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Obecní úřad Jasenná přeje
všem občanům příjemné léto

Foto: Jiří Turek ml.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 29. 4. 2014
Přítomno 9 členů zastupitelstva

6/XXXV/3/2014
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2014.
Pro: 8 členů

6/XXXIV/1/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.

6/XXXV/4/2014
ZO schvaluje zakoupení pozemku p. č. 782/70 (74 m2)
podle GP č. 762-34/2014 a podle znaleckého posudku.
Pro: 8 členů

6/XXXIV/2/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 9 členů
Pro: 9 členů

6/XXXIV/3/2014
ZO schvaluje závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko za
rok 2013.
Pro: 9 členů
6/XXXIV/4/2014
ZO schvaluje úpravu rozpočtu ZŠ Jasenná – Neinvestiční
příspěvky navýšení o 114.424,- Kč.
Pro: 9 členů
Výpis usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 28. 5. 2014
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
6/XXXV/1/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/XXXV/2/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů
Pro: 8 členů

6/XXXV/5/2014
ZO schvaluje návrh Smlouvy o odvádění odpadních vod
kanalizací pro veřejnou potřebu.
Pro: 8 členů
6/XXXV/6/2014
ZO schvaluje Ing. Martu Surou jako zástupce obce ve
Školské radě ZŠ Jasenná.
Pro: 8 členů
6/XXXV/7/2014
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci – pozemek 3109/4, č. j. UZSVM/BZL/2502/2014 – BZLM a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXV/8/2014
ZO schvaluje volbu paní Heleny Poláškové do funkce přísedící Okresního soudu ve Zlíně.
Pro: 8 členů

Komunální volby 2014

ální informace ze Státního fondu životního prostředí
byla schválena naše žádost na sadovnické úpravy hřbitova s realizací 2014/2015. V případě stavebních úprav
MŠ Jasenná dosud neproběhlo schvalování podaných
žádostí.
Volby do zastupitelstva obce jsou příležitostí pro lidi
ochotné pracovat pro veřejnost a nést na svých bedrech
uznání i kritiku. Volby do zastupitelstva obce se řídí zákonem č. 491/2001 Sb. Pro zájemce o kandidaturu do zastupitelstva je důležitý termín pro podání kandidátních
listin nejpozději do 16:00 hodin 66 dnů přede dnem voleb
registračnímu úřadu.

Jednorázové odběry
vody z vodovodu

SmVaK je, že odběr mohou provádět pouze místní hasiči. Zájemci musí nejdříve na obecním úřadu vyplnit
objednávku a zaplatit odebírané množství vody. Cena
za 1 m 3 vody je 42,73 Kč včetně DPH. Potom se musí
dohodnout se zástupcem hasičů na odběru vody. Před
samotným odběrem musí hasiči nahlásit na dispečink
vodáren zahájení odběru. Voda z veřejného vodovodu
je kvalitní, takže při používání nehrozí žádné zdravotní riziko.

Prezident republiky vyhlásil na dny 10. – 11. října
2014 volby do obecních zastupitelstev. Současně se
v našem obvodu uskuteční i volby do Senátu Parlamentu ČR. V srpnovém vydání Jasenského zpravodaje bude uvedena zpráva zastupitelstva obce o volebním
období 2010 – 2014. Vyhlášením termínu voleb ale nekončí příprava akcí schválených v rámci rozpočtu obce
(prodloužení vodovodu, stavební úpravy místní komunikace Nad dědinů) i dotačně podpořený projekt Stavební úpravy MK Sokolská – 1. etapa. Podle neofici-

Na základě jednání s provozovatelem vodovodu, společností SmVaK Ostrava, provoz Nový Jičín, byla dohodnuta možnost jednorázových odběrů vody z vodovodu v Jasenné pro napouštění bazénů tam, kde je
poblíž vodovod s hydrantem. Podmínkou společnosti
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HB – Přehrážky Jasenná

Pod tímto názvem se v současné době uskutečňuje
realizace projektu HB (hrazení bystřin) Přehrážky Jasenná. Výsledkem tohoto projektu bude minimalizace
množství splavenin (listí, větve, hlína), které jsou vodním tokem Jasénka odplavovány z prostoru Syrákova
a jsou usazovány v korytě potoka v obci. Tato stavba u staré syrákovské cesty obsahuje jednu zděnou kamennou hráz a tři přehrážky volně skládané z kamene.
Přes tyto čtyři přehrážky voda protéká, ale splaveniny
jsou zachycovány. Projekt je organizován i financován
státním podnikem Lesy ČR – správa toků.
Pavel Machovský, starosta

Zprávičky ze školky
Přiblížil se konec školního roku. Co si z něho odnášíme? Řekla bych, že spoustu zkušeností, poznání, radosti a hlavně spoustu nádherných vzpomínek, na které po celá léta budeme vzpomínat. Na mém názoru
však až tak nezáleží, ale zkuste se zeptat dětí, co si
z tohoto roku odnášejí, ty Vám jistě poví z upřímného
srdce, co jim tento rok přinesl.
Možná byste to ani neřekli, ale konec školního roku
je také čas loučení. „Předškoláci“ odchází do školy
a s ostatními dětmi se často uvidíme až na začátku no-

vého školního roku. Proto bych chtěla tímto způsobem
za celý kolektiv MŠ popřát předškolákům, kteří odcházejí do školy hodně štěstí a úspěchů nejen ve škole, ale
i v osobním životě, aby si z každého okamžiku vzali
vše, co si mohou vzít a nikdy nelitovali toho, co zažili, poznali či udělali. Všem dětem pak přeji prázdniny
bohaté na zážitky, bez nehod a v radosti prožité. A nesmíme zapomenout na rodiče. Těm chceme popřát, aby
nabrali na dovolených nové síly, aby mohli dále fungovat v tomto dravém světě.
Michaela Propšová

Odpoledne na Myslivecké chatě

ké chatě nás už čekali myslivci, kteří nás mile přivítali.
Děti dostaly k prohlédnutí obrázky lesních zvířat a vyslechly si krátké povídání o životě zvířat v místních
lesích. Dostatečný prostor byl věnován i všetečným
otázkám našich nejmenších. Na závěr jsme za odměnu
dostali výborný opečený kabanos, který měl u dětí obrovský úspěch. Děti čekaly ještě nespočetné venkovní hry v krásném okolí chaty. Kolem 15. hodiny odpolední se děti se svými rodiči začali rozcházet do svých
domovů.
Bc. Anna Vašková

Kovosteel a děti z mateřské školy

Následuje návštěva Kongresového centra. Zde děti
poslouchaly pohádku O žabce Katce jak zachránila louku. Děti se společně pustily do třídění odpadků. Teď už ví, co patří do zeleného, žlutého a modrého
kontejneru. Potom sledovaly pořad O Kostíkovi, který třídil odpadky v přírodě. Vysvětloval, proč si máme
přírodu chránit.
V zahradě jsme si se zaujetím prohlédli zvířata vytvořená z kovového odpadu. Moc se nám líbila.
Zakončením dnešní exkurze byl výstup předškoláků
na maják. Ostatní děti si prohlédly pirátskou loď i kajutu, mohly si zatočit kapitánským kormidlem. Odjíždíme sice trošku unavení, ale spokojení a plní nových
zážitků.
Věra Kočicová

Dne 6. 6. 2014 jsme s dětmi z naší mateřské školy
navštívili Mysliveckou chatu v Jasenné. Po obědě děti
zcela netradičně nešly odpočívat, nýbrž si sbalily svačinky a pití a společně se vyrazilo směrem Dolansko.
Počasí nám ten den opravdu přálo, jelikož krásně svítilo slunce a bylo příjemně teplo. Když jsme minuli poslední domy na dolním konci Jasenné, udělali jsme si
krátkou přestávku, při které jsme se občerstvili z připravených zásob, což dětem přišlo vhod. Na Myslivec-

Je úterý ráno. Venku prší, ale nám to vůbec nevadí. Oblékáme pláštěnky, dáváme si batůžky na záda
a s dobrou náladou vyrážíme na dlouhou cestu. Jedeme do firmy Kovosteel do Starého Města. Po příchodu
do firmy projíždíme vláčkem Steelinkou celým areálem. Pozorujeme velké nůžky při překládání kovového
materiálu. Vidíme, jak se tento odpad lisuje do malých
kostek. Pozorujeme rozebírání různých vysloužilých
přístrojů – televizí, ledniček, praček, mikrovlnek a dokonce i aut. Paní průvodkyně vše dětem vysvětluje.
Cesta končí poslechem písně „Jede, jede mašinka, jmenuje se Steelinka, veze hodné dětičky, do města i školičky“.
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Rytmus pro život

V pondělí 16. 6. 2014 mateřská
škola ožila africkými a rytmickými nástroji. Že přesně nevíte, co to
znamená? Tak se pohodlně usaďte
a „počtěte si“, jak to všechno bylo.
Ráno, když se děti nasnídaly, přijela za námi skupina, která si říká
Rytmus pro život. Mimo to, že jezdí po školkách a učí děti hrát na rytmické nástroje, které nejsou až tak

běžné, také pomáhají chudým v Africe. Tolik o této skupině, ale co vše
se tedy děti naučily, byla tato akce
pro děti přínosná? Děti se seznámily s bubny - djembe, tama, darbuka,
tabla, dále poznávaly rumba koule a žabičku. Nebojte se, děti jenom
pasivně neseděly a neposlouchaly
povídání o těchto nástrojích. Také
si na ně zahrály, aby si uvědomily
zvuk těchto nástrojů a naučily na ně

hrát. A to víte, že si to děti skvěle
užily, a nové věci se naučily tím nejlepším způsobem, který je v předškolním věku typickým, a to je hrou.
Sám úsměv a radost dětí, která se
značí při hře na tyto nástroje, tomu
sama nasvědčuje.
Michaela Propšová
Fotografie k článkům najdete
na poslední straně zpravodaje.

Zprávičky ze základní školy
s

V pondělí 5. 5. nás navštívily pracovnice Městské knihovny Josefa
Bartoše Vizovice, aby dětem více přiblížily čtenářský svět. Nejmladší děti
se mohly seznámit s Obecní knihovnou v Jasenné a zjistit, jakým způsobem se knihy vyhledávají a půjčují.
Starší čtenáři si mohli vyslechnout
a společně si popovídat o známých
knižních ilustrátorech. Moc děkujeme za milou návštěvu.
Barbora Dopitová

Den matek

Oblastní kolo soutěže
Hlídek mladých
zdravotníků

Dne 12. 5. 2014 od 09:00 hod. probíhalo Oblastní kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků na náměstí Míru a v parku Svobody ve Zlíně,
jehož pořadatelem byl Český červený
kříž Zlín. Této soutěže se zúčastnili žáci I. a II. stupně základních škol
Zlína a i naše Základní škola z Jasenné nemohla chybět. Žáci z páté třídy
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s

7. května děti společně se svými maminkami oslavily Svátek matek. Při posezení ve družince si mohly vyrobit drobné dárečky. Nápaditost
dětí se projevila při vymýšlení motivu na dárkovou textilní taštičku. Trpělivost a zručnost si všichni procvičili
při skládání obrázků ze zažehlovacích
korálků a vystřihování papírových ozdob do oken. Doufáme, že si všichni společné tvoření užili a vyrobené
drobnosti je potěšily.
Martina Večerková

V rámci učiva vlastivědy v pátém
ročníku o našich dějinách v 20. století, jsme uspořádali besedu k období
2. světové války v Jasenné z pohledu
místních pamětníků. Naše pozvání
přijali manželé Věra a Antonín Zdeněk Rokytovi. I když je v současnosti spousta historických dokumentů
a pěkně zpracovaných učebnic, vzpomínky od konkrétních osob z daného
období jsou nenahraditelné. Myslím
si, že žáky zaujal hlavně ten fakt, že
naši hosté byli v době 2. světové války v podobném dětském věku, jako
jsou dnes oni, a proto jim mohli zprostředkovat trochu pohled dětskýma
očima na život v době 2. světové války. Za velmi zdařilou a pěknou besedu bych ještě jednou rád poděkoval
oběma manželům Rokytovým.
Mgr. Hynek Tichý
Soutěže a hry patří mezi tradiční
akce ke Dni dětí. Jak přenést co nejrychleji čočku brčkem, nebo vybrat
správný obnos peněz se zavázanýma
očima pouze podle hmatu si mohly
děti vyzkoušet 2. června odpoledne
ve družince. Další hry na děti čekaly

s

Den dětí

s

Beseda k období
2. světové války s pamětníky

s

soutěžili ve znalostech v poskytování
předlékařské první pomoci. Zúčastnilo se celkem 24 hlídek. Naše hlídka
se ujala svých úkolů na stanovištích
svědomitě a ukázala, že by dokázala pomoci člověku v bezvědomí, při
krvácení a jiných stavech. Celkem se
celé akce zúčastnilo 144 dětí. Jako
doprovodný program byl pro děti připraven program DDM Astry a volné
stanoviště týkající se problematiky
silničního provozu a poznávání značek. V 13.00 hod. bylo slavností vyhlášení výsledků. Páťáci se umístili
na 13. místě a určitě si odnesli další
znalosti z tohoto oboru.
Na toto téma také proběhla v pondělí 9. 6. beseda s paní Andreou Surou v rámci školní družiny. Paní Andrea musela odpovídat na zvídavé
otázky nejen školáků, ale také předškoláků, kteří si právě tento den vyzkoušeli „školu nanečisto“.
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v pohybové místnosti. Oblíbené přenášení míčků na lžíci a soutěž s mikinami zakončilo naše soutěžení.
Martina Večerková
Den před Dětským dnem v Lutonině, tedy v pátek 13. 6. 2014, nás obec
Lutonina pozvala na přednášku o Indiánech, která se konala ve skutečném
indiánském Tee-Pee. Mohli jsme si
poslechnout zajímavosti o Indiánech,
o jejich zvycích a životě. Prohlédli
jsme si některé indiánské předměty,
naučili se indiánský tanec a poslechli
si indiánskou píseň. Poté jsme si mohli prohlédnout výstavu panenek, která
se konala v Kulturním domě v Lutonině, a mezitím jsme si zahráli fotbal
na hřišti a vyzkoušeli pružnost lutoninské trampolíny. Velmi jsme si celé
dopoledne užili.
Barbora Dopitová

Pozvánka na výstavu
žákovských prací
ve fojtství v Jasenné

Završením celoročního projektu
Poznej svůj domov – Mikuláštíkovo

s

Přednáška o Indiánech

fojtství v Jasenné -  je výstava prací
žáků naší základní školy ve fojtství.
Srdečně zveme všechny na tuto výstavu, kde můžete shlédnout literární,
výtvarné práce našich žáků a záznamy o akcích školy spojených s tímto projektem. Žáci se v průběhu roku

seznamovali s historií fojtství a s životem a zvyky našich předků. Výstavu si můžete prohlédnout po celou letošní turistickou sezonu.
Fotografie k tomuto článku najdete
na poslední straně zpravodaje.

Mistr republiky v šachu je z Jasenné Adélka a Matyášek
Napadlo by vás někdy, že do jasenské školy chodí šachový mistr
republiky? Dokonce dvojnásobný?
A vidíte, je to tak. Patrik Řezníček
je jednou z největších šachových nadějí Zbrojovky Vsetín za poslední roky. V květnu se stal už podruhé mistrem republiky. Mistrovství
se konalo v Táboře, kde Patrik získal v devíti kolech 7 bodů v kategorii sedmiletých a podařilo se mu tak
obhájit loňský titul z kategorie šestiletých. Navíc ještě v otevřené kategorii do osmi let získal mezi osmdesátkou účastníků bronz!
To ale není všechno. Šachy hraje také Patrikův bratr Štěpán, který
má za sebou už řadu úspěchů. Největší letošní: V sobotu 24. 5. se hrál
ve Vsetíně poslední turnaj seriálu
GP mládeže v rapid šachu do 14 let.
Nejvíce hráčů se sešlo v nejmladší
kategorii do 10 let, kde hrálo 37 hrá6 Jasenský zpravodaj

mají nový kočárek

Štěpán a Patrik
čů. Nejlépe si vedl devítiletý Štěpán
Řezníček ze Zbrojovky Vsetín, který vyhrál všechny partie a zaslouženě zvítězil. Stal se nejlepším hráčem
kraje a postoupil na MČR.
Oběma bratrům Řezníčkovým gratulujeme k umístění a přejeme ještě
hodně takových úspěchů.

Rádi bychom poděkovali
Vám všem,
že jste se zapojili do sbírky
víček pro
Adélku a Matyáška
a podpořili tak nákup jejich
nového kočárku.
Sbírka víček bude i nadále
probíhat v naší škole a určitě
tím pomůžeme dalším dětem,
které to potřebují.

Včelařský kroužek mládeže Jasenná bilancuje
V letošním školním roce byla činnost kroužku celkem bohatá. Zúčastnili jsme se dvou vědomostních soutěží. První byla už v dubnu, kdy se
děti utkaly ve včelařských vědomostech v Sazovicích, z které nám postoupil 1 žák do celostátního kola
v Nasavrkách. Byl to Martin Bielik,
který vzorně reprezentoval náš včelařský kroužek. Této soutěže se zúčastnilo 36 dětí z celé republiky. Tyto
soutěže jsou výbornou motivací pro
žáky, protože zde navazují nová přátelství, doplňují si poznatky z botaniky, včelařské praxe, pomůcek, mikroskopování apod. Tyto soutěže bývají
doplněny i bohatým kulturním programem.
V letošním školním roce zahájilo aktivně kroužek 13 žáků. Děti se
schází v učebně základní školy a praxi provádí u svého vedoucího, čtyři
chlapci (Martin Bielik, Ondra a Vojtěch Duškovi a Ondra Kovář) už taky
na svých včeličkách, mimo to máme
taky kroužkové včely.
Přesto, že se postupně vybavujeme
pomůckami, stále nám chybí mikroskop a naučné preparáty včel. Máme
v úmyslu zakoupit i nové formy a další potřeby a pomůcky pro naši prá-

Martin Bielik
ci. Odlévání, kroucení svíček, pečení
medového pečiva, výroba dekorativních ozdob z vosku vždy patřila k důležitým činnostem vedle výuky včelařství. Tato činnost děti velmi baví
a vždy se na ni těší.
V našem kroužku ale nezapomínáme ani na sportovní aktivity. Jednou
ročně uskutečníme rybolov a v minulém roce i táboření v Junáckém táboře.

Na poslední schůzce 24. 6. byly
děti pasovány na mladé včelaře a obdržely Certifikát o účasti.
Naše činnost se uskutečňuje díky
finanční podpoře Obce Jasenná, Základní školy Jasenná a drobných
sponzorů.
Za to jim všem patří náš včelařský
dík.
Jaroslav Studeník
vedoucí VKM
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Dotek o.p.s. – odlehčovací a pečovatelská služba
pro seniory trpící demencí a jejich rodiny
Postarat se o blízkou osobu, zejména pokud
trpí demencí, je velmi náročné, a každý pečující
jistě potřebuje a uvítá, když se na určitý čas této
péče ujmou zkušení pečovatelé. Záleží nám na tom, aby
tomu, kdo péči potřebuje, bylo dobře – nejenom po stránce tělesné. Nechceme se starat pouze o tělo, ale i o duši
člověka, nám svěřeného do péče. Abychom dokázali uspokojit všechny jeho potřeby, musíme jej znát, znát
jeho život, jeho historii a jeho vazby na lidi, jeho dětství
a mládí. Také je důležité mu přiblížit okolní svět, podněty zvenčí, když on sám si už tyto podněty obstarat nedokáže. Snažíme se pracovat se základními smysly člověka, které jsou klíčem k jeho schopnostem a zdrojům. Jsou
to např. známé věci, zvuky, chuť či vůně bylinek, nebo
třeba známá písnička. Tímto vyvoláme jeho vzpomínky, probudíme paměť a umožníme komunikaci. K tomuto „umění péče“ nás vedou koncepty, se kterými v našem
zařízení pracujeme. Jedná se o Koncept bazální stimulace, Böhmův biografický koncept, či Smyslovou aktivizaci. Tyto koncepty se vzájemně ovlivňují, ale přitom velmi
dobře do sebe zapadají.
Proto všechny naše prostory pro klienty jsou vybaveny
dobovým nábytkem či jinými artefakty z mládí a aktivního života „našich“ seniorů. Také prosíme rodiny našich
klientů, o spolupráci a pomoc s vytvořením biografie - životopisu. Snažíme se klienty zapojovat do běžných denních činností (příprava jídla, péče o svou osobu, práce
s hlínou a rostlinkami….), čímž aktivizujeme jejich smysly a dáváme jim pocit potřebnosti a soběstačnosti. Vždy
je pro nás ale nejdůležitější člověk – respekt k jeho osobnosti a individuálním potřebám.
Naší další snahou je pomáhat i rodinám, které o své
blízké pečují doma, v domácím prostředí. Jsme schopní

Odhalení pamětní desky
Janu Rokytovi
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a ochotní odborně poradit a pomoci, příp. zapůjčit kompenzační pomůcky, které člověku uleví, a rodině mohou
usnadnit ošetřování.
Více informací o společnosti Dotek o.p.s. najdete www.
pecovatelstvi-dotek.cz
Pokud máte zájem o podporu společnosti Dotek, je jednou mnoha z možností např. darování či nákup v Dobročinném obchůdku Dotek na Tržnici ve Vizovicích. Věci,
které se Vám již nehodí, ale jsou čisté, funkční moderní a zachovalé nám můžete darovat přímo do obchůdku
od pondělí do pátku od 9 – 16 hod., nově také v sobotu
od 8:30 do 11 hod.. My tyto věci prodáme a výtěžek použijeme na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory
nejenom v naší péči.
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří nám
v naší činnosti jakýmkoliv způsobem pomáháte, podporujete nás a fandíte nám J
Jarmila Zatloukalová
V sobotu 21. 6. 2014 byla ve Valašském muzeu v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm odhalena pamětní deska Janu
Rokytovi, čestnému občanovi Jasenné. Pamětní deska je
umístěna na Valašském Slavíně u kostela Svaté Anny.

Pedikúra Dotek
Naše chodidla jsou vystavena každodenní námaze a brání se tím,
že pokožka tvrdne, rohovatí a bez nutné péče praská.
Je proto důležité věnovat svým chodidlům patřičnou péči.
Svěřte své nohy do péče naší zkušené pedikérce a navštivte pedikúru Dotek
(přízemí DPS Vizovice, Pardubská ulice),
nebo využijte možnosti ošetření u Vás doma.
Pedikúra je prováděna klasickou mokrou metodou,
která zahrnuje koupel nohou, odstranění zrohovatělé kůže,
stříhání a zapilování nehtů, ošetření nehtových valů a promazání bylinným krémem….
U pedikúry jde především o zdraví nohou, ale upravený krásný vzhled je jistě
neméně důležitý – zejména teď, v létě J

Kontakt: Alena Čížková, mob. 732 572 665
Dotek o.p.s., Pardubská 1194, Vizovice
Děkujeme za důvěru
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Doba panství pánů Draskovichů z Trakostjanu
a hrabat z Boos-Waldecku a Montfortu

V Lutonině zavedeny povinné hlídky. Kancelář obecního úřadu byla ve zrušeném obchodě u Nedbálků.
Na tomto úřadě byly povinny se hlásit všechny osoby,
které v obci nebydlely a dále osoby bez zaměstnání.
Ustaven byl také obecní strážník, kterým se stal Alois
Grigera.
V roce 1941 byly, v důsledku politických událostí a následnou anexí ČSR, zastaveny veškeré stavební práce
na budování železniční dvoukolejky Vizovice – Lidečko
(které dotud pokračovaly), jelikož je okupační orgány
zakázaly. V tomto roce také Němci zlikvidovali v Lutonině pracovní tábor na stavbu této železniční dráhy.
Obec Lutonina byla 18. července 1942 donucena přes
veškerou snahu odevzdat obecní zvon (dle záznamu lutonských kronikářů pocházel z roku 1115) do sběrny
ve Zlíně pro německé vojenské účely. Zároveň byla zaslána žádost na Památkový úřad do Brna a na ministerstvo do Prahy, aby byl přeřazen ze skupiny C do skupiny D. Nakonec však o jeho osudu rozhodl konec války.
Nacisté jej už nestačili odeslat z Prahy k válečným účelům a tak byl v roce 1945 dovezen Janem Jurygáčkem
zpět do domovské obce.
3. srpna 1942 večer se přehnala naším krajem nevídaná bouře s velkou vodou a situace se opakovala znovu
12. srpna s odpolední bouřkou a opět s množstvím vody.
Konec měsíce srpna 1942 byl však suchý, země byla rozpraskaná, brambory a tráva uschly, dostavil se nedostatek vody ve studnách i v potocích.
Ve druhé polovině ledna a i v únoru 1943 pokračovala v Bratřejově hromadná nákaza dětí dusivým kašlem
a chřipkou, takže po dobu 6 týdnů navštěvovalo školu
sotva polovina žáků.
12., 18. a ještě 29. června 1943 přišly veliké lijáky
a přívaly vody. Počasí bylo nepříznivé i v první polovině července, když 7. dne toho měsíce nastal velký déšť
a prudká vichřice způsobily velké škody na polích.
Nepohoda s přemírou vodních srážek přetrvávala roku
1944 i nadále, když 22. května způsobily silný déšťa velká voda opět značné škody na polích. Tato situace se
opakovala ještě 19. až 20. června, a to s velkým lijákem,
z něhož povstala velká voda. 30. června padaly dokonce na Pozděchovsku kroupy, na Chrastěšovách byla průtrž mračen. Ještě 12., 13. a 16. července 1944 přicházely odpolední velké lijáky také v Lutonině a okolí, i zde
mnoho vody způsobilo značné škody na polích i ve vesnici. Ještě koncem prázdnin 31. srpna 1944 přišla v noci
pořádná vichřice s deštěm. Velká voda byla zaznamenána v tomto roce dokonce ještě dvakrát před koncem listopadu následkem vydatných dešťů.
29. srpna 1944, za teplého a slunečného dne, vzlétlo z jihoitalských letišť (Foggia a přilehlých základen
osvobozené spojenci) na 400 bombardérů doprováze10 Jasenský zpravodaj

ných téměř 300 stíhačkami 15. americké letecké armády. Bombardovací svaz tvořily čtyřmotorové bombardéry Boeing – létající pevnosti a stíhačky typu Lockheed.
Cílem mělo být bombardování ostravského nádraží
ve Vítkovicích a další strategické cíle v Ostravě. Velká formace letadel se za letu značně protáhla a vzadu
zůstala skupina 10 strojů bez stíhacího doprovodu. Nad
naším krajem došlo k napadení těchto několika strojů
devadesáti německými Messerschmitty a Focke Wulfy.
Nebyla žádná naděje na jejich záchranu. Všech 10 letadel s desetičlenými posádkami bylo během deseti minut
sestřeleno. 28 letců ukončilo svůj poslední let, nejbližší
tragédie v našem okolí byla mezi Petrůvkou a Rudimovem, dále pak nad Kašavou a u Liptálu.
Další leteckou epizodou nad naším krajem byla situace, kdy německý stíhač, který podlým způsobem nalétával na bezbranného amerického parašutistu ze sestřeleného bombardéru s úmyslem jej v posledním okamžiku
dorazit, neušel svému osudu. Dvě stříbrné stíhačky vysoko na obloze zpozorovaly tuto krutou smrtelnou Němcovu hru, a ten již své odporné dílo nemohl dokončit,
když střemhlavým letem vyrazily svému bezbrannému kamarádu na pomoc. Přes manévry německého letce dostal svou zaslouženou kulometnou dávku. Focke
Wulf se zaryl v plné rychlosti do země poblíž nedostavěného náspu dráhy v Jasenné. Jeho pilot byl zastřelen
přes 5 cm tlustou pancéřovou desku chránící jeho záda.
Z dokladů po něm bylo zjištěno, že měl 17 roků a za dva
dny měl nastoupit na dovolenou.
Průběhu SNP a dalších bojů se účastnil i letec Jiří Řezníček – čestný občan Jasenné, který bojoval celou válku.
Koncem roku 1944 se v Lutonině ustanovila 9-ti členná partyzánská skupina „Pro vlast“. Koordinovala svou
činnost s příslušníky partyzánských skupin operujících
v blízkém okolí Jasenné a to v součinnosti s I. partyzánskou brigádou Jana Žižky z Trocnova. Vedoucím skupiny byl Jan Miča, který se po osvobození stal předsedou
Revolučního národního výboru.
U Jana Kajše v Uble na domě č. 35 byl ve sklepě vybudován důmyslně maskovaný bunkr, v němž od podzimu 1944 sídlil štáb Petra Buďka, který velel části I. čs.
partyzánské brigády Jana Žižky.
Nadešel rok 1945, poslední rok válečného strádání. Začátkem ledna se v okolí obce Bratřejova začínají kopat zákopy a budovat protitankové zátarasy, což
bylo neklamným znamením blížící se fronty. Zde se
také několik dní nato zastavila první kolona ustupujících maďarských vojáků a 200 jich bylo ve škole ubytováno, ostatní byly postrkáni po jednotlivých domech.
Maďarští vojáci zde museli čelit četným partyzánským
přepadům.
Václav Maruna, Vizovice

Společenská kronika

88 let
85 let
83 let
82 let
81 let
70 let

60 let

Jubilanti:

Marta Macková
hořansko
květen
Marie Kovářová
dolansko
květen
Věra Taláčková
dolansko
květen
Antonín Kráčala
dolansko
květen
Rostislav Polášek
střed
červen
Jiří Jurčák
dolansko
květen
Anna Lukášová
dolansko
květen
Soňa Valchářová
dolansko
červen
Klára Bobalová
dolansko
červen
Lubomír Kovář
dolansko
červen
Zdenka Bajzová
hořansko
červen
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Radek Kovář (rodiče Jana a Aleš Kovářovi)
Petr Janál (rodiče Hana a Petr Janálovi)
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Pavel Polášek
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásili:
Jaroslav Smetana
Michaela Baletková

Z trvalého pobytu se odhlásili:
Miroslav Machovský
Kamila Fišerová
Kateřina Mrlinová
Libor Drga
Petra Zimáková

Narodili se:

Nikola Tkadlecová
(rodiče Nikola Geržičáková a Tomáš Tkadlec)
Robin Januš (rodiče Jana a Michal Janušovi)

Informace OÚ

Poznačte si do kalendáře
2. pololetí 2014
MUDr. Stanislav Remeš – úterní ordinace
Červenec
1., 15., 29.
Srpen		
dovolená 11. – 29.
Září		
9., 23.
Říjen		
7., 21.
Listopad
4., 18.
Prosinec
2., 16., 30.
MUDr. Eva Nečasová – dětská poradna
Červenec
9., 23.
Srpen		
6., 20.
Září		
3., 17.
Říjen		
1., 15., 29.
Listopad
12., 26.
Prosinec
10.
Svoz tříděných odpadů
		
žluté a červené pytle
Červenec
7.

modré pytle
21.

Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Svoz popelnic
Červenec
Srpen		
Září		
Říjen		
Listopad
Prosinec

4.
1., 29.
27.
24.
22.

15.
10.

3., 10., 17., 24., 31.
7., 14., 21., 28.
4., 11., 18., 25.
2., 9., 16., 23., 30.
6., 13., 20., 27.
4., 11., 18., 25. – i ve svátek

Konzultační hodiny SmVaK Ostrava a. s.
na OÚ Jasenná od 13:00 do 17:00 hodin
(vodovodní přípojky).
Červenec
30.
Srpen		
27.
Září		
24.
Říjen		
29.
Listopad
26.
Prosinec
17.

Myslivecké sdružení Jasenná pod Vartovnou Vás zve na

Červencovou

noc

5. 7. 2014 na Myslivecké chatě v Jasenné.

Připraven je srnčí guláš, pečený divočák a bohatá tombola.
Od 15. hodiny program pro děti, od 20. hodiny hraje k tanci a k poslechu skupina Quatro.

V kanceláři obecního úřadu je možné si objednat CD "My zme Valaši", kde známé písničky zpívají
Jarmila Šuláková a Josef Laža, hraje Cimbálová muzika Technik Ostrava. Cena tohoto CD je 250,- Kč
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K článkům z mateřské a základní školy (str. 3 - 4, 6)

Odpoledne s myslivci

Na myslivecké chatě všem chutnalo

Na výletě v Kovosteelu

Třídění odpadů není žádná věda

V MŠ se skupinou Rytmus pro život

Hraní na nástroje přináší radost

Práce dětí ZŠ vystavená ve fojtství

Práce dětí ZŠ vystavená ve fojtství

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 30. června 2014.
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