Jasenský

z p ravodaj
ROČNÍK XVI / ČÍSLO 1            LEDEN - ÚNOR 2014
Co najdete v tomto čísle:
U Usnesení
U Obec podala žádosti o dotace
U Plán akcí na r. 2014
U Nahlédnutí do dění v ZŠ

ZDARMA

U Informace o zápisu do MŠ
U O počasí 2. poloviny loňského roku
U Historie našeho kraje - seriál
U Informace OÚ

Mikuláštíkovo fojtství v Jasenné bylo Ministerstvem kultury navrženo na zápis
do seznamu národních kulturních památek. Čeká se jen na podpis nového ministra,
aby seznam mohl vyjít ve Sbírce zákonů. Dnem vydání sbírky
bude fojtsví vyhlášeno národní kulturní památkou.

foto: Radovan Stoklasa

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Jasenná dne 18. 12. 2013
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
6/XXXI/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/XXXI/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

Pro: 8 členů

6/XXX/3/2013
ZO schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 3229/28,
9/16, 3217/3, 3217/4 a zakoupení pozemku 3287 podle
GP 743-50/2013, záměr prodeje pozemků p. č. 3229/20,
3196/9, 3196/3, 3196/4, 3196/5, 3196/6, 3196/7, 3196/8
a zakoupení pozemku 3286 podle GP 737-34/2013 vše
v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
6/XXXI/4/2013
ZO pověřuje starostu a účetní k provedení závěrečných
úprav rozpočtu 2013.
Pro: 8 členů
6/XXXI/5/2013
ZO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce MAS VaS
– vrácení 100.216,- Kč z projektu „Obnovme prameny
střední Moravy“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Jasenná dne 29. 1. 2014
Přítomno 9 členů zastupitelstva.
6/XXXII/1/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/XXXII/2/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 9 členů

Pro: 9 členů

6/XXXII/3/2014
ZO schvaluje nabídku na odkoupení spoluvlastnického
podílu ½ pozemků p. č. 295/1, 295/2, 3229/21, 3229/22
v k. ú. Jasenná na Moravě ve výši 24.850,- Kč – ½ ceny
podle znaleckého posudku.
Pro: 9 členů
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6/XXXII/4/2014
ZO schvaluje zařazení akce „Stavební úpravy MK č. 2
Sokolská – 1. etapa“ do místního programu obnovy venkova.
Pro: 9 členů
6/XXXII/5/2014
ZO schvaluje vyčlenění prostředků na spolufinancování
akce „Stavební úpravy MK č. 2 Sokolská – 1. etapa“.
Pro: 9 členů
6/XXXII/6/2014
ZO schvaluje Dohodu o ukončení dohody o úhradě poměrné části neinvestičních výdajů č. 2000 13 0213 mezi
Statutárním městem Zlín a Obcí Jasenná a pověřuje starostu k podpisu dohody.
Pro: 9 členů
6/XXXII/7/2014
ZO schvaluje zpracování a podání žádosti o dotaci na akci
„Zapojení dětí a mládeže do rekonstrukce dětského hřiště
v obci Jasenná u ZŠ“.
Pro: 9 členů
6/XXXII/8/2014
ZO neschvaluje odměňování neuvolněných členů ZO
podle novely NV č. 37/2003 s účinností od 1. 1. 2014.
Pro: 9 členů
6/XXXII/9/2014
ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 9/16 – 5m2, 3229/28
– 146 m2, 3217/3 – 4 m2, 3217/4 – 25 m2 a odkoupení pozemku p. č. 3287 – 35 m2 podle GP 743-50/2013, odkoupení pozemku p. č. 3284 – 4 m2 podle GP 713-91/2012,
prodej pozemků p. č. 3196/3 – 5 m2, 3196/4 – 51 m2,
3196/5 – 22 m2, 3196/6 – 16 m2, 3196/7 – 25 m2, 3196/8
– 31 m2, 3196/9 – 3 m2, 3196/10 – 3 m2, odkoupení pozemku p. č. 3286 – 43 m2 podle GP 737-34/2013, prodej
pozemku p. č. 3229/20 – 43 m2, odkoupení pozemku p. č.
3114/5 – 20 m2, vše v k. ú. Jasenná na Moravě podle znaleckého posudku.
Pro: 9 členů
6/XXXII/10/2014
ZO schvaluje zakoupení kontejnerů na sklo podle nabídky Sběrných surovin Uherské Hradiště.
Pro: 9 členů
6/XXXII/11/2014
ZO schvaluje Návrh na vyřazení knih z obecní knihovny Jasenná.
Pro: 9 členů

Starosta občanům

Mateřská škola

V listopadu 2013 obec podala
na Státní fond životního prostředí
ČR (SFŽP) žádost o dotaci na projekt stavebních úprav MŠ Jasenná
„Snižování energetické náročnosti budovy MŠ Jasenná“. Zateplení
obvodových zdí, střechy, výměna
oken, dveří je ve finančním objemu
4.280.000,- Kč, z toho způsobilé
výdaje 3.588.000,- Kč, dotace může
být až 90 %. Provedení stavebních
prací na snižování energetické náročnosti souvisí s řešením statiky
objektu a provedením nové střechy.
Je také navrženo zastřešení přístupových schodišť a terasy. Střecha je
navržena valbová, v podstřešeném
prostoru na nižším pavilonu MŠ
může být v případě potřeby školka rozšířena. Rozpočet na stavební
úpravy je 6.580.000,- Kč. Na tyto
stavební práce nelze podat žádost
o dotaci na SFŽP, proto bude podána žádost o dotaci z jiného zdroje.
Bez dostatečných dotací, které musí
být současně na obě části stavebních
úprav, nebude možné realizovat rekonstrukci mateřské školy. Náklady
na rekonstrukci se ještě změní, protože na základě provedeného kamerového průzkumu venkovní kanalizace
u MŠ a jejího stavu je nutná rekonstrukce venkovní dešťové a splaškové kanalizace.
Finanční rozsah stavebních úprav
MŠ je značný, ale je odvislý od stavu objektu.
Velký rozsah budou mít i stavební úpravy budovy ZŠ, kterou to také
v budoucnu čeká. Bez dotací, případně i úvěru a samozřejmě i vlastních prostředků není možné provést

rekonstrukce mateřské školy a základní školy. Velká část rozpočtu
obce jde také každý rok na zajištění
provozu obou příspěvkových organizací. Mimo to obec provádí běžné
opravy a údržbu na objektech škol.
Zřízením a provozováním školy i školky obec zajišťuje významnou sociální službu z hlediska zaměstnanosti – 13 pracovních míst

na plný nebo částečný úvazek. Důležitou sociální službou pro mladé rodiny je to, že školka i škola je
v místě bydliště a nejsou tedy nutné
v rodinách další výdaje na dojíždění do jiných školských zařízení.
Budoucnost škol nejen v Jasenné souvisí také s tím, jak a v jakém
rozsahu chce společnost, vláda podporovat malé školy. Dlouhodobě se
této problematice s cílem udržení
venkovských škol věnuje Sdružení
místních samospráv ČR, jehož členem je i naše obec.

Revitalizace hřbitova
v Jasenné

V loňském roce byl zpracován návrh úprav Dolního hřbitova. V návrhu je obsaženo umístění
vsypové a rozptylové loučky, prodloužení vodovodu, úpravy zeleně.
Podle návrhů a připomínek obsažených v anketě vznikla finální podoba úprav hřbitova, kde se ve výsadbách uplatňují hlavně kvetoucí
okrasné stromy (sakury, jabloně)
a kvetoucí keře a trvalky.
V listopadu 2013 v souladu s vyhlášenou výzvou Státního fondu životního prostředí ČR byla podána žádost o dotaci na sadovnické
úpravy hřbitova. Způsobilé výdaje
projektu jsou 500.000,- Kč, dotace
může být až 75 %.
V květnu 2014 budou zveřejněny
schválené projekty.

Stavební úpravy MK
č. 2 Sokolská
– 1. etapa

Zastupitelstvo
obce
Jasenná
schválilo podání žádosti o dotaci
na projekt „Stavební úpravy MK č.
2 Sokolská – 1. etapa“. Žádost byla
podána do vyhlášeného Podprogramu na podporu obnovy venkova,
kde je dotace max. 40 %. Podle podmínek dotačního titulu a finančních
limitů byl zpracován projekt řešící
úpravy poloviny délky této komunikace od mostu u Kašparů. StavebJasenský zpravodaj 3

ní úpravy komunikace znamenají
v některých místech zásah do podkladních vrstev, výškové úpravy
uličních vpustí, hydrantů, uzávěrů
vodovodních přípojek, frézování,
doplnění podkladu, položení nové
vrstvy asfaltobetonu. Předpokládaný rozpočet 1.200.000,- Kč. Pokud
dostaneme dotaci na tento projekt,
tak podle podmínky dotačního titulu nebude možné do komunikace minimálně 5 let zasahovat, např.
stavbou vodovodní, plynovodní přípojky. Tato okolnost byla avizována
již ve zpravodaji v červnu r. 2013.

Dětské hřiště u ZŠ

Před rokem obec podala žádost
o dotaci na obměnu nevyhovujících
hracích prvků v zahradě základní školy a pořízení nových prvků
na místo po domu č. p. 55. Minis-

terstvo pro místní rozvoj nám dotaci neposkytlo. Ze všech žadatelů,
kterých bylo více než 1000, obdržela dotaci necelá čtvrtina. V loňské žádosti jsme požadovali dotaci
v maximálním limitu. V letošní žádosti uplatňujeme jen hřiště u školy v menším finančním rozsahu (cca
400.000,- Kč), tedy i nižší dotace
a snad s větší šancí úspěchu. Záměrem je, aby nové hřiště u školy bylo
veřejně přístupné. Totéž platí i pro
stávající hřiště u mateřské školy,
kde musí být z hlediska bezpečnosti a odpovědnosti z provozu hřiště
připravena nutná administrativa.

Objemný odpad

Od 1. 1. 2014 zajišťuje služby svozu a likvidace všech odpadů Marius
Pedersen a. s. Změnou oproti dosavadní praxi bude i sběr objemných

odpadů. Ten proběhne v květnu
současně se sběrem nebezpečných
odpadů. Totéž se bude opakovat
na podzim. Objemné odpady budou ukládány do nákladního vozu
s lisovacím zařízením. Nebezpečný i objemný odpad bude sbírán
u Motorestu u Kašparů a na točně.
Na každém místě se technika zdrží
1 hodinu, kdy bude možné odpady
odevzdat. Budeme si zvykat na jiný
způsob sběru objemných odpadů,
kdy již bude na předání odpadů
pouze omezený čas. Stejným způsobem je úspěšně organizován sběr
nebezpečných a objemných odpadů např. v Liptále. Tato změna organizace svozu objemných odpadů také přispěje k úspoře nákladů
obce na likvidaci odpadů.
Pavel Machovský,
starosta

Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2014
Datum
8. 3.
16. 3.
Duben
2. 5.
2. 5.
3. 5.
23.5.
24. 5.
Květen
Květen
21. 6.
Červenec
3.- 12. 7.
13. – 19. 7.
13. – 26. 7.
Září
Září - říjen
Říjen
Říjen
1. 11.
30. 11.
5. 12.
21. 12.
29. 12.
31. 12.

Název akce
Košt slivovice
Dětský maškarní ples
Zájezd nejen pro seniory
Slet čarodějnic
Stavění máje
Otvírání studánek
Noc kostelů
Kácení máje
Koncert Zvonky dobré zprávy
Beseda s důchodci
Pohádkový les
Červencová noc
Dětský hasičský tábor
Dětský tábor Staré Řecko - mladší děti
Dětský tábor Staré Řecko - starší děti
Putování se skřítkem Podzimníčkem
Drakiáda
Posezení u harmoniky
Zavírání studánek
Vodění barana
Adventní dílna
Mikulášská obchůzka
Živý betlém
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Silvestrovský fotbálek

4 Jasenský zpravodaj

Místo konání
Hospoda pod Vartovňů
sokolovna
Velehrad, Modrá, Tupesy
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
evangelický kostel
fotbalové hřiště
evangelický kostel
fotbalové hřiště a okolí
myslivecká chata
Vlachovice

okolí obce
u Klenica
Hospoda pod Vartovňů
okolí obce
obec
klubovna u fary
obec
u evangelického kostela
sokolovna
fotbalové hřiště

Pořadatel
SDH Jasenná a obec
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
TJ Sokol Jasenná
SK Jasenná
ZO ČSOP Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
SK Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
Kulturně-sociální komise
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Myslivecké sdružení
SDH Jasenná (přihlášky v ZŠ)
Farní sbor ČCE v Jasenné
Farní sbor ČCE v Jasenné
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
SDH Jasenná
Kulturně-sociální komise
ZO ČSOP Jasenná
Valašský soubor Portáš
Farní sbor ČCE v Jasenné
SDH Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
TJ Sokol Jasenná
SK Jasenná

Ze základní školy
Přednáška k první pomoci

Ve středu 17. prosince k nám přišla
paní doktorka Radka Boháčová, aby
žáky seznámila s prací záchranného
týmu a řekla jim o základech první pomoci. Žáci zhlédli krátký film. Následovala beseda s praktickou ukázkou
nácviku oživování. Všichni žáci i učitelé si mohli vyzkoušet na umělé figuríně, jak je tato činnost náročná. Beseda byla velmi podnětná. Jen doufáme,
že vědomosti, zde nabyté, budeme muset využívat co nejméně, i když v případě nutnosti jsou život zachraňující.

Beseda s paní Turkovou

V rámci projektu na naší škole „Fojtství – naše kulturní dědictví“ jsme
pro žáky uspořádali 10. ledna besedu
s paní Turkovou. Zhlédnutí filmu o tradičních zvycích na Valašsku natočené
v Jasenné před 35 lety dětem přiblížilo
lidové zvyky.(Možno vyhledat na internetu www.youtube.com. Ten vánoční čas-vánoční zvyky z Jasenné ČST
Brno 1979). Některé z dětí poznaly
ve filmu své příbuzné, když v něm vystupovali ještě jako malé děti. Vyprávění paní Turkové o životě ve fojtství
v dřívějších dobách bylo pro žáky zajímavé a v mnohém nepředstavitelné.
Řemesla, chov ovcí, stravování, pomoc
dětí v hospodářství, hry dětí a hračky patřily k dalším námětům hovoru.
Na besedu jsme navázali prací ve skupinkách, kdy žáci doplňovali text pověstí o Jasenné, sestavovali obrázek
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rodového erbu rodiny Mikuláštíkovy a seznamovali se s vybavením kuchyně na vesnici v minulém století. Samotnou budovu fojtství žáci výtvarně
ztvárnili technikou koláže a kresby.
Vystavené práce si můžete prohlédnout v naší škole.

Podzimní šachové turnaje

Členové šachového kroužku se zúčastnili na podzim šachových turnajů
ve Vsetíně a ve Zlíně – Malenovicích.
Zvláště turnaj v Malenovicích 12. prosince 2013 se našim reprezentantům
velmi vydařil, obsadili krásné 2. místo
v kategorii prvního stupně a postoupili do dalších kol soutěže. Naši školu
reprezentovali tito žáci: Petr Surý, Štěpán Řezníček, Patrik Řezníček, Lukáš
Bělohlávek, a Šimon Lukáš. Všem reprezentantům gratulujeme.
manželé Jana a Milan Řezníčkovi

Přednáška Nástrahy Afriky

Vyprávění plné zážitků a adrenalinu
si pro nás připravil 30. ledna pan Richard Jaroněk . Tento cestovatel a dobrodruh z Vizovic má zajímavé zážitky
s exotickými zvířaty. Jeho dobrodružství s nosorožci, lvy, levharty, zmijí černou a žraloky na žáky velmi zapůsobilo. Při vyprávění doprovázeném
fotografiemi z cest se žáci dozvěděli
nové informace o životě zvířat v Africe. Už se těší na další faunu, s kterou
nás pan Jaroněk seznámí příště.
Za žáky a učitele všem přednášejícím mnohokrát děkujeme.
Martina Večerková

Florbalový turnaj

Ve středu 15. ledna se naše škola zúčastnila florbalového turnaje v Želechovicích, který byl pořádán Asociací školních sportovních
klubů, jejíž jsme se stali minulý rok
členem. V konkurenci dalších čtyř
mužstev, které byly všechny ze škol
o hodně větších, naše družstvo obsadilo velmi pěkné třetí místo. Naši
školu reprezentovali tito žáci: Miroslav Kovář, Vojtěch Kovář, Adam
Sedláček, Vladislav Pečenka, Ema
Kráčalová, Antonín Studeník, Štěpán Holbík, Jakub Holbík, Lukáš
Bělohlávek, Marek Řezníček a On6 Jasenský zpravodaj

dřej Macek. Za příkladné nasazení
a bojovný přístup patří všem našim
hráčůmvelký dík.

Bruslení 2014

I když nám letošní zima vůbec zimním sportům nepřeje, přece jsme i letos s naší školou mohli některé hodiny
tělesné výchovy strávit na ledě. Není
divu, že u všech žáků bylo vidět velké
nadšení z tohoto zážitku, takže velký
dík patří všem obětavým ledařům.

Zápis do 1. třídy v naší škole

Pololetní vysvědčení bylo rozdáno
a škola se opět po roce proměnila v tajuplnou pevnost plnou zvláštních bytostí. Páťáci se letos převlekli za víly,
kovboje a samuraje, cesta s úkoly byla
připravena a všichni jsme netrpělivě
očekávali prvního předškoláka. Tajuplnou cestou prošlo 11 budoucích školáků (8 z Jasenné, 1 z Ubla a 2 z Lutoniny). Jako památku na tento den si děti
odnesly marťana, kterého vyrobili naši
žáci společně s paní učitelkou Večerkovou. Všichni byli moc šikovní a předvedli, že už můžou jít v září do školy.
Ale než půjdou do té pravé školy, vyzkouší si to ještě v červnu nanečisto.

SBÍRÁME VÍČKA PRO
ADÉLKU a MATYÁŠKA

„Ahoj, jmenuji se Adélka, od svého
narození bojuji se zákeřnou nemocí
jako brácha Matyášek. Mám tak málo
svalů, že i když je mi už více než rok,
tak zatím pořád jenom ležím. Moc se
těším na speciální kočárek, ze kterého konečně uvidím ven a nebudu muset pořád ležet. Děkuji za Vaši ochotu,
jak bráchovi i mě všichni pomáháte,
jste moc hodní.“Vaše Adélka (fb: Sbíráme víčka pro Adélku a Matyáška)
Každé víčko se počítá!
Za víčka by rodiče mohli pořídit speciální rehabilitační kočárek pro sourozence, který jim díky své velikosti
a svým možnostem různých úprav vydrží opravdu dlouho a který jim velice
usnadní přesuny na různá místa. Proto bychom Vás chtěli poprosit o sbírání víček. Sbírají se víčka od Pet lahví,
mlék, zákysů, ale také od kávy či aviváží a tekutých pracích prášků. Každé
víčko má označení materiálu v trojúhelníčku. Nejběžnější označení na víč-

kách jsou PEHD, HDPE, PP, PE. Pokud byste víčka sbírali, můžete je
přinést do školy, kde je shromáždíme

a pošleme Adélce a Matyášovi. Každé víčko se počítá! Akce bude trvat
do konce června.
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Zprávičky ze školky
Podle kalendáře máme zimu, ale pravá bílá zima ne a ne přijít. A protože tato zima je taková trochu „zablácená“,
tak jsme si ji zpestřili barevným týdnem. Co všechno se v tomto týdnu děti učily a poznaly, se dozvíte v následujících
článcích. Také připojuji důležitou informaci ohledně zápisu do Mateřské školy a pár perliček od našich dětiček.

Zápis do mateřské školy

Milé děti a rodiče, srdečně Vás zveme k zápisu dětí, zpravidla ve věku od
3 do 6 let, do Mateřské školy Jasenná na školní rok 2014/2015.
Den otevřených dveří se bude konat:
Ve středu 12. března 2014 od 10:00 do 14:00 hodin
a ve čtvrtek 13. března 2014 od 10:00 do 14:00 hodin
v mateřské škole.
Řádně vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, které dostanete na dni otevřených dveří od ředitelky MŠ, přijímá mateřská ško-

Perličky od našich dětí
Děti sledují divadelní představení, ve kterém vystupuje i z kočárku vytvořené prasátko. Paní učitelka se o přestávce dětí ptá: „Co bude
asi s tím prasátkem?“ Jeden z chlapců odpovídá: „No co, dají mu nažrat
a pak ho zabijou.“
					
Dva předškoláci přijdou za paní učitelkou: „Paní učitelko, my chceme

jít dnes do té krasomotoriky.“ (grafomotorika)
Paní ředitelka vybírá ve třídě stravné. Otevře pokladnu. Petřík zbystří
a říká: „Jé máme penízky!“
Paní učitelka říká holčičce: „Pospěš si při tom převlékání, nebo
budeš poslední.“ Jeden chlapec se

la ve středu a čtvrtek, 19. 3. 2014 20. 3. 2014 od 8:00 do 15:00 hodin
v mateřské škole. Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
budou vyvěšeny na nástěnce mateřské školy a na webových stránkách
mateřské školy: www. skolkajasenna.websnadno.cz.
TĚŠÍME SE NA VÁS
na to ozve: „Ty jsi ale šnek!“
„Moje sestřička poletí daleko.“
„A kam?“ ptá se paní učitelka. „Až
za jakýsi Tichý oceán.“
„Když vstaneme, musíme se hřebenovat.“
„Děti, jak docílíte toho, aby z vody
byl led?“ „Dáme ho to na okno, aby
se vystydlo.“

Barevný týden v mateřské škole
Letošní zima je vskutku velmi
zvláštní. Děti si místo sněhových
radostí užívají spoustu deště a větru. Jen pár dnů byl sníh a to jen
poprašek, nedá se z něho vytvořit
ani sněhulák. Tak si o zimě alespoň vyprávíme, učíme se říkánky,
básničky a zimní písničky. Třeba
se sněhu ještě dočkáme, už jsme na
sněhové vločky volali, aby přišly
mezi nás. Tak doufejme…
Což si takovou zimu trochu zpestřit, rozveselit si ji veselými barvami? Proto jsme uspořádali v MŠ
Barevný týden. Ptáte se, jaké barvičky jsme si vybrali? Samozřejmě
ty nejhezčí. Pondělí – hnědé, úterý
– bílé, středa – žlutá, čtvrtek – zelený a pátek – červený.
Každý den chodily děti do MŠ
v určené barvě. Vždy jsme si ji na
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sobě ukazovali, děti nosily i plyšáky téže barvy. O barvičkách jsme si
povídali, hledali je v okolí i v přírodě.

V pondělí děti vystřihovaly hnědé dečky, malovaly kmeny stromů
a hříbky. Vymodelovaly z plastelíny spoustu koláčů. Vyprávěli jsme

si pohádku O třech medvědech. Při
bílé barvě jsme si povídali básničky o sněhulácích, tvořili papírové
koule. Děti vystřihovaly 3 kolečka
různých velikostí, ze kterých lepením vytvořily sněhuláka, kterému
dokreslily hrnec, uhlíky a z mrkve
nos. Žlutá středa je přece jako žluté
sluníčko. Samozřejmě si ho vytvoříme, k němu žluté květiny a pampelišky. Ke žlutým šatičkám dokres-

líme postavičky. Zelený čtvrtek má stejnou barvu jako
travička. Zpíváme a tančíme podle písničky Travička
zelená. Malujeme zelené stromy, listy ke květinám. Poslední den je ve znamení červené barvy. Tu mají děti
velmi rády. Nalepováním červených srdíček si děti vytvořily záložky do knížky, malovaly červené květiny.
Dramatizovaly pohádku O Červené Karkulce.
Také paní kuchařka podle barev sestavila jídelníček.
Všichni jsme si pochutnali na čočkové polévce a játrech, na vločkové polévce a rybích filetách, ve středu
byla slepičí polévka s nudlemi a dukátové buchtičky,
další den polévka brokolicová a špenát, v pátek jsme se
těšili na gulášovou polévku a špagety po italsku.
Po celý týden jsme se všichni skvěle bavili, týden
nám rychle uběhl.
Věra Kočicová

Návštěva zimního stadionu ve Vsetíně
V úterý 11. února 2014 navštívili
v dopoledních hodinách naši předškoláci z II. třídy „Motýlků“ zimní stadion ve Vsetíně. Počasí nám
ten den vůbec nepřálo a celou cestu
do Vsetína i zpět jsme se potýkali se
silným deštěm. Ale ani touto drobnou nepříjemností se děti nenechaly vyvést z dobré nálady a velkého
očekávání.
Po deváté hodině jsme trochu mokří, ale stále veselí dorazili na vsetínský zimní stadion, kde už na nás čekal usměvavý pan správce, aby nás
provedl po všech dosud neznámých
a pro většinu dětí neprobádaných zákoutích „zimáku“. Měli jsme mimo
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ských šaten a prohlédnout si tam kompletní hokejovou výstroj. Dva naši
chlapci, kteří navštěvují vsetínskou
hokejovou přípravku, se s nadšením
chopili velkých hokejek a okamžitě
začali v šatně nacvičovat nejrůznější
přihrávky a střely. Děti si také prohlédly z bezprostřední blízkosti rolbu
a dokonce si na ni mohly vylézt a posadit se za volant. Poté jsme se usadili
na nejvyšších místech tribuny, ze kterých jsme sledovali bruslící školáky
tamní základní školy. Zpáteční cestu
na autobusovou zastávku si děti i přes
naše napomínání zpestřovaly rozverným skákáním přes kaluže. V autobuse jsme se nejvíc těšili na to, až se
zahřejeme teplou polévkou naší paní
kuchařky.
Bc. Anna Vašková

16. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise
V pátek 27. 12. 2013 se od brzkých ranních hodin konal již 16. ročník vánočního turnaje ve stolním
tenise. Do místní sokolovny si přišlo o vánočním čase protáhnout své
tělo 25 soutěžících. Ti byli rozdělení do 3 kategorií – žáci (10 účastníků), amatéři (8) a profesionální hráči
(7). Na třech stolech se bojovalo o vítězství až do odpoledních hodin. Pro
první 3 místa ve všech kategoriích
byly připraveny drobné ceny.
Ty nakonec vybojovali:
Žáci
1.místo: Dan Vavřička
2.místo: Lukáš Frýdl
3.místo: Gábina Kovářová
Amatéři
1.místo: Pavel Buksa
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2.místo: Laďa Londa
3.místo: Jan Kovář
Profesionálové
1.místo: Jan Urbiš
2.místo: Jakub Urbiš

3.místo: Petr Chromčák
Všem hráčům děkujeme za účast
a věříme, že se příští rok sejdeme
v minimálně stejně velkém počtu.
Pingpongový tým
TJ Sokol Jasenná

SK Jasenná
Muži - Rozlosování III.B - jaro 2013/2014
Kolo Zápas

Den

Datum

Začátek

15.

Jasenná - Slopné

NE

30. března 2014

15:30

16.

Šanov - Jasenná

NE

6. dubna 2014

15:30

17.

Jasenná - Příluky B

NE

13. dubna 2014

16:00

18.

Štítná n/Vl. B - Jasenná

NE

20. dubna 2014

16:00

19.

Poteč - Jasenná

NE

27. dubna 2014

16:00

20.

Jasenná - Luhačovice B

NE

4. května 2014

16:30

21.

Mirošov - Jasenná

NE

11. května 2014

14:00

22.

Jasenná - Sehradice B

NE

18. května 2014

16:30

23.

Vlachovice B - Jasenná

NE

25. května 2014

14:00

24.

Jasenná - Biskupice

NE

1. června 2014

16:30

25.

Nedašova Lhota - Jasenná

NE

8. června 2014

16:30

26.

Jasenná - Rokytnice

NE

15. června 2014

16:30

Přípravka - Rozlosování Přípravka B - jaro 2013/2014
Kolo Zápas

Den

Datum

Začátek

12.

SK Vizovice - Jasenná

PÁ

4. dubna 2014

16:00

13.

Jasenná - Bratřejov

NE

13. dubna 2014

14:00

14.

VOLNO

15.

Dolní Lhota - Jasenná

PÁ

25. dubna 2014

16:00

16.

Jasenná - Hřivínův Újezd

NE

4. května 2014

14:30

17.

Lípa - Jasenná

NE

11. května 2014

13:30

18.

Jasenná - Luhačovice

NE

18. května 2014

14:30

19.

Provodov - Jasenná

ČT

22. května 2014

17:00

20.

Jasenná - Příluky

NE

1. června 2014

14:30

21.

Slušovice - Jasenná

PO

2. června 2014

16:00

22.

Jasenná - Veselá

NE

15. června 2014

14:30

Přípravné zápasy 2013-2014
Datum

Trénink / Zápas

Hřiště

Začátek

Sraz / Odjezd

so 22.2.

zápas - LIPTÁL

Zlín - Vršava

18:00 hod.

16:45 hod.

ne 02.3.

zápas - LÍPA

Zlín - Vršava

12:00 hod.

10:45 hod.

ne 09.3.

zápas - JABLŮNKA "A"

Zlín - Vršava

16:00 hod.

14:45 hod.

so 15.3.

zápas - PRLOV

Zlín - Vršava

18:00 hod.

16:45 hod.

so 22.3.

zápas - VIZOVICE "B"

Zlín - Vršava

18:00 hod.

16:45 hod.
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Ohlédnutí za počasím, II. pololetí roku 2013
Červen:
Zpočátku měsíce chladněji, se zataženou oblohou a častým deštěm. V Čechách byly v tomto období záplavy.
Od 6. června se začalo oteplovat, denní teploty se šplhaly na +25°C a výš.
Nejteplejší dny jsme prožili od 17. 6.
do 21. 6., kdy za polojasné až jasné oblohy, stoupaly teploty nad +30°C. Po 23.
červnu se dost citelně ochladilo, objevily se po ránu i mlhy. Po kopcích se
hnaly mraky od severu. Také předpověď počasí byla pro závěr června nepříznivá, pro celé území České republiky
bylo vydáno upozornění na nebezpečí
povodní. U nás však žádné povodně nebyly, v období od 24. do konce měsíce
napršelo 45,3 litru vody na m2. Jak se
po našem řekne: „pěkně nám zalélo“.
Červen byl poměrně deštivý. Jak se
dá s velkou pravděpodobností předpovědět, tak déšť nám pravidelně poskytne Medard a Jánské vody, to znamená,
monzunové období dešťů v našich zeměpisných šířkách. V období od 16. 6.
do 23. 6. padaly na území ČR teplotní rekordy za posledních 100 let. Teploměry stoupaly na hodnoty + 35°C.
Srážky: 103,4 mm, to je 123% dlouhodobého průměru.
Dlouhodobý průměr srážek pro měsíc červen je 84 mm.
Nejvyšší teploty: +33,5°C (18.,
20. a 21.6.), +32,,8°C (19.6.), +32,6°C
(17.6.)
Nejnižší teploty: +4,6°C (1.6.), +7,5°C
(13.6.), +8,2°C (29.6.)
Červenec:
Příjemně teplý, s převážně slunečným
počasím. III. dekáda měsíce byla nejteplejší. Čím byl však měsíc červenec
rekordní? Nedostatkem srážek, meteorologové uvedli, že se jednalo o nejsušší
červenec za posledních 60 let. V Jasenné napršelo 11,1 mm srážek, to je jenom
12% dlouhodobého průměru. Okolo
25.7. se dalo pozorovat, že vegetaci trápí sucho. Potok přes dědinu začínal být
pomalu bez vody, dno zarůstaly řasy.
V poslední dekádě vládlo léto svaté
Anny (svátek 26.7.), které přišlo i v roce
2012. Dostavuje se s pravděpodobností
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70%, na přelomu července a srpna. Tak
máme vyšší pravděpodobnost chladných rán po Anně, v letošním roce.
U nás je svatá Anna spojována s pranostikou: „svatá Anna, chladno z rána“.
Letos však chladná rána nenastala, ranní teploty se držely nad +15°C.
Srážky: 11,1 mm, dlouhodobý průměr je 94 mm.
Nejvyšší teploty: +36,5°C (28.7.),
+36,2°C (29.7.), +35,1°C (27.7.), +32,4°C
(26.7.), +30,4°C (23.7.)
Nejnižší teplota: +4,9°C (1.7.)
Srpen:
Do 10. srpna slunečné letní počasí,
noční teploty nad +15°C, denní +30°C
a více. Dne 8.8. naměřena nejvyšší teplota roku +37,4°C. První změna
v počasí přišla 10. srpna, ochladilo se
o více jak 10°C. A nebylo se co divit,
10. srpna má svátek Vavřinec, pranostika říká: „Vavřinec, první podzimec“.
V závěru II. dekády se opět oteplilo až
na +30°C. S tropickými třicítkami jsme
se rozloučili 20.srpna, kdy nás navštívila studená fronta a ukončila horké letní počasí. Ovšem léto ještě neskončilo,
ve III. dekádě bylo příjemně, s teplotami do +25°C, noční stále nad +10°C.
Nejvyšší teploty: +34,1°C (2.8.),
+35,1°C (3.8.), +32,4°C (4.8.), +32,7°C
(5.8.), +35,1°C (6.8.), +35,4°C (7.8.),
+37,4°C (8.8.), +32,4°C (18.8.), +31,4°C
(19.8.)
Nejnižší teplota: +6,3°C (15.8.)
Srážky: 55,6 mm dlouhodobý průměr je 94,- mm.
Září:
Malinko se začalo ochlazovat. I. dekáda ještě pokračovala v duchu počasí konce srpna. Změna přišla 11. září,
kdy začalo pršet. Ve II. dekádě napršelo 124,5 mm srážek, teploty nevystoupily po většinu dní nad +15°C. Na stromech slibná úroda trnek (švestek),
do toho déšť, všichni hned kontrolovali stav plodů. Samozřejmě, trnky začaly
po dlouhém období sucha praskat, sklizeň se musela urychlit. Karlátky praskaly, pecky vypadávaly z plodů, durancije trpěly hnilobou. Přesto byla slušná

úroda, většina trnek skončila v kvasu.
Poslední dekáda byla ve znamení
postupného ochlazování, ranní teploty klesaly v závěru září k bodu mrazu
a na mnohých místech v dolinách, se
tvořila jinovatka.
Nejvyšší teplota: +27,1°C (7.9.)
Nejnižší teplota: -0,2°C (28.9) měřeno ve výšce 2m nad povrchem půdy.
První mrazík.
Nejchladnější den: +12,7°C (20.9),
přesně ve stejný den, jako v roce 2012.
Teplota přes den nevystoupila nad uvedenou hodnotu.
Srážky: 149,5 mm, dlouhodobý průměr je 70 mm, to je 213%.
Říjen:
I.dekáda – beze srážek, noční teploty klesaly k nule. Ve dnech 3. a 4. září
ukázal ráno teploměr shodnou teplotu
-3,7°C.
II. dekáda – mírně se oteplovalo, bez
mrazů.
III. dekáda – oteplilo se a denní teploty stoupaly až k +20°C. Krásné podzimní počasí, klidno a bez mrazů.
Poslední 2 dny měsíce se citelně ochladilo.
Po celý říjen rostly houby, nebylo jich
tolik jako na podzim roku 2012, ale našlo se jich poměrně dostatek.
Nejvyšší teplota: +21,2°C (25.
a 27.10.)
Nejnižší teplota: -3,7°C (3. a 4.10.)
Nejchladnější den: 16.10. (+9,1°C)
Srážky: 31,9 mm – dlouhodobý průměr pro měsíc říjen je 65mm, to je 49%
dlouhodobého průměru.
Listopad:
I.dekáda - pokračovalo ochlazování.
Dne 8. listopadu, postupovala od západu tlaková výše, před kterou na území
České republiky proudil teplý vzduch
od jihu. Tohoto dne naměřena v Jasenné teplota +18oC. V pražském Klementinu naměřili teplotu +17,9oC, tím padl
rekord pro tento den z roku 1895. Teplotní rekordy padaly na území celé republiky.
II.dekáda – ochladilo se, denní teploty se držely okolo +10°C. Objevily

se i slabé přízemní mrazíky s jinovatkou. Začaly nás trápit mlhy a civilizační smrady. Na Ostravsku vyhlášen nejvyšší stupeň smogového nebezpečí. Je
s podivem, jak se chováme k ovzduší,
které potřebujeme v každém okamžiku
svého života. Ničíme své přírodní prostředí výdobytky civilizace, v představě: „však ono se to nějak vyčistí“. Voní
nám vzduch v naší vesnici? Vzduch,
který nám v minulosti proudil nosem
do plic, byl cítit na podzim i v zimě
promrzlou čistotou. Teď si uvědomuji,
že píši o poměrně vzdálené minulosti, o době, která byla nejméně před 50
lety. Ptám se: „Co cítíme dnes“? Stále se hledá viník, kdo za znečištění
ovzduší může. Můžeme si za znečištění sami, někdo menším, někdo větším
dílem. Co s tím dělat? Mnoho se dělat v současné době asi nedá, musíme
však o nezdravé situaci vědět. Ještě se
zeptám: „Kdo znečišťuje ovzduší v Jasenné nejvíce, když většina domácností topí plynem, elektřinou a dřevem“?
Odpověď je snadná, ale nechávám to
jako hádanku.
III.dekáda – stále postupné ochlazování a ve druhé polovině dekády
přišly mrazy. I denní teploty se držely
pod nulou. 24. listopadu k nám začal
proudit arktický vzduch, ráno na druhý den všude bílo. Napadlo do 3cm
sněhu a hned byla kalamita v dopravě,
Syrákov během dne 2x neprůjezdný.

Nastala situace, která je krásně definována v písničce od Jaroslava Nohavici.
Nejnižší teplota: -11,8°C (28.11.)
Nejvyšší teplota: +18°C (8.11.)
Srážky: 65,8 mm – dlouhodobý průměr 66 mm. Tentokrát vydal skladník
přesný příděl vody.
První sníh: 25.11.
Prosinec:
I.dekáda – ranní teploty klesaly mírně pod bod mrazu. Nejchladněji 3.
a 4.12., kdy bylo naměřeno -6°C. Opět
byla špatná kvalita ovzduší. Sníh padal
7. a 8.12., podle naměřených srážek napadlo do 10cm sněhu. Sněhová pokrývka však neměla dlouhého trvání, hned
další den pršelo. Dne 5. až 6. prosince
se přes sever Evropy a naše pohraniční
hory prohnala bouře, která dostala jméno Xaver. Nejvíce byly postiženy Britské ostrovy, Nizozemsko, sever Německa, Dánsko, Švédsko a Polsko. V našich
severních horách silně sněžilo a vítr
foukal v nárazech až o síle 140km/hod.
U nás foukal čerstvý až bouřlivý vítr.
II.dekáda – teplotně podobná začátku
prosince, mírně se ochlazovalo hlavně
v ranních hodinách. Po ránu se tvořila
jinovatka a trápil nás inverzní ráz počasí.
III.dekáda – ranní i denní teploty nad
nulou a oteplovalo se. Nejtepleji v období Vánočních svátků. Vánoce opět

Nabídka kurzů v Jasenné
Obchodní akademie Tomáše Bati
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín nabízí možnost proškolení
občanů v produktivním věku v základních dovednostech nezbytných
v běžném životě. Cílem je zvýšení
uplatnitelnosti na trhu práce a tím
také posílení konkurenceschopnosti. Nabízené vzdělávací aktivity jsou
zaměřeny na tyto oblasti:
Právní vzdělávání s časovou dotací 6 vyučovacích hodin je zaměřeno na práva a povinnosti občanů
v souvislosti s novým Občanským
zákoníkem
Finanční gramotnost s časovou
dotací 6 vyučovacích hodin

Základní počítačové dovednosti
a rozvoj osobních digitálních kompetencí s časovou dotací 40 vyučovacích hodin (nejen standardní PC,
ale také tablety, smartphony. Obsah
se dá upravit podle požadavků občanů, předpokládá se zvládnutí ovládání počítače, textový editor, internet, elektronická pošta, komunikace
v síti, internetbanking, e-shopy, nákup jízdenek apod.)
Základy podnikání s časovou dotací 6 vyučovacích hodin
Spotřebitelská gramotnost s časovou dotací 6 vyučovacích hodin se
věnuje cenovým praktikám a jejich
rozpoznání, prevenci před podvod-

beze sněhu. V celé republice padaly rekordy v plusových hodnotách teplot. Na Štědrý den, naměřeno v Jasenné +9,6°C. Nejvyšší teplota naměřena
v Bohumíně, kde vystoupal teploměr
na +13,7°C. Během této dekády foukal
bouřlivý vítr, na horách dosahoval síly
orkánu. Foukal většinou od jihu až jihozápadu. Nejsilnější bouře byly opět
nad Britskými ostrovy.
Po většinu prosince ovlivňovaly počasí u nás tlakové níže, nabírající sílu
nad Atlantikem. Od rovníku proudil
teplý vzduch Atlantickým oceánem, až
nad Grónsko.
Nejnižší teplota: -6,6°C (17.12)
Nejteplejší dny: +9,6°C (24. a 26.12),
+9°C (25. a 28.12)
Srážky: 19,2 mm – dlouhodobý průměr 55 mm
Přehled srážek po jednotlivých měsících:
Leden – 77,4mm; únor – 59,5mm;
březen – 65,2mm; duben – 12,1mm;
květen – 93,5mm; červen – 103,4mm;
červenec – 11,1mm; srpen – 55,6mm;
září – 149,5mm; říjen – 31,9mm; listopad – 65,8mm; prosinec – 19,2mm.
Celkový úhrn srážek za celý rok
2013, je 744,2 mm, což je mírně pod
dlouhodobým průměrem, který činí
795 mm. To je rozdíl 50,8 litrů vody
na metr čtvereční.
Pavel Sovička, kronikář obce

nými praktikami, právům spotřebitelů v souvislosti s novým Občanským zákoníkem atd.
Až na kurz informačních technologií jsou všechny jednodenní. Stejní občané se nemusí účastnit všech
kurzů. Pro jednotlivé kurzy je počítáno s 8 – 10 osobami. Vzdělávání by
probíhalo v případě naplnění kurzů
přímo v obci od září 2014 do května 2015 v odpolední nebo večerních
hodinách, případně v sobotu – dle
domluvy účastníků kurzu. Zájemci
o kurzy se mohou hlásit na Obecním
úřadě Jasenná do 31. 3. 2014.
Účastníci kurzů neplatí žádné peníze, ani za občerstvení v hodnotě
200,- Kč. Vše je hrazeno z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“.
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Doba panství pánů Draskovichů z Trakostjanu
a hrabat z Boos-Waldecku a Montfortu

V Lutonině roku 1926 provedena regulace potoku Lutoninky v ceně 47 tis. Kč. Zde zároveň postaven nový betonový most přes ubelský potok. Lutoninu a okolí oním časem
sužovaly stálé deště až do konce měsíce června.
Týden před vánočními svátky panovaly mrazy okolo
-20 ºC, což byl dlouhodobý rekord. Proto také byla uzavřena škola v Bratřejově.
V Jasenné provedena elektrifikace a postavena sokolovna.
24. červen 1928 je slavnostním a památným dnem pro vizovské školy i celé město Vizovice, když Vizovice poctil
svou návštěvou prezident republiky T. G. Masaryk. Zdržel se
zde 20 minut a podepsal se na památku do školní kroniky.
O hlavních prázdninách provedeny v bratřejovské škole
úpravy ke zřízení další učebny pro čtvrtou třídu. Úpravy si
vyžádaly náklad 15.699 Kč, takže škola měla nyní 4 učebny, kabinet, cvičnou kuchyni. Navštěvovalo ji 130 žáků.
V lednu 1929 napadlo velké množství sněhu a vytvořily se až dvoumetrové závěje sněhu, mrazy dosahovaly do
-31 ºC . Již od začátku roku přestaly z těchto důvodů docházet do školy děti pasekářů. Nebylo divu, že musela být
např. bratřejovská škola od 17. ledna až do 1. března uzavřena. Děti pasekářů mohly začít chodit do školy teprve až po
10. březnu. Zima však nehodlala ustoupit ani nástupem jara.
Tak se stalo, že tehdejší nevídaný a dlouhý mráz spálil téměř všechny peckovité stromy a zničil úrodu ořechů, tisíce
stromů musely být na jaře pokáceny – zmrzly. Znamenalo
to, že na příští generaci spočinul nelehký, ale vděčný úkol
novou výsadbou znovu obnovit fond stromové zeleně do té
míry, která byla ještě v začátku samostatné republiky, nemluvě již o hojném stavu z roku 1907.
Podle sčítání obyvatel v roce 1930 byl v našem městě
a okolí následující demografický stav:
Vizovice mají 3.210 obyvatel československé národnosti,
42 německé, 6 jiné a 71 bylo cizozemců. Z toho bylo v témže roce 2555 katolíků, 589 evangelíků, 42 příslušníků československé církve, 46 Židů, 16 osob jiného vyznání a 89
osob bez vyznání.
Lutonina měla 116 katolíků, 336 evangelíků a 1 příslušníka československé církve.
V červnu 1930 vypukla v Bratřejově epidemie spalniček,
která postihla více jak ⅔ z celkového počtu 138 žáků, takže školní rok musel být předčasně ukončen. 28. října napadlo hodně sněhu, který přes noc roztál a v nižších polohách způsobil velké záplavy.
Dokončila se výstavba silnice Vizovice – Chrastěšov, pokračovalo se na silnici Vizovice – Slopné, odkud by měla pokračovat do Luhačovic. Na hranici obce Slopné však musely být
práce pro nedostatečnou podporu ze strany státu zastaveny.
Postupně se rozšířila i autobusová doprava, dopoledne
i odpoledne zajíždí autobusy do Luhačovic přes Zádveřice
a Dolní Lhotu. Linka je v provozu v ročních obdobích od
1. dubna do 1. října. K pátečním trhům dojíždí do Vizovic
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již i autobus z Trnavy a ze Slušovic.
V roce 1930, kdy byl do Bratřejova zaveden telefon, byl
přiveden do Jasenné elektrický proud, a téhož roku – 24. září
zde byla zřízena telefonní hovorna. I Ublo má od roku 1930
elektrický proud, s nímž sem byl zaveden i telefon.
Přivedením elektřiny téhož roku také do Lutoniny se zlepšily podmínky kolem obecního hospodaření a bylo umožněno zakoupit dvě mlátičky. 12. června 1932 na slavnosti
v Lutonině předvedena veřejnosti při ukázkovém cvičení
na slavnosti také nová motorová stříkačka, na jejíž zakoupení bylo vypůjčeno 5.000 Kč.
Rokem 1932, kdy vzrůstá nezaměstnanost, byl ustanoven
spolek pro podporu nezaměstnaných. Město Vizovice požádalo o půjčku 15 tisíc Kč a začalo přidělovat peněžní poukázky
nezaměstnaným v rámci státní stravovací akce. Zřízen sociální
fond, do něhož přispívaly všechny organizace. Léky byly za režijní ceny, léčení v nemocnici pro nezaměstnané zdarma.
Oblečení a obutí školních dětí bylo velmi chatrné, mnohde nebylo dostatek jídla. Děti únavou z hladu ve škole usínaly a stávaly se apatickými. Proto bylo započato pro nejchudší
žáky s vydáváním ¼ litru teplého mléka denně. Mléko bylo
nakupováno u místních rolníků, pro které to byl vítaný příjem, takže na každých 10 litrů mléka přidávali 1 litr zdarma.
Náklady na stravování hradila Okresní péče o mládež ve Vizovicích za přispění jednotlivých obcí. Některým nejchudším žákům byly poskytnuty zdarma ošacovací součásti.
Počátkem roku 1933 firma Baťa začíná připravovat projekt železniční trati z Vizovic na Valašskou Polanku. Tato
trať, vedoucí dále na Púchov, měla umožnit přímé spojení
Zlínska se Slovenskem.
Během následujících tří let postihla náš kraj řada přírodních
pohrom. 29. května 1934 přišla od Všeminy a Liptálu prudká
průtrž mračen s kroupami a poškodila silně úrodu. 17. dubna
1936 se strhl velký liják, kdy napršelo velké množství vody,
podobná situace nastala také o čtyři dny později. 26. září 1936
se opět strhl silný liják s kroupami velikosti lískových ořechů.
A do třetice ještě téhož roku přišly 22. října v okolí Lutoniny
silné lijáky s množstvím vody. Silné lijavce se opakovaly znovu 27. října. O půl roku později - 1. března 1937 se opět ohlásil silný liják s množstvím vody a 6. července 1937 odpoledne
v našem kraji povstala bouře s deštěm, na Vizovicku dokonce padaly kroupy. Ještě 21. srpna 1937 okolo 3. hodiny odpolední se strhla nad Syrákovem průtrž mračen. Velké lijáky pokračovaly až do 23. září. Stávající koryto Lutoninky nemohlo
pojmout množství vody a ta se rozlila po okolí.
Se vzrůstajícím nebezpečím války byl zřízen ve Vizovicích sbor civilní protiletecké obrany a občané se podrobují výcviku. Hrozba války měla vliv na zdražování zboží –
hlavně masa a uzenin.
Prováděla se rekonstrukce silnice na Syrákov, čímž byla trochu zmírněna nezaměstnanost. Hodinová mzda prý činila 2,20
až 2,50 Kčs za hodinu.
Václav Maruna, Vizovice

Společenská kronika

Jubilanti:

Pavel Sovička			

89 let
Anna Machovská		

dolansko

únor

86 let
Milena Polášková		

střed		

leden

únor

60 let
Magdalena Tomancová
dolansko
leden
Vlasta Steinerová		
dolansko
únor
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Narodili se:

85 let
Danuše Bajzová		

hořansko

únor

82 let
Olga Kovářová		
Naděžda Kráčalová		
Jan Sušeň			

dolansko
hořansko
hořansko

leden
leden
únor

81 let
Marie Kráčalová		

střed		

dolansko

leden

Aleš Jurčák
(rodiče Sandra Lašáková a Petr Jurčák)
Adéla Plánková
(rodiče Marcela a Michal Plánkovi)
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Jarmila Zrníková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásili:

80 let
Jiřina Řepová			
Věra Polášková		

hořansko
střed		

leden
únor

75 let
Rostislav Jurčák		
Ladislav Řepa			

střed		
hořansko

leden
únor

70 let
Lidmila Tomancová		

paseky		

únor

65 let
Karla Nevřelová		

střed		

leden

Novoroční předsevzetí
Nedávno jsme se rozloučili se starým rokem a uvítali
ten nový - plný překvapení.
Jistě jsme se všichni zamysleli nad tím, co od něj očekáváme, jak bychom jej chtěli prožít, co uděláme jinak a třeba i lépe. Co třeba začít návštěvou Dobročinného obchůdku a poradny Dotek ve Vizovicích?
Možná jste při vánočním úklidu objevili hezké věci,
které už nepotřebujete, ale mohly by ještě posloužit druhým. Darujte nám je. My bychom tyto věci uvítali, nabídli k prodeji v našem Dobročinném obchůdku a z výtěžku
přispěli na nákup kompenzačních pomůcek, které seniorům v naší péči usnadní život.
Možná si ale říkáte „Kdo by to chtěl, co když seto nebude hodit…??“ My se ale snažíme, aby všechny darované věci našly své uplatnění. Zboží, které nenašlo kupce v našem obchůdku, pomáhá v Psychiatrické nemocnici
v Kroměříži. Využívají je jak pro potřeby svých klien-

Karel Bittman
Petr Matyáštík
Andrea Matyáštíková
Kryštof Matyáštík
Mikuláš Matyáštík
František Slavický
Marcel Šimara
Martina Tomanová

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Filip Čaník
Barbora Štachová

tů, tak pro práci ve svých terapeutických dílnách. Rády
jsme přijaly jejich pozvání, a tyto dílny navštívily. Terapeuti, kteří zde pracují, nás přijali velmi mile, přiblížili
nám svou práci, ukázali nám spoustu krásných výrobků,
ze dřeva, keramiky, textilu… Velmi nás překvapilo, že
sami pěstují kytky na sušení a hlavně vrbičky na pletení
košíků. To vše za velmi skromných podmínek.
Tato návštěva nás naplnila krásným pocitem, že můžeme pomáhat dál a že díky Vám, našim zákazníkům můžeme dělat radost i klientům léčebny.
K novoročním předsevzetím ale patří i dělat radost sobě
a svým blízkým - třeba nákupem originálního zboží, oblečení, bižuterie, hezkého hrníčku, nebo přírodní kosmetiky Saloos za velmi nízké ceny.
Popřejme si tedy, aby byl rok 2014 šťastný, plný příjemných překvapení a abychom nezapomínali na pomoc druhým – třeba i výhodným nákupem v Dobročinném obchůdku ve Vizovicích na Tržnici.
Jarmila Zatloukalová
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Informace OÚ
Upozornění

Do 31. 3. 2014 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu.
Každý občan s trvalým pobytem v obci hradí 450,Kč/rok. Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo
převodem na bankovní účet obce vedený u KB. Číslo
účtu je 8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní podle šablony: 37220x, kde za x doplníte číslo popisné domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům
č. p. 28 má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by s variabilním symbolem 3722028 přišla platba 1.800,- Kč).
Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem
v obci hradí i vlastníci neobydlených domů s číslem popisným.
Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku
v kanceláři OÚ si mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.

ní venkovských pošt. K pátku 7. února 2014, kdy byly
odeslány podpisové listiny, bylo shromážděno 105 000
podpisů občanů z 840 obcí a měst. S výsledkem petice,
ke které se připojila i naše obec, byl seznámen ministr
vnitra, který je zástupcem zřizovatele České pošty a. s.
Záleží nyní na nové vládě, jakým směrem se bude Česká pošta ubírat.
Děkuji všem občanům, kteří svým podpisem podpořili
iniciativu za udržení malých poboček České pošty, které
představují pro mnoho občanů venkova významnou veřejnou službu.			
Pavel Machovský

Tříkrálová sbírka

Už čtrnáctá Tříkrálová sbírka konaná v naší obci vynesla pěkných 24.955,- Kč. Děkujeme všem, kdo se do ní
zapojili, jak koledníkům, tak dárcům.

Živý betlém 2013

Do 31. 3. 2014 vybíráme také poplatky za psy.
Poplatek je třeba uhradit za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 100,- Kč/pes/rok. Obyvatelé pasek hradí 60,- Kč/pes/rok, vdovy a vdovci pak 40,- Kč/pes/rok.
Poplatek je možné uhradit také bankovním převodem
na účet obce 8621661/0100. Variabilní symbol platby
za psa má šablonu 1341x, kde za x opět doplníte číslo popisné domu, v němž má majitel přihlášeného psa (např.
vlastník psa z domu č. p. 28 uhradí obci na účet částku
100,- Kč s variabilním symbolem 134128).

Jasenský košt 2014
Loňský rok nás potěšil velmi pěknou úrodou trnek a tomu
odpovídal také delší provoz v pálenicích. Máme vypálené,
slivovica je odvětraná, takže můžeme zhodnotit kvalitu našich destilátů. Košt slivovice ze sklizně 2013 se uskuteční
v sobotu 8. 3. 2014 od 15 hodin v Hospodě pod Vartovňů.
Vzorky slivovice 0,5 l označené jménem a adresou předávejte na obecní úřad nejpozději 6. 3. 2014. Každý, kdo poskytne do koštu vzorek, může se také zapojit do hodnocení
vzorků. Košt není akcí pouze pro hodnotitele. Přijďte i vy,
kteří máte chuť se pobavit. Souběžně s hodnotící komisí
budete mít možnost ochutnávat vzorky slivovice a zvolit
svého favorita. Náladu nám určitě zpříjemní po ukončení
hodnocení i naši harmonikáři. Vzorky, které se umístí na
1. – 5. místě, postoupí do okrskového koštu v Uble 12. dubna 2014. Věřím, že budeme mít, tak jako každý rok, kvalitní reprezentaci.			
Pavel Machovský
Petice za záchranu venkovských pošt

Nečekaný ohlas veřejnosti zaznamenala petice organizovaná Sdružením místních samospráv za zachová-

Pozvánka na dětský hasičský tábor

Kdy: čtvrtek 3. 7. až sobota12.7. 2014 (10 dnů)
Kde: Vlachovice – na Hajnicách
Ubytování: stany s podsadami
Strava: polní kuchyně
Cena: 2 100 Kč
Pokud máš zájem a chceš jet s námi, neváhej a přijď si
pro přihlášku.
Přihlášku si můžeš vyzvednout od března u Andrey
Čalové (v ZŠ Jasenná).
Těší se na vás Paklíč a Pačes 
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