Zašová v proměnách časů
Kniha Zašová v proměnách časů, která vyšla na sklonku minulého roku, mapuje na svých 672 stranách dějiny
obce od pravěkého osídlování katastru přes vznik Zachovy Lhoty ve 14. století (kdy se objevuje vůbec první
písemná zmínka o obci) až po současnost.
Na vzniku knihy se podílel široký kolektiv renomovaných odborníků. Díky jejich pečlivé práci má čtenář
jedinečnou příležitost na jednom místě získat hluboké, často dosud nezveřejněné, informace a poznatky o
vývoji Zašové zasazené do kontextu celospolečenského vývoje. Kniha se tím stává zdrojem poznání pro
všechny, kdo se zajímají o historický vývoj této části Valašska.
Na první, chronologicky uspořádanou část knihy navazuje blok národopisných témat a rozsáhlé kapitoly
věnované poznání historických památek a významných oblastí zašovského společenského a kulturního života.
Kniha je součástí trilogie vydané při příležitosti výročí 650 let od první písemné zmínky o obci Zašová.
Předcházela jí publikace Zašová a Veselá v proměnách roku, která je fotografickým svědectvím přírodních
krás a současného bohatého společenského a kulturního života obce. Trilogii uzavře monografie Veselá v
proměnách časů, věnovaná výročí 645 let od první písemné zmínky o obci Veselé, která dnes tvoří jeden
administrativní celek s obcí Zašová.
Knihu lze v současnosti zakoupit na Obecním úřadě v Zašové či objednat její zaslání.
Cena 690 Kč, případně lze zakoupit cenově zvýhodněný balíček obou již vydaných knih za 980 Kč.
Objednávky přijímáme na tel. 734 447 239, icafe@zasova.cz.
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