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ROČNÍK XVI / ČÍSLO 4            ČERVENEC - SRPEN 2014
Co najdete v tomto čísle:
a Usnesení přijatá zastupitelstvem
a Nařízení č. 1/2014 - Tržní řád
a Volebního období 2010 - 2014 (příloha)
a Mužstvo SK Jasenná v okresním přeboru

ZDARMA

a Počasí 1. poloviny r. 2014
a 100. výročí začátku Velké války
a Historie našeho kraje - závěr seriálu
a Společenská kronika

Houbařské žně
Průběh počasí letošních prázdnin zcela jistě potěšil milovníky hřibů, kteří si mohli připravit
dostatečné zásoby hub sušených nebo i mražených. Vlivem velkého množství dešťových srážek
bylo k vidění i sběru mnoho druhů hub známých i méně známých.

Hřib smrkový

Hřib kovář

Šiškovec černý

Límcovka měděnková (nejedlá)

Foto: Pavel Sovička

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Usnesení XXXVI/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 25. 6. 2014

Usnesení XXXVII/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 23. 7. 2014

Přítomno 8 členů zastupitelstva.

Přítomno 8 členů zastupitelstva.

6/XXXVI/1/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje navržený program
jednání.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/2/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/3/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje Závěrečný účet
obce Jasenná za rok 2013 bez výhrad.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/4/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo účetní závěrku
obce Jasenná sestavenou k 31. 12. 2013 a rozhodlo, že
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku
schvaluje.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/5/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje převod kladného
výsledku hospodaření za rok 2013 na účet nerozděleného
zisku minulých let.
Pro: 8 členů
6XXXVI/6/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje smlouvu o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů se společností Eko-kom
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/7/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje smlouvu o zřízení
věcného břemene se společností Avonet pro vedení NN
v pozemku p. č. 3088 v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/8/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje zařazení území
obce do území působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko
na období 2014 – 2020.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/9/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje záměr výpůjčky
pozemku p. č. 2333/6 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
6/XXXVI/10/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje pro volební období
2014 – 2018 počet členů zastupitelstva na 9 členů.
Pro: 8 členů

6/XXXVII/1/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje navržený program
jednání.
Pro: 8 členů
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6/XXXVII/2/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/3/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje nabídku Swietelsky stavební s. r. o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí na akci „Stavební úpravy MK č. 2 Sokolská – 1. etapa“ a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/4/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje nabídku Swietelsky stavební s. r. o., Husova 1514, 757 01 Valašské Meziříčí na akci „Stavební úpravy MK Hořansko“ a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/5/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje výpůjčku pozemku
p. č. 2333/6 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
6XXXVII/6/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje Nařízení obce
č. 1/2014 – Tržní řád.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/7/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Revitalizace sídelní zeleně v obci Jasenná - hřbitov“ ve složení Petr Vašíček, Ing. Ivana Londová, Vladimír Zapalač. Náhradníci
Ing. Marta Surá, Zdeňka Turková.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/8/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č. p. 255“ ve složení Petr Vašíček,
Ing. Ivana Londová, Vladimír Zapalač, Ing. Marta Surá,
Zdeňka Turková. Náhradníci Roman Poláček, Jiří Mikšík, Ing. Jana Mikesková.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/9/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje žádost SK Jasenná
o podporu – pořízení dresů a výsledkové tabule.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/10/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje úpravu sociálního
zázemí malé třídy MŠ Jasenná.
Pro: 8 členů
6/XXXVII/11/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje záměr užívání prostor v budově OÚ pro kurzy vzdělávání. Pro: 8 členů

Nařízení Obce Jasenná č. 1/2014
TRŽNÍ ŘÁD
Zastupitelstvo Obce Jasenná se dne 23. 7. 2014 usneslo usnesením č. 6/XXXVII/6/2014 vydat na základě
ust. § 18 odst. 1 a 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 11 a § 84 odst.
3 zákona č. 128 / 2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:
Článek I
Úvodní ustanovení
Účelem tohoto nařízení obce je stanovit podmínky,
za kterých lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo provozovnu určenou k tomuto
účelu kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona (1) na území obce Jasenná.
Tržní řád je závazný pro celé území obce bez ohledu
na charakter prostranství a vlastnictví k němu.
Článek II
Místa pro nabídku,
prodej zboží a poskytování služeb
Na území obce je možno mimo provozovnu k tomuto
účelu určenou kolaudačním rozhodnutím podle zvláštního zákona (1) nabízet a prodávat zboží a poskytovat
služby na těchto tržních místech:
Prostor č. 1 – část pozemku p.č. 225/2, k. ú. Jasenná
na Moravě, určena v příloze č. 1 k tomuto nařízení
Prostor č. 2 – část pozemku p.č. 3230/1, k. ú. Jasenná
na Moravě, určena v příloze č. 2 k tomuto nařízení
Článek III
Stanovení kapacity a přiměřené vybavenosti míst
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
1) Kapacita tržního místa č. 1 je stanovena na dvě
prodejní místa, kapacita tržního místa č. 2 je stanovena
na dvě prodejní místa.
2) Tržní místo musí být vybaveno tak, aby byl zajištěn
jeho řádný a nerušený provoz, mezi prodejními místy
musí být vytvořen prostor pro pohyb zákazníků a zásobování a zajištěna požární ochrana v souladu se zvláštními předpisy.
Článek IV
Doba prodeje zboží a poskytování služeb na místech
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Tržní místa jsou provozována po celý rok a doba prodeje zboží a poskytování služeb na tržním místě je
od 8:00 do 20:00 hodin.

Článek V
Pravidla pro udržování čistoty a bezpečnosti míst
pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatelé, prodejci zboží a poskytovatelé služeb
na místech pro nabídku, prodej zboží a poskytování
služeb jsou povinni:
a) Udržovat prodejní místo v čistotě po dobu prodeje
a po skončení prodeje je zanechat čisté a uklizené
b) K nabídce zboží, jeho prodeji a poskytování služeb
užívat jen místa k tomu určená
c) Při prodeji živočišných produktů a zvířat a při poskytování služeb, při nichž je nakládáno s živými zvířaty, jsou prodejci povinni řídit se zvláštními právními
předpisy upravujícími veterinární a hygienické podmínky a požadavky (2).
Článek VI
Pravidla k zajištění řádného provozu míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb
Provozovatel míst pro nabídku, prodej zboží a poskytování služeb je povinen:
a) Dohlédnout na čistotu a pořádek po skončení prodeje
b) Zveřejnit tržní řád a provozní dobu
c) Přidělit konkrétní prodejní místo prodejcům zboží
a poskytovatelům služeb
d) Vést řádnou evidenci prodejců zboží a poskytovatelů služeb
Článek VII
Druhy prodeje zboží a poskytování služeb,
na které se toto nařízení nevztahuje
Toto nařízení se nevztahuje na prodej zboží a poskytování služeb mimo provozovnu při slavnostech, sportovních, kulturních a jiných podobných akcích, včetně podomního a pochůzkového prodeje provozovaného
místními spolky při pořádání těchto akcí, na prodej
v pojízdné prodejně, na ohlášené očkování domácích
zvířat a na veřejné sbírky (3) .
Článek VIII
Zakázané druhy prodeje zboží
a poskytovaných služeb
1) Na celém území obce Jasenná je zakázán tzv. podomní a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
2) Podomním prodejem se pro účely tohoto nařízení
rozumí podomní prodej zboží, poskytování služeb, případně i jen nabídka obojího, provozovaný bez pevného
stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov
apod. Podomním prodejem není nabídka a prodej zboží
nebo poskytování služeb, které jsou realizovány na základě předchozí objednávky uživatelem či vlastníkem
domu, bytu, budovy apod.
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3) Pochůzkovým prodejem a nabídkou služeb se pro
účely tohoto nařízení rozumí prodej a nabídka služeb
s použitím přenosného nebo neseného zařízení (konstrukce závěsného pultu, ze zavazadel, tašek apod.),
nebo přímo z ruky, bez ohledu na to, zda se prodejce
pohybuje nebo zdržuje na místě.
Článek IX
Sankce
Porušení tohoto nařízení se postihuje podle zvláštních právních předpisů (4).
Článek X
Závěrečná ustanovení
1) Kontrolu dodržování nařízení obce jsou oprávněni provádět pověření zaměstnanci obce, zařazení
do Obecního úřadu Jasenná, pověření členové zastupitelstva obce a pověření členové kontrolního výboru.
2) Práva a povinnosti prodejců zboží, poskytovatelů
služeb a provozovatelů stanovená zvláštními předpisy
nejsou tímto nařízením dotčena.
3) Toto nařízení obce nabývá účinnosti patnáctým
dnem následujícím po jeho vyhlášení, tj. po jeho vyvěšení na úřední desce Obecního úřadu Jasenná.
Vladimír Zapalač
místostarosta obce

Pavel Machovský
starosta obce

1) zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-

vebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších
předpisů
2) např. zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů
3) dle zákona č.117/2001 Sb., o veřejných sbírkách
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů
4) zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů - pokuta do výše až 30.000 Kč
POZN.: Prostor č. 1 – točna, prostor č. 2 – parkoviště
u Motorestu u Kašparů
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo Nařízení obce č.
1/2014 – Tržní řád, kterým se stanovují podmínky nabídky a prodeje zboží a služeb mimo provozoven na území
obce. Tímto nařízením je zakázán podomní a pochůzkový prodej a nabídka zboží a služeb na celém území naší
obce. Důvodem pro schválení tohoto nařízení byly případy, kdy občané byli ve svých domácnostech obchodníky
doslova obtěžováni. Pro prodej a nabídku služeb a zboží mimo provozovny jsou určena tradiční místa používaná k tomuto účelu, tzn. točna a parkoviště u Motorestu
u Kašparů. Při případné návštěvě nezvaného obchodníka se můžete odvolat na nařízení obce, které podomní
prodej zakazuje. Na obecním úřadu budou od října k dispozici samolepící štítky s upozorněním na výše uvedený zákaz. Samolepky si můžete nalepit na vstupní dveře,
poštovní schránky apod.

Volby do Senátu Parlamentu České republiky

První kolo voleb do Senátu PČR proběhne ve dnech
10. a 11. 10. 2014. Volební místnost je stejná s volbami komunálními, tj. učebna 5. ročníku v budově Základní školy Jasenná. V pátek 10. 10. budou volby probíhat od 14:00
do 22:00 hodin, v sobotu 11. 10. od 8:00 do 14:00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém
kole voleb do Senátu může volit i občan, který alespoň
druhý den konání druhého kola voleb dosáhl věku nejméně 18 let. Druhé kolo voleb se uskuteční v případě,
že v prvním kole nezíská žádný z kandidátů nadpoloviční většinu hlasů. Druhé kolo se pak bude konat ve dnech
17. a 18. 10. – v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu
od 8:00 do 14:00 hodin.
Pro volby do Senátu PČR vydává obecní úřad na žádost
voliče voličské průkazy. S voličským průkazem může vo-

lič hlasovat v jiné volební místnosti, musí se však jednat o stejný senátní volební obvod. Naše obec je v obvodu 78, tzn. že volič, který je hlášený k trvalému pobytu
v naší obci, může na voličský průkaz hlasovat jen v těch
obcích, které jsou také zařazené do obvodu 78. Žádost
o vydání voličského průkazu je možné zaslat písemně
s úředně ověřeným podpisem, v elektronické podobě podepsané uznávaným elektronickým podpisem, v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
nebo osobně. Osobně může volič požádat o vydání voličského průkazu nejpozději 8. 10. 2014 v ostatních případech nejpozději do 3. 10. 2014.
V případě, že v prvním kole senátních voleb bude volič
hlasovat mimo „svůj“ volební okrsek, tedy na voličský průkaz, nebude moci hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí,
kde institut voličských průkazů není zaveden.

Volby do zastupitelstev obcí

ní občan České republiky, který je přihlášen k trvalému pobytu v územním obvodu obce a nejpozději druhý
den voleb dosáhne 18 let. Dále se může zúčastnit státní občan jiného státu, který je v obci přihlášen k trvalému pobytu, nejpozději druhý den voleb dosáhne 18 let
a právo volit mu přiznává mezinárodní úmluva, kterou
je ČR vázána.

Volby do zastupitelstev obcí se konají ve dnech
10. a 11. 10. 2014, sídlem volebního okrsku v naší obci
je budova Základní školy Jasenná. V pátek 10. 10. budou
volby probíhat od 14:00 do 22:00 hodin, v sobotu 11. 10.
od 8:00 do 14:00 hodin. Voleb se může zúčastnit stát4 Jasenský zpravodaj

Informace
Aktualizace
územního plánu

Stávající územní plán obce byl
vydán na konci roku 2010. Podle
platné legislativy má být do 4 let
od vydání zahájena jeho aktualizace. Bude prověřeno, jestli změny využití ploch zapracované v územním
plánu byly realizovány. Také je to
možnost projednat návrhy na změnu územního plánu. Případné návrhy můžete podat písemně na obecním úřadu do 30. září 2014. Tyto
návrhy budou předány k projednání pořizovateli územního plánu, odboru územního plánování Městského úřadu Vizovice.

Dětské hřiště

V letošním roce, stejně jako minulý rok, jsme podali na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR žádost
o dotaci na dětské hřiště. Rozpočet projektu hřiště byl 403 000 Kč,
požadovaná dotace byla 70%, tzn.
282 000 Kč. Bohužel, stejně jako
před rokem, jsme nebyli vybráni
a skončili mezi náhradníky. Podáno
bylo 898 žádostí, 178 bylo schváleno. Náhradních akcí bylo vybráno
60, nedoporučených žádostí bylo
660.
Bude na zvážení, jestli v příštím
roce kromě přípravy žádosti o do-

taci počítat i s variantou pořízení
hřiště z vlastních zdrojů.

Ořezání stromů a keřů

Stromy a keře jsou důležitou součástí našeho životního prostředí.
Kromě toho, že nám poskytují požitky hmotné i nehmotné, pro nás
znamenají i určité povinnosti. Hlavně tehdy, když nám přerůstají svými větvemi do komunikací a chodníků. Potom se naše stromy stávají
ohrožením bezpečnosti pro chodce, cyklisty, motoristy, prostě pro
všechny účastníky provozu na pozemních komunikacích.
Blíží se období vegetačního klidu,
ve kterém je vhodné ořezat větve
dřevin, které přesahují do průjezdního profilu veřejných komunikací.
Žádáme proto vlastníky dřevin, aby
do začátku zimního období ořezali
své stromy a keře také v zájmu nekomplikovaného provádění zimní
údržby.

Používání
zábavné pyrotechniky

Zastupitelstvo obce na základě
stížností projednávalo problematiku neregulovaného používání zábavné pyrotechniky. V zájmu zjištění názorů občanů na obtěžování
či neobtěžování pyrotechnikou byla

zveřejněna anketa. Z 330 anketních
lístků bylo odevzdáno 28 lístků.
Názory na zábavnou pyrotechniku nebyly jednoznačné. Vzhledem
k velmi malé účasti v anketě, různým názorům účastníků ankety
a možnému řešení obtěžování pyrotechnikou formou přestupku podle
stávající legislativy zastupitelstvo
nepřikročilo k přípravě předpisu regulujícího používání zábavné pyrotechniky.
Pyrotechnika může být obtěžující pro někoho více a pro někoho
méně. Na to by měl myslet každý,
kdo chce zábavnou pyrotechniku
používat.

Stavební úpravy MK
č. 2 Sokolská – 1. etapa

Místní komunikace Sokolská
je nejvíce využívaná komunikace obce. K realizaci tolik potřebných stavebních úprav významně
pomohlo i schválení dotace ve výši
téměř 40% z výdajů projektu. Tato
dotace byla poskytnuta Zlínským
krajem z dotačního titulu PF02-14
Podprogram na podporu obnovy
venkova.
Pavel Machovský, starosta

Nabídka kurzů pro občany v produktivním věku
Obchodní akademie Tomáše Bati
a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín
nabízí našim občanům zapojení do projektu „Vzdělávání na obcích ve Zlínském kraji“. Tento projekt byl podpořen
dotací z Operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Semináře se konají v zasedací místnosti
Obecního úřadu Jasenná takto:

11. 9. 2014 v 15:30 h. – Finanční
gramotnost (6 vyučovacích hodin)
Obsahem je hospodaření domácnosti, hotovostní a bezhotovostní
platby, úvěry, dluhové pasti, příjmy
a daně z příjmů...

25. 9. 2014 v 15:30 h. – Základy
podnikání (6 vyučovacích hodin)
Živnostenské podnikání, příprava
na podnikání, financování živnostenského podniku, zpracování podnikatelského plánu, ekonomické propočty, zahájení podnikání …
9. 10. 2014 v 15:30 h. – Spotřebitelská gramotnost (6 vyučovacích
hodin)
Postavení a ochrana spotřebitele
ve světle nové právní úpravy, prodej
zboží v obchodě, koupě movité věci,
práva spotřebitele z vadného plnění,
povinnosti prodejců …

V měsících květen - červen 2015
– Počítačové dovednosti a rozvoj
ostatních digitálních kompetencí
(40 vyučovacích hodin v 6 kurzech)
Orientace ve využití digitálních
technologií dostupných v běžném životě a jejich efektivní využití (počítač, tablet, smartphone).
Do každého kurzu je možné se zapsat nejpozději 3 dny před jeho konáním přímo v kanceláři obecního úřadu, mailem na ou.jasenna@
volny.cz nebo telefonicky na čísle
732 366 377.
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Skvělý úspěch SK Jasenná
postup mužů do okresního přeboru
Zhodnocení sezony 2013/2014
V jarních bojích o mistrovské
body jsme už nebyli tak úspěšní jako
na podzim. I když jsme odehráli zápasy, v nichž jsme bodově neuspěli,
herní projev mužstva nebyl nejhorší. Škoda jen neproměněných šancí,
kterých bylo někdy až příliš. Tady
se musíme hodně zlepšit. Docela spolehlivě jsme pracovali směrem dozadu, 32 obdržených branek je nejméně ze všech týmů. Samozřejmě i zde
máme určité nedostatky, které musíme zlepšit.
Přesto všechno jsme skončili
na krásném druhém místě a k překvapení všech nám přišla nabídka
postoupit do vyšší soutěže, do okresního přeboru. Tuto nabídku jsme přijali a tak se fotbal v Jasenné může
pyšnit druhým postupem za poslední dva roky.
V okresním přeboru bychom chtěli hrát více roků, takže naším cílem
je se umístit v poklidných vodách tabulky bez starostí se záchranou. Samozřejmě, že až samotné zápasy nám
ukážou, jaká bude realita. Jestliže
vydrží hráčům jejich nadšení a pra-

covitost, věřím, že máme ještě mnoho před sebou.
Nikolén Martin, trenér
Žactvo:
Šéftrenérem mládeže je Tonda Studeník, pod nějž spadají týmy starší přípravky a nově i mladších žáků.
Ty povede jako trenér Milan Řezníček. Mladší žáci hrají na šířku normálního hřiště, jehož postranní čáry
jsou čarami brankovými a středová
a branková čára jsou čarami postranními, branky mají rozměry 5 x 2 m
a jsou umístěny uprostřed obou brankových čar. V poli hraje 7 hráčů plus
gólman, utkání se hraje 2x 30 minut.
Mladší žáci budou svoje domácí zápasy hrávat v neděli jako předzápas
mužů.
Přípravku jako trenér povede Radim Lukáš. Velikost hřiště je 25 x
40 metrů a hraje se 2x 25minut.Velikost branek je 5 x 2metry, v poli hrají
čtyři hráči plus brankář. Svoje zápasy na domácím hřišti budou naši malí
borci hrát ve středu od 16:30 hodin.
Oběma týmům přejeme hodně zdaru a štěstí.

Muži:
Muži se v premiérovém účinkování ve 3. třídě umístili na skvělém
druhém místě za vítězným Slopným. Odehráli 26 utkání, ve kterých 17krát vyhráli, 4krát remizovali
a 5krát odešli ze hřiště jako poražený tým. Skóre branek bylo 69:32.
Tým vedený Martinem Nikolénem
získal 55 bodů. Nejvyšší výhru dosáhli jasenští v 8. kole proti Mirošovu-6:0, naopak největší debakl přišel
ve 23. kole, když prohráli ve Vlachovicích 1:5. Nejlepšími střelci byli Jan
Zicha a Martin Nikolén se 14 góly,
Adam Smilek se trefil 12krát.
Po skončení sezony dostalo vedení SK Jasenná nabídku na postup
do Okresního přeboru, kterou akceptovalo. Tímto zveme všechny fanoušky jasenského fotbalu, aby nás podpořili v co nejhojnějším počtu. Čekají
nás velmi silní soupeři, o čemž nás
přesvědčil hned úvodní zápas, kdy
si z Jasenné odvezla tři body Dolní
Lhota.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť!!!

Muži – rozlosování OP – podzim 2014
Kolo

Zápas

Den

1

Jasenná – Dolní Lhota

Ne

10. 8. 2014

16:30

2

Nedašova Lhota – Jasenná

Ne

17. 8. 2014

16:30

3

Jasenná – Lípa

Ne

24. 8. 2014

16:30

4

Mladcová B – Jasenná

So

30. 8. 2014

16:30

5

Jasenná – Ludkovice

Ne

7. 9. 2014

16:00

6

Návojná – Jasenná

Ne

14. 9. 2014

16:00

7

Jasenná – Slopné

Ne

21. 9. 2014

15:30

8

Jasenná – Březnice A

Ne

28. 9. 2014

15:30

9

Nevšová A – Jasenná

Ne

5. 10. 2014

15:00

10

Jasenná – Újezd

Ne

12. 10. 2014

14:30

11

Bratřejov – Jasenná

Ne

19. 10. 2014

14:00

12

Jasenná – Vysoké Pole

Ne

26. 10. 2014

14:00

13

Bylnice – Jasenná

Ne

2. 11. 2014

13:30

14

Dolní Lhota – Jasenná

Ne

9. 11. 2014

13:30
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Datum

Začátek

Hasičský tábor na Pevnosti Boyard
Bylo čtvrteční odpoledne 3. 7. 2014
a před hasičskou zbrojnicí se hemžilo 30 budoucích táborníků, kteří si
to namířili na tradiční hasičský tábor
do Vlachovic s celotáborovou hrou
PEVNOST BOYARD.
Po celou dobu konání tábora se o nás
staral skvělý tým: Eva v hlavní roli Matky FURIE, zdravotnice Petra, vedoucí celého tábora, kuchařka, hospodářka a zásobovačka jídlem v jedné osobě
Jana s pomocníky Davidem a Milanem,
nám vařili výborné dobroty.
Vedoucí Jirka, Andrea, David, Honza a praktikantky Janča a Majda měli
pod palcem 4 oddíly – Volavky, Bojarďáky, Kebuláky, Bubeníky, se kterými po celý týden soutěžili, občas
hubovali, chodili na výlety a vše, co
k táboru patří.
Každý den probíhaly disciplíny zmí-

něné celotáborové hry. Po rozcvičce,
snídani, úklidu stanů a ranní hygieně se
v 9.00 hodin rozezněla siréna a všichni
věděli, že je ranní nástup. Během prvních tří dnů jsme museli nasbírat nejméně 7 klíčů k pokladnici. Od pondělí probíhala Pevnost Boyard v trochu
jiném charakteru. Soutěžili jsme sice
stále v různých soutěžích, ale za jejich splnění jsme nedostali klíče, ale
indicie k heslu, které jsme měli uhádnout. Bojovali jsme např. v pexesiádě,
stavění mohyl, běh v okolí tábořiště.
Nejzajímavější byly noční hry – pochod za Otcem Furou, hledání světlušek. Dvakrát nás navštívili Strážci
času. Mohli jsme od nich získat více
času stráveného na konci tábora v pokladnici. Soutěžilo se v odebírání dřívek, zatloukání hřebíků, skládání věže
z kostek a dalších hrách na postřeh,

Počasí I. pololetí roku 2014

Máme za sebou 2/3 roku, léta nám
zbývá 3 týdny, tak si pojďme připomenout dění v počasí první poloviny
letošního roku. Planeta Země nám
počasí naservíruje, my je pak musíme přijímat beze zbytku. Můžeme
tak akorát na nepřízeň počasí brblat, či si je pochvalovat. Nepomůžou nám ani technické vymoženosti civilizace, počasí si stejně prosadí
svou…
Leden:
I. dekáda: Nástup prvního měsíce
roku velmi netypický. Denní i noční
teploty nad bodem mrazu. Teplo vylákalo ven včely a bylo vidět i slunéčka sedmitečné. Ve Valašském Meziříčí
rozkvetly na náměstí vysázené sakury,
japonské třešně. V loukách kvetly sedmikrásky, dokonce jsem je nasbíral
a usušil pro použití do čaje. Sníh nebyl ani na českých a moravských horách, lyžovalo se jenom na technickém
sněhu. Byl odvolán i tradiční závod
na běžkách „Jizerská 50-sátka“.
II. dekáda: Teploty kopírovaly první
dny ledna, stále jsme čekali na ochlazení. Krtci se snažili, všude přibývaly

krtčí hromádky. Mnozí na ně nadávají, ovšem krtci zem provzdušňují, kypří a vytvářejí na pozemcích přirozenou
drenáž. Také ptáci začali mít problémy s biologickými hodinami, ozýval
se váhavý zpěv kosa i drozda. Dne
19. ledna bylo teplé ráno, podle údaje
meteorologické stanice ve Vizovicích
nejteplejší lednové ráno za posledních
65 let. U nás naměřena ranní teplota
+9°C (19. a 20.1.). Teplotní rekordy padaly na území celé republiky. V Holešově tohoto dne naměřena denní teplota +15,1°C, v Jasenné +13,1°C.
III. dekáda: Hned od počátku se
ochladilo, začalo mrznout a poletovat sníh. Po dobu 5 dnů ležela souvislá sněhová pokrývka. Dva dny
byly mrazivé, denní teplota se nedostala nad -10°C (25. a 26.1.). Po 4 dny
mrzlo, utvořil se kvalitní led na místním kluzišti a příznivci bruslení si užili opravdu krátkého mrazivého období. Poslední lednový den přišla obleva,
teplota se celý den držela nad bodem
mrazu. Fabián přece jenom neporušil
pověst fabiánské zimy, venkovní teplota stačila ke zmrznutí.
Nejnižší teplota: -17,4°C (26.1.)

sílu a důvtip. Také jsme navštívili Valašské Klobouky a místní koupaliště
ve Vlachovicích
V pátek se v odpoledních hodinách
dobojovalo úplně. Pevnost Boyard
měla vítěze. Všichni uhádli heslo
a vrhli se do pokladnice pro boyardy.
Večer byl poslední nástup, vyhlášení vítězného týmu, rozdání pamětních
listů pevnosti a celý tábor jsme zakončili diskotékou.
Deset dní uteklo jako voda a byl čas
na balení kufrů a úklid pevnosti, kde
jsme strávili krásné dny. Nasedli jsme
do Avie a transitu, zamávali Pevnosti
Boyard a plní zážitků jsme si to zamířili domů. Za všechny táborníky děkuji všem vedoucím, skvělé kuchyni,
zdravotnici i technickým pracovníkům, bez kterých by to nešlo. Těším se
za rok nashledanou.
Kebuláci
Nejvyšší teplota: +13,1°C (19.1.)
Srážky: 44,5 mm
Únor:
Hromniční obleva přišla hned 31.
ledna. Obleva se dala předpokládat
z průběhu předchozích let. Tuším,
že předcházející 3 roky vládla vždy
Hromniční zima, proto ze statistického
hlediska, byla větší pravděpodobnost
oblevy na letošní Hromnice. 1. února
řádil v Beskydech, Jeseníkách a Krkonoších orkán. Vítr dosahoval na Sněžce rychlosti až 140 km/hod. Bouřlivý vítr trápil celou republiku, proudil
k nám vzduch od Afriky. Do Maroka
zatékal velmi studený vzduch od severu a v pohoří Vysoký Atlas, napadlo
až 60 centimetrů sněhu. V místech,
na která dýchá ze sousedství Sahara
a takové počasí. S přívaly sněhu bojovali v Rakouských Alpách. Na Britských ostrovech řádily záplavy, lidé
na pobřeží byli evakuováni před silným příbojem. Záplavy také ve střední Itálii. Tolik zápis ze dne 1. února.
Podle meteorologů nejteplejší průběh
zimy za posledních 80 let. Celý únor
s plusovými teplotami během dne, jenom v noci klesala v některých dnech
teplota pod bod mrazu. Teplý průběh
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zimy připadal podivný i tažným ptákům a některé druhy se přilétaly podívat, co se děje, až o 1,5 měsíce dříve, než je obvyklé. Čápi, alespoň jejich
část, již nehnízdí až v tropické Africe, ale v zimě přebývá v Izraeli a Španělsku. Souvislá sněhová pokrývka
pokryla krajinu jenom 12. února, a to
o výšce do 5 centimetrů. Na druhý
den sněhu rychle ubývalo a pak zmizel
úplně. Husté sněžení přišlo 12.2., ráno
padaly obrovské vločky „hubertusky“,
které rychle ukrývaly krajinu pod bílý
příkrov. Píši vločky hubertusky, poněvadž hřejivě zakrývaly vegetaci jako
do kabátu, připomínajíc nadýchanou
tkaninu, ze které byl ušit kdysi populární a teplý kabát, nazývaný „hubertus“. Akorát nebyl bílý, ale tmavozelený či tmavohnědý. Nevím proč, ale
toho dne mi vločky tuto tkaninu připomněly a mi se srovnání vynořilo ze
zákoutí paměti.
21. února večer poskakovali po plotech kosi a štěbetavě popiskovali melodii jarních námluv. Druhý den ráno
nás přivítal koncert ptactva. 25. února
se vyhřívali na mraveništích lesní mravenci a vyráželi na krátké procházky
do okolí. Ve slunných stráních potěšily oči nakvetlé žluté lampičky květů
mochny nátržníku.
Nejnižší teplota: -7,2°C (13.2.)
Nejvyšší teplota: +11,8°C (24.2.)
Srážky: 37,1 mm
Březen:
Vyhodnocení meteorologů, nejteplejší březen za posledních 50 let. Deštivo bylo jenom ve II. dekádě, jinak dešťových srážek málo a zásoba vody ze
sněhové pokrývky žádná. Ve III. dekádě se příjemně oteplovalo. 26. března,
jsem našel rozkvetlou prvosenku jarní (Primula veris), kterou jsme v dětství znali pod názvem petrklíč májový,
nebo také kropáček májový. Tato bylinka v časech mého dětství rozkvétala
opravdu až začátkem května. Na konci
měsíce nakvétaly třešně ptačí a naplno
kvetly mirabelky. Příroda byla v závěru měsíce ve vegetaci o měsíc napřed.
Nejnižší teplota: -4,6°C (11.3.), -4,1°C
(26.3.)
Nejvyšší teplota: +21,1°C (30.3.)
Srážky: 33,8 mm
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Duben:
I. dekáda: Prvních 8 dní stoupaly
denní teploty na +20°C. V závěru dekády se ochladilo na teplotu do +10°C.
V přírodě přibývalo bílé barvy, nebyl to však sníh, ale květy třešní, durancijí, renglód. A tady nám začalo
být jasné, že na začátku května nebude kvést žádná třešeň, pod kterou se
budou líbat milenci, aby v máji neuschli. Že bysme museli pozměnit zvyky? Břízy měly na větvích plno drobných, rozvíjejících se lístečků, svítících
v paprscích naší hvězdy jako lampičky
skřítků. Takto je bříza skoro pravidelně oděná na svátek Jiřího (24.4.), letos
předběhla čas o 3 týdny. 3. dubna jsem
slyšel letos poprvé kukačku a 8. dubna
žluvu hajní.
II. dekáda: Chladnější průběh a užívali jsme si více aprílové počasí, vonícího vodou, jarem i zimou. 15. dubna,
u nás bouřka a na Šumavě napadalo místy až 10cm sněhu, tohoto dne
a dne příštího bylo nejchladněji v dubnu. Teplota vystoupila jenom na +6°C.
Poté se oteplilo a v závěru dekády
kvetly některé odrůdy jabloní.
III. dekáda: Oteplovalo se nadále až
do konce měsíce. V polovině dekády
bylo již mnoho stromů odkvetlých.
Během měsíce nás navštívily v 8
dnech bouřky, ve dvou dnech se potloukaly jenom po našem okolí. Na měsíc duben docela dobrá úroda bouřek.
23. dubna se přihnala bouřka, při které
napršelo během chvilky 25 litrů vody
na 1m2. Voda krásně vyčistila koryto
Jasénky i Lutoninky.
Nejnižší teplota: -1,4°C (18.4.); -0,5oC
(12. a 13.4.); 0,0°C (10.4.)
Nejvyšší teplota: +22,2°C (8.4.)
Srážky: 69,3 mm
Květen:
I. dekáda: Hned v začátku měsíce
došlo k prudkému ochlazení. 3. května se teplota po celý den udržovala
na hodnotě do +6°C. Poté se oteplilo
na denní teploty do +20°C.
II. dekáda: Opět ochlazení, to se však
dalo očekávat, přišlo období ledových
mužů. Vládlo chladné a deštivé počasí. Na Žofku (15.5.) se přihnal bouřlivý severák, který nás trápil ještě příští
den. Vítr převracel popelnice, shazoval

lehčí předměty, na stromech lámal větve a způsobil místy polomy. Také zuřivě trhal mladé listy stromů a značně je
poškodil. Ledoví muži odešli a přišlo
pozvolné oteplení.
III. dekáda: Teploty jako na houpačce, první půlka oteplení a druhá pozvolné ochlazování. 31.5. klesla teplota v ranních hodinách na +2,7°C,
rajčatům, okurkům i bramborám bylo
zima.
Letos přišli velcí i malí ledoví muži,
pozdní mrazíky naštěstí nepřinesli. Podle oznámení Amerického národního úřadu pro oceán a atmosféru
(NOAA) byl letošní květen celosvětově nejteplejším za celou dobu pravidelného měření teplot, tedy za více než
130 let. U nás nám máj moc teplý nepřipadal, určitě si pamatujeme i teplejší měsíce květny.
Nejnižší teplota: -0,4°C (6.5.), na Serváce +1,5°C (13.5.), ranní teplota
Nejvyšší teplota: +27,9°C (22. a 23.5.)
Srážky: 65,3 mm
Červen:
I. dekáda: Chladnější počasí ze závěru měsíce května pokračovalo až
do 4.6. Pak se denní teploty rychle vyšplhaly na třicítky. Na Medarda (8.6.),
nádherně modrá obloha, nespadla ani
kapka deště.
II. dekáda: Rychle se ochlazovalo,
10. června na teploměru +34,1°C, 15.
června již jenom +16,5°C.
III. dekáda: Stále pokračovalo
chladnější počasí, teploty okolo dvacítky. Ve druhé polovině dekády začalo pršet a deště bylo již velmi zapotřebí. V závěru měsíce přišly 2 bouřky,
které vyčistily koryto potoka. V potocích nebylo vody, což mělo důsledek
na špatnou kvalitu vody a nelibý zápach potoka Jasénky. Nejsilnější déšť
29. června, během asi 15 minut napršelo v bouřce 19,2 mm, to je 19,2 litru
vody na m2.
Nejnižší teplota: +5°C (2.6.); +5,3°C
(27.6.); +5,4°C (15.6.), ranní teplota
Nejvyšší teplota: +34,1°C (10.6.);
+33,5°C (9.6.); +31°C (8.6.); +30,5°C
(11.6.), jediné dny, kdy se v červnu dostaly teploty na třicetistupňové hodnoty.
Srážky: 85 mm
Pavel Sovička

Výročí Velké války 1914 – 1918
100 let

Sto let! Výročí a také čas na jiné
pohledy, zamyšlení a také si připomenout jinak vzpomínky pamětníků. Různé pohledy nejen mužů, kteří bojovali, ale zejména žen – matek,
žen – manželek. Vzpomínky našich
stařenek, které vyprávěly nám, vnukům a my, starší, jsme měli to štěstí,
že jsme jejich vzpomínání a vyprávění zažili. A hlavně si uchovali.
První světová válka, také velká
a krvavá válka, poznamenala životy
zemí, národů, mužů, žen a dětí. Navždy změnila svět. Zemřelo víc jak
17 milionů lidí, propukl hladomor
a také španělská chřipka. Domů se
vraceli v průběhu války, ale i po válce zmrzačení muži, nejen na těle, ale
i na duši. I ti co přežili boje a válku
bez postižení, neřekli jinak, než že
prošli lidskými jatkami.
I z naší obce, po vyhlášení mobilizace, odešli první muži do 37 let.
Další pak ještě rukovali v letech 1915
a 1916. Nechávali doma rodiče, manželky, děti. A jaké vzpomínky nám
předala naše stařenka?
Mobilizací a odchodem mužů pro
nás ženy také začala válka. Vůbec
jsme netušily, co na nás čeká a co
nám nejbližší čas přinese. Nevěděly
jsme, jak budeme samy s děckama žít,
jak hospodařit, obdělávat pole, sklízet úrodu a zajišťovat živobytí. Všude
vládl neuvěřitelný zmatek, a kdo měl
něco naspořeno v záložně, tak peníze
vybíral a nakupoval si zboží na horší časy. Obchody byly rychle vyprázdněné. Bylo nám brzo jasné, že válka
hned tak neskončí, i když to zprvu slibovali. Do války se zapojilo Německo,
Rusko, Francie, Itálie.
Hned ten první půl rok po mobilizaci nám zůstávala na polích nesklizená úroda. Byly to sena, obilí
a brambory s řepou. Protože bylo zapotřebí, aby bylo vše sklizeno a abychom si zajistili živobytí na zimu, nejen pro sebe, ale i zvířectvo, začali
jsme si mezi sebou pomáhat, až jsme
všechno sklidili. Řepa se tahala už
za mrazíků. Děcka také musely tvr-

dě pracovat, často měly ruce samý
puchýř a všichni jsme měli ruce rozedrané až do krve.
Radovali jsme se všichni v sousedství ze sklizené úrody. Naše radost ale
netrvala dlouho. Přišly první zábory (rekvizice) obilí, brambor a sena
pro armádu. Pobrali nám skoro celou sklizeň, bez náhrady. Nejhorší také ale bylo, že nám cizí lidé rabovali v našich chalupách a my jsme
jen bezradně mohli přihlížet. A tak to
bylo až do konce války.
Za všechno byly tresty. Za mletí obilí na černo, za černou porážku, za prodej přebytků – těch se ale
moc nedostávalo. Byly také jmenovány revizní komise, žňové komise,
na všechno byl zákon – sledovalo se,
kdo a kolik zasel, sklidil, sčítaly se
obilné zásoby, a co kdo chová. A pořád jsme odváděli. Dokonce bylo
stanoveno, kolik si můžeme pomlet
obilí na osobu a den. Do mouky se
začaly přidávat náhražky. Kdo měl
doma mlýnek a včas si ho neschoval, tak mu ho zapečetili. Všude byla
bída, ceny potravin stoupaly. Dřely jsme všechny i s děckama na polích a i když jsme byly mladé ženské,
tak jsme byly tak vyhublé a sedřené,
že jsme vypadaly jak stařeny. Děcka
byly pořád hladné a někde měly jen
tu suchou kůrku a to ne každý den.
Ještě že byly brambory a trochu mléka. A to neměl také každý. A po chalupách nepřestávali chodit četníci
a komisaři. V dalších letech války
nám pobrali i železné hrnce, nářadí ze železa i mosazné kliky od dveří
brali. To vše pro potřeby armády.
Ve městech propukl hladomor. My
tady na dědině, přes všechnu tu bídu,
dřinu a utrpení, jsme na tom byli
přece jen líp, než ve městech. Nebylo se tedy čemu divit, že z měst na dědiny vyráželi překupníci a pokud někdo mohl, tak jim nějaké potraviny
prodal, nebo směnil. Tam, kde se třeba podařilo porazit na černo prase,
tak prodali i maso. Začaly také platit potravinové lístky, ale i s těma se
často kupčilo.

Občas jsme také dostaly nějaké
zprávy z fronty anebo ze zajetí. Válka už byla nekonečná a nesnesitelná
i pro nás tady. Všude se umíralo. Muži
na frontě a v zajetí a tady doma umírali nejvíce lidé na hladomor a také
na španělskou chřipku.
Modlili jsme se denně za své nejdražší na frontě, aby nám Bůh zachoval naše muže a dětem otce, matkám
syny. Ty, co tuto strašnou válku rozpoutali, jsme proklínali.
Konečně válka skončila a my jsme
se těšili na návrat svých mužů. Já
jsem neměla od staříčka žádné zprávy už od konce roku 1917, kdy byl
v zajetí a pak vstoupil do legií. Ti
co se vrátili hned v roce 1918 a pak
i 1919, mne utěšovali, že žije. Musela
jsem doufat, nic jiného mi nezbývalo.
Až po návratu domů nám vyprávěl,
že v bojích v roce 1918, o transsibiřskou magistrálu, byl raněn a zajat.
Byl ponechán na Sibiři v rodině rolníka, kde zůstal bez jakékoliv zprávy
o konci války a o stahování zbylých
legionářů a vojáků z Ruska. Pomáhal v zemědělství a životní podmínky byly přímo otřesné. Rolníkova
rodina žila ve vykopaných jamách
v zemi, které byly zpevněné dřevem.
Zastropovány byly prkny a na nich
byla vrstva hlíny. Žili ve špíně, silných mrazech, bez pořádného jídla.
Měli vši, svrab, blechy a staříček trpěl neustálými průjmy. Když v únoru roku 1920 byl staříček na Sibiři
dopátrán, byl převezen v zuboženém
stavu do Vladivostoku, kde napřed
musel projít karanténou a doktoři ho
dali trochu do pořádku. První zprávu od roku 1917 jsem obdržela až
14. 6. 1920, kdy už byl tady v Hradci. Domů se vrátil 20. 6. 1920. Byl
silně podvyživený a měl podlomené
zdraví. Z následků války a z prožitých hrůz se jen těžko vzpamatovával. Stal se nemluvným a v noci křičíval ze spaní. Dlouho to trvalo.
Rodiny, které ztratily své živitele,
strádaly. Po válce přišla měna, peníze ztratily hodnotu a nastala velká
drahota. Ještě dva roky po válce se
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mnozí dosyta nenajedli. A zas bylo vše
na příděl, na potravinové lístky.
Tolik z vyprávění naší stařenky.
Všechno musí člověk unést, co mu
osud naloží. Smutek, strádání, utrpení, dřinu i hlad. Čas je však milosrdný a pomáhá zmírnit prožité hrůzy.
Nebyla to lehká doba.
Tak si často říkám, když si čtu
záznamy z fronty, které si vedli
ve svých zápisnících jak můj staříček
Mikuláštíků z č. p. 60, tak můj prastaříček Tomáš Polášek z č. p. 154, že
i to, že se ze svých hrůz vypisovali,
jim snad ulehčovalo, to co prožívali. A když se pak probírám vzpomínkami žen, které musely doma nést
všechnu tíhu osudu a o vše se samy
postarat, o děti, hospodářství a o zachování rodiny, tak si říkám, že my si
dnes ani nedovedeme představit, kolik to od nich chtělo statečnosti, síly
a vůle vše zvládnout. A také víry, ta
je držela. Naši prarodiče prožili hroznou a krutou, krvavou válku, dobu

strádání a utrpení. Také se radovali ze svobody, z toho, že mohou žít,
rodit a vychovávat děti v lepší době
a v nové republice. Ale to netušili, že

Členská legitimace č. 24368 Františka Mikuláštíka vydaná Československou
obcí legionářskou, jednota Vizovice v r. 1923. Potvrzuje vstup do legií

Pamětní pohlednice k bitvě u Zborova. Datum v levém
horním rohu (19. 6.) je uvedeno podle ruského kalendáře.
U nás připadá výročí na 2. července.
10 Jasenský zpravodaj

je jim určeno prožít ještě další těžké
období, období 2. světové války.
Zpracovala a upravila
Zdeňka Turková

Bratři Jan Mikuláštík z č. p. 162 (vlevo) a František Mikuláštík z č. p. 60

Zápis v deníku Františka Mikuláštíka o lodi Amerika, která přepravila posledních 6000 vojáků a legionářů ze zajetí
na Sibiři domů do vlasti. Z Vladivostoku vyplula 23. 4. 1920. Dne 14. 6. 1920 se dostali českoslovenští vojáci do vlasti.
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„Ze zákopů: “
Slyšel jsi, jak za večera chvíli pracovala těžká děla, rány
slyšel jsi na míli, pod námi zem se chvěla.
Slyšel jsi ten rachot, vzduchem příšera jak děsně hučí,
věru těžko chápat budem, co donese v náručí.
Slyšel a viděl jsi, jak při výbuchu, tam se země otevřela,
nářek donesl větr k uchu, rozbitá jsi viděl těla.
První zápisky mají také 100 let. Další část deníku:
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K večeru zas den se chýlí, kol slyšíš rachot pušek jen,
kraj oděn je v háb bílý a z dálky je slyšet hukot děl a všady plno cárů z lidských těl.
Je jinak smutno v celém kraji, v zákopech se hovor tají,
co žil jsi, je ti nyní snem.
Toto je přepsáno z originálu zápisků vojína Tomáše
Poláška z Jasenné, pasek č. p. 154, mého prastaříčka.

Doba panství pánů Draskovichů z Trakostjanu
a hrabat z Boos-Waldecku a Montfortu

Za hřebeny Vizovských hor duněla dělostřelba den ze dne
silněji, sílila partyzánská odbojová činnost. Množily se přepady ustupujících maďarských vojáků a německých jednotek. V Bratřejově byly partyzány začátkem února přepadeny
dva domy, maďarští vojáci v nich odzbrojeni a jejich zbraně
odneseny. 17. února a následující den bylo na témže místě
partyzány opět odzbrojeno asi 200 a dále dalších 90 maďarských vojáků, 30. března také v Újezdě asi 260 maďarských
vojáků, 10. dubna v lese na Baráku u Vizovic ukořistili partyzáni maďarským vojákům 47 pušek a 12 pistolí. 29. dubna byla přepadena německá hlídka v lese nad Horní Lhotou
a dokonce ještě 3. května, v den osvobození Vizovic, přepadli partyzáni německý transport u Újezda.
Již 24. března se ubytovaly ve vizovském zámku opět speciální komanda SS, když předtím byla již zabrána zdejší
škola, kde sídlila německá a maďarská vojska.
19. dubna 1945 ještě stačili nacisté vypálit osadu Ploština
na Vizovickém záhoří. Osm jejích pasekářských chalup bylo
vydrancováno a vypáleno, a násilnou smrtí zde zahynulo 24
jejích obyvatel, 23 mužů a 1 ženu hodili do plamenů. Tito
obyvatelé zaplatili za osvobození daň nejvyšší. Na upálení
byli účastni Němci ze Slušovic, Jagdkomando a Gestapo ze
Zlína.
29. dubna byly nařízeny nucené práce obyvatel při kopání
zákopů pro německé oddíly. Tvořily je převážně podzemní
bunkry hloubky asi 2 metry překryté rozřezanými pokácenými vzrostlými stromy jako strop, překryté zeminou. Ale
to jsou již jen poslední záchvěvy nacistické moci.
Již od 30. dubna a po další 3 dny probíhaly v oblasti Vizovic ostré boje části 1. čs. partyzánské brigády Jana Žižky
s německými jednotkami.
2. května, kdy v kraji řádila odpolední bouře s velkým lijákem, se dočkalo svobody Vysoké Pole díky armádě postupující od Mirošova a Vlachové Lhoty, zatímco Drnovice,
Smolina a Tichov byly téhož dne osvobozeny postupujícími
oddíly od Valašských Klobouk směrem na Smolinu.
Stejného dne byl osvobozen i Újezd, kdy při útoku položili
život 3 příslušníci 5. rumunského jezdeckého pluku. Tohoto
dne se dočkaly svého osvobození také obce Slopné a Dolní
i Horní Lhota, kde padlo též několik Rumunů.
Až do 2. května táhly zbytky poražené německé armády bez zastávky po hlavní silnici od Pozděchova směrem
na Vizovice dnem i nocí. Odpoledne toho dne počaly ustupující oddíly řídnout a během noci na 3. května ustal pohyb
na silnici úplně.
Odpoledne 3. května ve 14.30 hod. byla dobyta Loučka,
poslední ze jmenovaných obcí, kde Němci kladli osvoboditelům největší odpor. Tady v Loučce padlo v poslední fázi
bojů 2. a 3. května šest Němců, jeden ruský voják a čtyři rumunští, kteří tvořili předvoj osvobozeneckých oddílů.
Stejného dne již od rána bojovali partyzáni s německými
oddíly v prostoru hory Barák na přístupové silnici z Újezda

do Vizovic a pak s další skupinou německých vojáků v bratřejovské osadě Chrámečné, kde se Němci pokoušeli prorazit
a ustoupit severním směrem na Holešov. Partyzáni německý oddíl odrazili a zahnali zpět do Vizovických vrchů, kde
byli pak Němci zajati.
Ještě 3. května pozdě odpoledne byl zahájen soustředěný útok na Vizovice. Tento boj o naše město stál ještě další životy. Do terénu nastoupili rovněž i vizovičtí nemocniční lékaři, kteří zde zřídili improvizovaný operační sálek pro
raněné partyzány, občany, ale i Němce. Zde prováděli bez
přestávky zákroky i takového druhu, s kterými dříve nepočítali, a to mnohdy bez elektrického proudu. Ještě téhož dne
– 3. května 1945 v pozdních večerních hodinách předsunuté osvobozenecké oddíly a partyzáni naše město Vizovice
osvobodili.
V Lutonině bylo toho dne k večeru ještě vidět skupinky
německých vojáků, jak jdou k Vizovicím, ale již v noci odjížděla jejich auta úprkem směrem k Jasenné. Špatně se spalo tu noc Lutoňanům, kteří nemohli předvídat, co ještě mohou Němci v jejich obci způsobit. Ale byla to již poslední
noc nejistoty a strachu.
Již však časně ráno 4. května 1945 byla osvobozena i Lutonina a vzápětí i Jasenná. V Lutonině byly ještě v noci ze
3. na 4. května postaveny uvítací slavobrány, pod kterými
projížděli poslední prchající Němci od Vizovic ke Vsetínu.
Do Bratřejova dorazili a obec osvobodili první sovětští vojáci - předsunutá hlídka 4. května asi v 11 hodin dopoledne, a to směrem od Ubla, a krátce po poledni přišel směrem
od Pozděchova oddíl sovětské pěchoty. Poslední výstřely
války v našem kraji dozněly právě zde v poledních hodinách tohoto pátečního dne při boji bratřejovských partyzánů
s ustupujícími oddíly německých okupantů v osadě Chrámečné.
Panství vizovské, držené rodem Boss-Waldecků, bylo dekrety prezidenta republiky Edwarda Beneše z 21. června
1945 a z 20. července 1945 zestátněno. Boss-Waldeckové
byly odsunuti do Německa.
Lesní půdu velkostatku převzal stát, zemědělská půda byla
použita na doplnění a rozšíření zemědělských závodů.
Václav Maruna, Vizovice
Plných 9 let, od září roku 2005 vycházely v obecním zpravodaji články pana Václava Maruny o historii našeho kraje.
Měli jsme tak možnost sledovat dění v okolí Vizovic od prvních zmínek o vizovickém panství až k jeho zestátnění, tedy
téměř 700 let. Pan Maruna zpracoval celou historii Vizovicka mnohem podrobněji, i v národním a evropském kontextu
– má připravené podklady pro stastránkovou knihu.
Děkujeme panu Marunovi, že se o část svého díla s námi
podělil a přejeme mu, aby ho i nadále tento velký koníček
naplňoval.
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Společenská kronika

Jubilanti:
88 let
84 let
83 let
70 let
65 let
60 let

Jiřina Bělíková
střed
červenec
Milada Blaťáková
dolansko
srpen
Jaroslav Machala
hořansko
červenec
Helena Polášková
hořansko
červenec
Marie Sedláčková
paseky
srpen
Jan Polášek
hořansko
srpen
Josef Pečenka
hořansko
červenec
Alena Fišerová
dolansko
červenec
Petr Mrlina
dolansko
srpen
Marie Taláčková
dolansko
srpen
Oslavencům srdečně gratulujeme.

K trvalému pobytu se přihlásili:
David Macík
Monika Hurtíková
Jitka Kirchnerová

Jaroslav Martinec

Z trvalého pobytu se odhlásili:
Iveta Slezáková
Jan Smetánka

Připomínáme všem, kdo nechtějí být uvedeni v této
rubrice, aby svůj nesouhlas oznámili na OÚ.

Seznam se bezpečně!

Končí doba prázdnin a určitě jste si všimli, jak během
nich byly zahrady a ulice prázdné. Dávno pryč je doba,
kdy děti trávily celý den venku, hrály hry s kamarády,
jezdily na kole po obci a běhaly po okolních kopcích.
Dnes většina z nich vysedává u počítače, a pokud se neponoří na celý den do počítačových her, píší si na sociálních sítích s kamarády. Kolikrát jsou ti kamarádi i ze stejné ulice – no nebylo by lepší povídat si venku?
Důležité je nezapomínat na nebezpečí, která dětem
na internetu hrozí. Proto otiskujeme zprávu z měsíčníku
Ministerstva vnitra:

Seznam se bezpečně!

Největší český webový portál Seznam.cz natočil pod
záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
druhý díl filmu s názvem „Seznam se bezpečně“. Je součástí stejnojmenného projektu, jehož cílem je upozornit

na nebezpečí skrytá za nejrůznějšími identitami na internetu a naučit děti řešit situace, do kterých se mohou
dostat. Film byl distribuován do všech základních škol
v České republice a je určen dětem ve věku 10 − 16 let,
pedagogům i rodičům. První díl varuje děti před poskytováním intimních fotografií, což může vést k vydírání
a některé případy mohou končit i tragicky. Druhý díl upozorňuje na vzrůstající problém tzv. sociálního inženýrství
a na dětskou prostituci. Zdůrazňuje, že na internetu je vše
věčné a co se jednou vloží, už nezmizí. V rámci projektu byly natočeny i krátké vzdělávací videospoty „Křečci
v síti“, které shrnují tzv. desatero bezpečného internetu.
Projekt ocenil v loňském roce prezident republiky Miloš Zeman Zlatým záchranářským křížem za výjimečný
nebo kreativní počin k osvětě a vzdělávání.
http://www.seznamsebezpecne.cz

Z Dotekovského měsíčníku

Tvořivé podvečery

Chcete se naučit něco nového, přinést si domů hezký
výrobek a podpořit činnost společnosti pečující o seniory? Nyní máte jedinečnou možnost přihlásit se na Tvoření s Dotekem. Připravili jsme pro Vás pravidelné měsíční tvořivé kurzy. První tvořivý podvečer proběhne 25.
září od 17:00 h. Tématem bude výroba bytových dekorací z papíru. Na kurzu se zároveň naučíte vyrábět květiny
a mašle z organzy. Akce se bude konat v objektu za starou
školou (v prostorách bývalého mateřského centra Beruška). Cena jednoho setkání včetně materiálu činí 150,- Kč.
Hlídání dětí zajištěno. V případě zájmu o účast na tvořivém podvečeru se prosím registrujte na e-mailu aktivity.
dotek@seznam.cz nejpozději do 20. září. Akce se koná
při registraci nejméně 5 zájemců.

Dušičkové věnce

Stejně jako v loňském roce, tak i letos bychom chtěli
14 Jasenský zpravodaj

s našimi dobrovolníky vyrobit dušičkové věnce a nabízet
je k prodeji u místního kostela. Chtěli bychom věnce dekorovat v přírodním
stylu. Ráda bych oslovila naše příznivce,
kteří zahradničí nebo
chodí do přírody, aby
nám pomohli se sběrem různých přírodnin vhodných na ozdobu věnců. Nasušené
plody, rostliny a jiný
dekorační
materiál
nám můžete přinést
přímo do obchůdku.
Děkujeme za pomoc a těšíme se
na spolupráci.

CO NA VÁS ČEKÁ:

HUDBA - TANEC - HRY - ZÁBAVA
ZUMBA, MTV DANCE, STREET DANCE A DALŠÍ
TANEČNÍ STYLY, VYSTOUPENÍ A SOUTĚŽE.

TĚLOCVIČNA ZŠ JASENNÁ
KAŽDOU STŘEDU 17-18 H
Věková kategorie: Předškolní děti - 2. třída
ZAČÍNÁME 17. 9. 2014
LEKTOR: ING ŽANETA KREJČÍ
CERTIFIKOVANÁ LEKTORKA ZUMBY, TANEČNICE A CHOREOGRAFKA
http://zumba-zaneta.webnode.cz/
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Z tábořiště SDH Jasenná ve Vlachovicích (k článku na str. 7)

Přífarský tábor v Jasenné

Farní sbor ČCE v Jasenné letos poprvé uspořádal přífarský tábor pro děti od 5 do 13 let. Probíhal ve dnech
18. - 22. srpna vždy od 8 do 16 hodin na faře v Jasenné a účastnilo se ho 28 dětí z Jasenné, Ubla, Lutoniny, Vizovic.
Tábor na téma Výlet do minulosti seznámil děti s historií naší obce i obcí okolních, děti si užily spoustu her, vycházek, vyrábění, zajímavé hosty i tajný výlet.

Že venku prší? Nevadí. Hry na faře nás pobaví.

Hned první výlet vedl do Mikuláštíkova fojtství v Jasenné.

Vyprávěním o portáších zaujal děti Aleš Mikuláštík.

Čabraliště na farském dvoře je častým zdrojem zábavy.

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 29. srpna 2014.
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