etnografickým pojmem, dokumentace k nim je uložena v archivu rožnovského Valašského
muzea a v Etnografickém muzeu v Praze. Veselá byla známá ruční výrobou dýmek, ale tradice již zanikla.
K nejznámějším tradičním slavnostem v obci patří především Zašovská pouť, která se koná
každoročně po svátku Navštívení Panny Marie, tj. první neděli po 2. červenci. V době poutě probíhají
oslavy a bohoslužby nejen v kostele, ale i v prostoru poutního místa ve Stračce. Ve vesnici se stále drží také
svátek Josefa a Anny, kdy zašovští muzikanti chodí po vesnici a všem oslavencům vyhrávají, plesy,
vynášení Mořeny, škračení vajec, kácení máje nebo Zašovské slavnosti s řemeslným jarmarkem.

Zdroj: https://www.mistopisy.cz/pruvodce/obec/1767/zasova/soucasnost/
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