


	 Když	se	dějiny,	ve	své	neochvějné	podobě,	prolínají	a	 tvarují	do	
podoby	vzájemného	porozumění	 je	 to	 ten	nejkrásnější	okamžik	v	historii	 lid-
stva.	 Čím	 přispět	 ?!	 Snad	 tím	 co	 se	 nazývá	 uměním.	 Má	 to	 jednu	 výhodu:	
obraz,	socha	...	nepotřebují	znát	jazyk	jiných	národů	!!	A	to	je	dobře,	můžeme	
se	poznávat,	navazovat	kontakty,	tvořit	a	dávat.
	 Poprvé	tuto	možnost	objevili	 francouzští	malíři	v	malé	obci	Barbi-
zonu.	A	dnes	se	říká:	„Jó	to	je	barbizonská	škola“.	Moravský	malíř	J.	Augusta,	
se	 svými	přáteli,	 takto	objevil	Detvu,	už	za	1.	 republiky	zde	pořádal	 tvořivé	
plenéry	umělců.	Tradice	pokračuje	i	dnes.
	 Myšlenka	 sympozií	 v	 malebné	 přírodě	 Držkové	 vznikla	 někdy	 v	
létě	2007	a	padla	na	úrodnou	půdu,	nejen	u	představenstva	obce	Držková,	
ale	bylo	by	hříchem	nevzpomenout	sponzory	a	další	úžasné	 lidi	kteří	uvedli	
tuto	myšlenku	do	života.	
	 	 	 	 Děkuji	!
	 	 	 	 Jozef	Šarman

	 Wenn	 sich	 eine	 Geschichte	 	 zu	 ihrer	 unerschütterlichen	 Gestalt	
formt	und	mischtin	eine	Gestalt	des	wechselseitigen	Verständnisses,	ist	das	der	
schönste	Augenblick	in	der	Geschichte	der	Menschheit.	Womit	kann	man	dazu	
beitragen?	Vielleicht	mit	dem	was	sich	Kunst	nennt.	Die	Kunst	hat	einen	Vorteil:	
das	Gemälde,	die	Skulptur	braucht	keine	Sprache.	Und	das	ist	gut	so,	denn	so	
können	wir	 uns	gegenseitig	 kennen	 lernen,	Kontakte	 knüpfen,	 gestalten	 und	
unterstützen.
	 Zum	ersten	mal	haben	diese	Möglichkeit	die	französischen	Maler	
in	der	kleinen	Ortschaft	namens	Barbizon	entdeckt.	Und	heute	sagt	man:	„ja,	
das	ist	die	Barbizon	Schule“.	Auf	diese	Weise	hat	auch	der	mährische	Maler	J.	
Augusta	mit	seinen	Freunden	Detva	entdeckt.	Schon	in	der	ersten	Republik	hat	
er	in	Detva	Künstlerworkshops	organisiert.	Diese	Tradition	wird	heute	fortgese-
tzt.
	 Die	Idee	zu	den	Workshops	in	der	malerischen	Natur	von	Držková	
ist	irgendwann	im	Sommer	2007	entstanden	und	fiel	nicht	nur	beim	Gemeinde-
rat	auf	fruchtbaren	Boden	sondern	auch	bei	Sponsoren	und	weiteren	wunder-
baren	Menschen	die	dieser	Idee	Leben	eingehaucht	haben.

	 	 	 	 Danke
	 	 	 	 Jozef	Šarman



















































SOLISKO se představuje...
 Solisko - to je jižní stráň kopce u Tří kamenů a leží v katastru naší 
obce. Název jí dali karpatší pastevci - pravděpodobně to bylo místo, kde se 
ovečkám podávala sůl. V dnešní době je Solisko zarostlé pralesem a je jednou 
z několika chráněných lokalit Hostýnských hor.
 Letos v lednu vzniklo občanské sdružení, které si „vypůjčilo“ od So-
liska jeho název. Je v tom určitá symbolika. Solisko je ryze valašský název, So-
lisko leží v Držkové, Solisko je chráněná přírodní památka. Z výše uvedených 
skutečností vyplývá, že nám jde o obnovení a udržení původních valašských 
tradic v Držkové, že nám jde o částečnou obnovu a uchování původního pří-
rodního bohatství Držkové a že nám jde o to, aby o naší činnosti a tím pádem 
i o Držkové vědělo co nejvíce lidí. Vždyť tento zapomenutý, ale krásný kout 
západního Valašska si to jistě zaslouží.
 Sdružení bohužel vzniklo „v nepravou chvíli“ - v době, kdy už neby-
lo možné žádat o dotace u kulturních fondů. Také štědrost sponzorů je značně 
omezena všudypřítomnou ekonomickou krizí. Toto konstatování by ovšem ne-
mělo vyznít jako nářek nad vzniklou situací. Tato situace nás stmeluje a zároveň 
zkouší, pomáháme si vlastními silami, pomáhají nám známí, kamarádi, nebo 
spřátelená občanská sdružení. 
 Jsme na začátku naší vskutku nelehké, ale bohulibé cesty. Letos se 
nám podařilo obnovit jarní obyčej „Vynášání Mařeny“. Další akcí bude „Ján-
ský oheň“, na který Vás co nejsrdečnšji zveme ...   
    Na setkání s Vámi se těší
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