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ZDARMA

Klidné prožití velikonočních svátků
přeje Obec Jasenná

Oblouky
jasenských kopců

Snímek z pilotní kabiny pořídil Ondřej Daňa.
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Část obce Jasenná v obci Jasenná - Seznam sčítacích komisařů a kontaktních míst
Sčítací komisaři

Jméno
Lucie Kašparová
Soňa Bajzová
Petra Petlachová

Číslo průkazu
900606266
900607731
900608661

Kontaktní místa:

Vizovice Palackého Nám. 352, 76312, Vizovice 76312

Sčítací obvod
75707007
76607008
76607026
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Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Usnesení přijatá dne 3. 2. 2021
Zastupitelstvo obce Jasenná
(dále jen ZO) schválilo
- rozpočet obce na rok 2021 s ukazateli: příjmy 17.288.700,- Kč, financování 4.738.000,- Kč, výdaje
22.026.700,- Kč;
- účetní závěrku ZŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2020;
- převod kladného výsledku hospodaření ZŠ Jasenná ve výši 8.541,95 Kč
do rezervního fondu;
- rozpočet příspěvkové organizace
Základní škola Jasenná s ukazateli – příjmy 6.370.000,- Kč, výdaje
6.370.000,- Kč;
- Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Jasenná na léta 2021 – 2023;
- účetní závěrku MŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2020;
- převod kladného výsledku hospodaření MŠ Jasenná ve výši
24.554,35 Kč do rezervního fondu;

- rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Jasenná s ukazateli – příjmy 4.670.000,- Kč, výdaje
4.670.000,- Kč;
- Obecně závaznou vyhlášku obce Jasenná č. 1/2021 o místním poplatku
z pobytu;
- uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
1007C21/25 se Státním pozemkovým fondem ČR;
- uzavření nájemní smlouvy k místnostem č. 203 a 204 v budově č. 54
v Jasenné s paní Hanou Řezníčkovou, bytem Jasenná 145;
- odstranění závory na účelové komunikaci Stará cesta na Syrákov;
- zahájení rekonstrukce horní hospody v letošním roce – přelom května
a června – v „Centrum společenského a spolkového života obce – Beseda Jasenná“. Zároveň schvaluje, že
v případě neobdržení dotace bude
obec na rekonstrukci čerpat úvěr.

Pověřuje starostku obce a předsedkyni finančního výboru Ing. Martu
Surou vyjednáním výhodných úvěrových podmínek.
- dodatek č. 1 a dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené se společností TM Stav spol. s r. o., na realizaci
zakázky „Centrum společenského
a spolkového života obce Jasenná –
Beseda Jasenná“.
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřilo starostku zajištěním znaleckého posudku na kupní cenu nově odděleného pozemku p. č. 182/8 v k. ú. Jasenná
na Moravě o výměně 392 m2.
Zastupitelstvo obce Jasenná zamítlo
žádost o prodloužení nájemního vztahu, nebo odprodej pozemků p. č. st.
567, p. č. st. 72 a p. č. 125 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Texty na stranách 4 – 6:
PhDr. Dana Daňová

Náhled do dokumentace odkanalizování obce
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vám oznámit, že
jsme se dostali do další fáze návrhu
odkanalizování naší obce a přípravy projektové dokumentace. V tuto
chvíli máme od zpracovatele projektové dokumentace k dispozici návrh
technického řešení umístění páteřních tras kanalizace, včetně napojení
domovních přípojek.
Páteřní trasy jsou zpracovány
na základě prvního společného projednání s Vámi, občany, a na základě
vyplněných dotazníků k jednotlivým
nemovitostem. V návaznosti na výškové a polohové uspořádání vedení
jednotlivých páteřních tras kanalizace, nebylo možné navrhnout gravitační odkanalizování všech nemovitostí.
Část nemovitostí je odkanalizována
pomocí domovních čerpacích stanic.
Očekává se, že v rámci stavby budou domovní čerpací stanice uznatelným nákladem a cena čerpací stanice s napojením bude součástí stavby.
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V případě jakýchkoliv technických
dotazů stran odkanalizování, níže
uvádíme kontakt na zpracovatele projektové dokumentace:

Zpracovatel studie bude reagovat
na Vaše připomínky a poznámky.
Zváží optimální řešení, jeho proveditelnost a zapracuje do finální podoby.
Aby bylo možné postoupit do další
fáze projektové dokumentace, je třeba zajistit souhlasy majitelů pozemků
zasažených stavbou plánované kanalizace. Formálně je souhlas vyjádřen
podpisem na výřezu situace, která
bude následně požita pro povolovací proces povolení umístění stavby
(tzv. územní rozhodnutí). Mezi statutárním zástupcem obce a jednotlivými majiteli zasažených pozemků
plánovanou stavbou, bude pak sepsána smlouva o tzv. služebnosti (dříve
smlouva o věcném břemenu).

Ing. Lukáš Kohoutek
+420 603 488 880
kohoutek@aquadrop.cz
AQUADROP, s.r.o.
Třída T. Bati 399, Zlín 76302

K projednání a podpisu smlouvy bude pořadník a občané, kterých se tato věc týká, budou obcí
vyzváni k jednání na konkrétní
den a čas. Totéž se týká i podpisů
na výřezy situací. Vyčkejte proto
výzvy od obecního úřadu.

Na našich webových stránkách jsou
k dispozici náhledy situací ve formátech *.pdf .
Z uvedeného odkazu je možné si situace stáhnout a prohlédnout.
Pro spoluobčany, kteří uvítají náhled výkresové dokumentace
v tištěné podobě, je možné si situace prohlédnout na obecním úřadě na základě předem dohodnuté
schůzky.

Plánované investiční akce
v letošním roce ve vztahu k rozpočtu obce

- Stabilizace sesuvu Jasenná a oprava MK na Dolní Paseky 814 tis. Kč (kofinancování k dotaci od OPŽP)
- Protipovodňová opatření (výměna rozhlasu) 750 tis. Kč
(kofinancování k dotaci od OPŽP)
- Ovocný sbírkový sad 250 tis. Kč (předfinancování)
- Opravy MK (turbo) 150 tis. Kč

- Oprava MŠ (izolace, voda) 150 tis. Kč

- Zpracování projektových dokumentaci:
- PD vč. SP na multifunkční hřiště 88 tis. Kč
- PD vč. SP na opravu opěrné zdi u hřbitova 340 tis. Kč

Stavba stabilizace sesuvu před dokončením

Na začátku února začala společnost
KKS, s.r.o., Zlín s pracemi na stabilizaci sesuvu a opravě místní komunikace na Dolní Paseky. O problematice sesuvu jsme mnohokrát zde,
v Obecním zpravodaji, psali. Jen pro
připomenutí – v roce 2019 vlivem extrémních srážek došlo k „utržení“
významné části svahu pod komunikací na Dolní Paseky a k ohrožení
její stability. Následně bylo zadáno
vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení na stabilizaci sesuvu, opravu komunikace
včetně vybudování dešťové kanalizace. V loňském roce pak obec podala žádost o dotaci do Operačního

programu životní prostředí (OPŽP)
a byla úspěšná. V závěru roku proběhla veřejná zakázka na dodavatele, kde nejlepší nabídku podala společnost KKS Zlín. Celkové způsobilé
výdaje na tuto akci jsou 5 427 345 Kč.

Dotace činí 4 613 243 Kč, obec bude
spolufinancovat ve výši 814 102 Kč.
Stavba pokračuje velmi rychle
a bez potíží. Podle dodavatele bude
dílo hotovo nejpozději v první polovině dubna.
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Další investiční akce v obci
Vjezd do obce na Hořansku
ozdobí zvonička

V rámci zlepšování vzhledu obce
bude letos na horní točně, u vjezdu
do obce od Vsetína, postavena dřevěná zvonička. Stavbu provedou zaměstnanci obce vlastními silami.
Následně kolem zvoničky budou
vysázeny květiny a vhodné stálezelené rostliny.
Obec se snaží stále zlepšovat životní prostředí a zkrášlovat zejména ty části, které jsou podél silnice
I. třídy s vysokou frekvencí dopravy.

R ekonstrukce
chodníku na Hořansku

Obec zadala zpracování projektové dokumentace včetně stavební-

ho povolení na rekonstrukci chodníku na Hořansku. Ten patří zcela
jednoznačně k nejhoršímu úseku
z původně vybudovaných chodníků v obci a jeho rekonstrukce je nezbytná.
Projektovou dokumentaci zpracovala společnost Traffic design
ze Zlína, projektový rozpočet činí
2 mil. Kč. Obec bude v letošním
roce na tuto investiční akci žádat
o dotaci, uspěje-li, začnou práce
v příštím roce.

Obec se připravuje
na stavbu víceúčelového
hřiště u Sokolovny

V lednu byly zahájeny práce
na projektové dokumentaci včetně

stavebního povolení na stavbu víceúčelového hřiště u Sokolovny.
Navrhované hřiště o rozměrech
17 x 34 metrů bude umožňovat hrát
zde tenis, volejbal, florbal, malou
kopanou, košíkovou, v zimě bruslení a hokej. Počítáme i s tím, že jej
bude pro pohybové aktivity využívat základní škola i škola mateřská.
Hřiště bude oploceno 4 metry vysokým plotem, vybaveno mantinely, nebude chybět jeho osvětlení.
Obec chce na tuto akci žádat
o dotaci, ale je připravena, v případě, že žádost nevyjde, jej financovat
z vlastních zdrojů. Předpokládáme, že stavba hřiště začne v polovině roku 2022, odhadované náklady na výstavbu jsou do 4 milionů
korun.

Začaly práce na projektové dokumentaci
na opravdu opěrné zdi hřbitova
Obec zadala zpracování projektové
dokumentace včetně stavebního povolení na opravu opěrné zdi u dolního hřbitova, a to společnosti STASYKON PV s.r.o. z Prostějova.
Zadání této dokumentace předcházelo zpracování odborného posudku
na její stav. Kamenná hřbitovní zídka v Jasenné je situována na východním okraji (hranici) hřbitova na pozemku číslo 2295. Hranice pozemku
se zídkou sousedí s pozemkem číslo
2335, který je ve správě ŘSD. Hřbitovní opěrná zídka je v majetku obce
Jasenná. Původně výše uvedený pozemek patřil Obci Lutonina, ale byl
bezúplatně převeden do majetku naší
obce. Při prohlídce hřbitovní opěrné zídky byly zjištěny velmi závažné statické poruchy, které brání jejímu bezpečnému užívání. Prohlídkou
byla zjištěna řada poruch, závad a nedostatků, které snižují užitné vlastnosti zídky, a v případě kamenného
dříku se jedná o stav blížící se havarijnímu stavu.
U kamenného dříku opěrné zídky
byla zjištěna velmi nízká kvalita hliněného pojiva, lokálně byla zjištěna
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absence pojiva vlivem povětrnostních
podmínek.
Pojivo na lícovém povrchu zídky degraduje, postupně se vydroluje
a vymývá a postupně dochází k uvolňování kamenných kvádrů.
Kamenné zdivo opěrky je permanentně vystaveno vlhkému venkovnímu (agresivnímu) prostředí.
Do kamenného zdiva četně a intenzívně zatéká v důsledku konstrukčních a kvalitativních nedostatků betonové ukončující římsy. Kamenné
zdivo v důsledku výše uvedených vlivů degraduje a rozpadá se. Současně
je zdivo v důsledků působení zemního tlaku na rubu zídky zdeformované, posunuté, vybočené a vyboulené!
Betonová římsa je značně degradovaná – kvalita betonu je velmi nízká a na povrchu se beton drolí a rozpadá, obnažená armatura koroduje
a rozpadá se. Betonová římsa není
řádně dilatovaná. Lokálně obnažená
výztuž římsy je zkorodovaná. Základové konstrukce nebyly v rámci prohlídky ověřovány.
Kamenný základ opěrné zídky není
zřejmě kompaktní a nesplňuje sou-

časné základní statické a konstrukční požadavky z pohledu nosné konstrukce inženýrského objektu. Zděné
oplocení je relativně bezpečné a nevykazuje podstatné poruchy.
Zjištěné vady a poruchy nosných
konstrukčních prvků kamenné opěrné zídky jsou z pohledu své snížené únosnosti a použitelnosti nosných
prvků na samé hranici únosnosti.
V případě kamenného dříku a betonové římsy se jedná o stav havarijní.
S ohledem na zjištěný rozsah poruch a vad konstrukcí opěrné zídky je
navržena celková asanace kamenné
hřbitovní opěrky včetně prvků oplocení. Následně je uvažováno s realizací nové ŽB úhlové opěrné zdi včetně konstrukce nového oplocení.
Celkový investiční náklad na realizaci asanace a realizace nové
hřbitovní zídky včetně oplocení je odhadován finanční částkou
4,5 miliónů Kč.
Součástí stavebních prací budou i nezbytné terénní úpravy nad
a pod opěrnou zídkou, včetně odvedení srážkových vod z terénu atd.

Zima v mateřské škole
Dlouhá zima pomalu končí. Děti
se letos opravdu vydováděly při jízdě na bobech, lopatách a při různých
hrách na sněhu. Všichni se již těšíme
na jaro a sluníčko. Ale co nyní, kdy
jsou ještě mlhavé a chmurné dny …?
No přece uspořádáme si KARNEVAL! To je ten správný nápad. Již
ráno děti přišly ve svých maskách
proměněné v dinosaury, policisty,
hasiče, berušky no a hlavně v prince
a princezny.
Děti si tento den opravdu užily a vydováděly se – tančily, soutěžily, hrály různé hry. I dětem chybí
v této těžké době kvůli COVID-19
více společenských akcí, na které
byly zvyklé. A proto si letošní karneval opravdu užily. Když jsme si o celém dnu povídali jeden chlapec prohlásil – „to byl můj nejkrásnější den
v životě“ – věřte, že to zahřeje u srdíčka a není k tomu co dodat.
V měsíci únoru za děti do MŠ dorazil ZÁŽITKOVÝ STAN, ve kterém
sledovaly kosmický program. Nejprve skládaly puzzle „AMERIČANÉ NA MĚSÍCI“, potom se ve velké kopuli seznámily s kosmickým
názvoslovím a viděly krátký film –
ZVÍŘÁTKA A PLANETA ZEMĚ.
Poznávaly některé tvary ve VESMÍRU a PLANETY SLUNEČNÍ SOU-

STAVY. Viděly i start RAKETOPLÁNU. Pohybovou hrou ve třídě si
i vyzkoušely pohyby PLANETY kolem SLUNCE. Na závěr si vybarvily obrázek RAKETY a některých
PLANET. Do všech činností se zapojily i nejmenší děti a všechny úkoly zvládly.
MALÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA – Jistě si kladete otázku,
co to vlastně je. Nebudete věřit, ale
děti pracují ve skupinách podle technických výkresů. Na zelené podložce tvoří z barevných LEGO KOSTEK základy domu a příčky tvořící
kuchyň, koupelnu a obývací pokoj.
Modrou hadičkou přivádí čistou
vodu, černou zase vodu odpadní, která vyústí kanalizací do čističky odpadních vod. Umístěním červené hadičky přivedou do domu elektrický

proud a dokonce se jim rozsvítí malá
světýlka. Vše se děje formou hry.
Děti tato činnost velmi bavila.
Z celé akce měly silný zážitek. Byly
moc šikovné a všechny získaly diplom MALÝ INŽENÝR.
Věříme, že se s dětmi zase brzy
uvidíme a prožijeme spoustu nových
dobrodružství.
Za kolektiv MŠ Věra Kočicová
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Dění v základní škole
Abeceda peněz

Až ze vzdálené Prahy k nám přijeli
lektoři projektu finanční gramotnosti
s názvem Abeceda peněz. V loňském
roce jej spustila Česká spořitelna.
Tento projekt je zaměřen primárně
na děti 1. stupně základních škol. Cílem je dětem více přiblížit svět peněz,
pomoci jim uvědomit si jejich hodnotu, také podpořit kreativitu a týmovou spolupráci dětí. Při tomto zážitkovém programu děti absolvovaly
herní okruh, kdy na začátku dostaly
jako počáteční kapitál finanční obnos, se kterým plnily zadané úkoly
a hospodařily s ním. Zábavnou formou bylo dětem vysvětleno, proč je
dobré pracovat a co jsou příjmy a výdaje. Děti se podrobněji obeznámily
s koloběhem rodinných financí, zjišťovaly ceny zboží a služeb, zkrátka
si vyzkoušely, jak být zodpovědným
hospodářem.

Malý inženýr

V rámci programu Malá technická univerzita k nám tentokrát přijela
paní lektorka se zajímavým tématem
Malý inženýr. Malá technická univerzita má za cíl vzbudit zájem o technický svět kolem nás a přivést děti
k technickým oborům. Rozvíjí v dětech logické myšlení, orientaci v prostoru, kreativitu, děti se učí spolupráci a řešení problémů v týmu. V této
naučné lekci se děti dozvěděly například, jak se dostane voda do vodovodu, kam poteče použitá voda z umý-

vadla, nebo jak se dostala elektřina
do žárovky. Děti si také vyzkoušely,
jak se čte v technických výkresech,

jak se podle nich postaví stavba, jak
se barevně znázorňují rozvody, co
vše ve výkresu najdeme, jaké práce
umí instalatér, elektrikář a mnoho
dalších zajímavých informací.

Karneval ve třídách
i ve školní družině

Ve čtvrtek 25. 2. se naši žáci 1. – 3.
ročníku proměnili na piráty, princezny, šašky, různá zvířátka a na další
krásné postavičky. Byl tu KARNEVAL. Ve třídách plnili tématické úkoly – hledali balónky, skládali písmena, slova, pracovali i ve skupinách,
aby našli ztracený klobouk klauna
Áji. Žáci si užili plno zábavy, a to nejen ve škole, protože jsme neodolali
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krásnému počasí a s prvňáčky jsme
tento den ukončili maškarním průvodem celou obcí. Maškarní rej a veselí pokračovalo i odpoledne ve školní
družině. Každá maska se představila
a taneční dovádění a soutěže mohly
začít. Při soutěžení děti dostaly drobné dárečky, za které děkujeme SRPDŠ. Všichni jsme si odpoledne užili
a těšíme se na další akce.

Valentýnské tvoření

Kladívko, hřebíky, dřevěné špalíčky a bavlnka, to bylo vše, co děti
potřebovaly k výrobě valentýnských
srdíček. Dřevěné špalíčky nám na-

chystal ochotný tatínek, pan Luděk
Mlejnek, za což mnohokrát děkujeme. Děti tvoření srdíček zaujalo. Práce s kladívkem jim šla pěkně od ruky
a za chvilku vyrobily drobné dárečky
pro své nejbližší.
Kolektiv učitelek ZŠ

I přes tuto složitou situaci plánujeme ve škole sběr starého papíru, letáků a kartonů. Sběr by
měl proběhnout po Velikonocích tzn. 6. – 8. dubna v době od 9.00 do 16.00 h. Starý papír si
můžete i doma sami zvážit a přivézt vedle tělocvičny do přistaveného kontejneru. Budeme rádi
za každé kilo.
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50 let výroby drůbežnických zařízení v Jasenné
Před 50 lety v roce 1971 pánové
Vladimír Čurda, František Javůrek
a Josef Kiko rozběhli výrobu klecových zařízení pro chov i odchov drůbeže v provozu Kovo Jasenná, který
byl součástí tehdejšího JZD Podhájí
v Jasenné, malé valašské obci na východě České republiky. Tím byl dán
základ pro další úspěšný rozvoj tohoto oboru strojírenské výroby. Po rozpadu JZD úspěšně pokračovala
ve výrobě drůbežnických zařízení až
do roku 2003 společnost MBD. Poté
tuto společnost převzala akciová společnost Vibox, která pokračuje a dále
rozvíjí tento obor výroby a vyváží
své výrobky do mnoha zemí světa.
Dnešní výrobní program je nepoměrně širší oproti počátkům výroby, kdy byl zaměřen pouze na vlastní klecová technologická zařízení pro
chov a odchov nosnic. Dnes společnost vyrábí, kromě klecových zařízení, také zařízení pro chov a rozmnožovací chov drůbeže na podestýlce
a v souladu s trendem Evropské unie
také zařízení pro tzv. alternativní
chovy, kterými jsou voliéry s hnízdy
nebo automatizovaná hnízda s rošty.
Obojí tato zařízení mohou být doplněna venkovními výběhy.
Cílem vedení společnosti je maximálně uspokojit potřeby zákazníka,
proto se snaží o komplexní dodávky, což prakticky znamená, že vlastní zařízení je vybaveno podle přání zákazníka o potřebná doplňková
zařízení jako jsou sila s dopravníky krmiva, vynášecí dopravníky trusu, dopravní cesty vajec mezi halami,
ventilace a osvětlení haly včetně řídících automatů i mnoho dalších úprav
zařízení podle přání zákazníka, která
usnadňují práci na farmě.

Laser
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Novinkou z poslední doby je zařízení na značení vajec a k potisku krabiček s vejci, určenými pro konečného spotřebitele. Tyto tiskárny jsou
vyvinuty a vyráběny naší společností v návaznosti na nutnost značit vejce přiděleným kódem. Dnes jsou tyto
tiskárny dodávány nejen do členských států Unie, ale i do Srbska, Turecka, Saudské Arábie, Spojených
arabských emirátů a hlavně USA.
Vývoz technologických zařízení
pro chov drůbeže směřuje do východní části EÚ do Slovinska, Slovenska,
Maďarska, Rumunska, Bulharska
a Polska. Důvodem je nejen geografická poloha, ale i národnostní, historická a ekonomická podobnost vývoje společnosti.
Strojírenská výroba tohoto oboru je
velmi náročná na spotřebu lidské práce a je tedy nutností trvalé zvyšování
produktivity práce, aby bylo možno
vyhovět přání zákazníků na snížení ceny. V tomto směru jsou proto

Ohraňovací lis

Sídlo firmy Vibox v Jasenné

Vysekávací stroj
ve firmě Vibox do výrobního procesu postupně zaváděny výkonnější vysekávací, vypalovací a ohýbací stroje na zpracování plechu. Posledním
modernizačním opatřením je instalace laserového vypalovacího stroje
a výstavba nové výrobní haly.
Ve spojení moderní techniky
a 50 let zkušeností je dán i do budoucnosti předpoklad úspěšnosti
uspokojení potřeb zákazníků, producentů drůbeže a vajec.
Ing. Antonín Bartoš
předseda správní rady Vibox, a.s.

Obráběcí stroje

Popisovačka vajec

Voliera

Řídící rozvaděč

Snášková hnízda pro chov
nosnic na podestýlce

Portáš osmdesátiletý
Na základě iniciativy Spolku krajinského muzea ve Vizovicích, jehož předsedou byl neúnavný organizátor Otmar Hrejsa, byla v Jasenné

roku 1941 postavena socha Portáše
„na důstojnou památku našich statečných Valachů“ podle návrhu akademického sochaře Stanislava Mikuláštíka.
Už tedy osmdesát let obdivují kolemjdoucí i projíždějící tuto sochu
a mnozí si i díky ní naši obec více
pamatují. Občas se u ní Jaseňané fotili a my bychom teď rádi s kronikářem obce připravili malou výstavku dokumentující oněch společných
osmdesát let.
Prosíme všechny, kdo mají doma
ve svých fotoarchivech jakýkoliv snímek sochy a okolí, aby jej poskytli obci. Snímky budou naskenovány
a ihned předány zpět majitelům.
Děkujeme předem
za ochotu a spolupráci.

Dopravník vajec

BLAHOPŘÁNÍ:
Dne 3. 3. 2021
paní KARLA SURÁ
oslavila krásné
70. narozeniny.
Mnoho pevného zdraví,
dobré nálady a spokojenosti
do dalších let přeje
manžel a synové s rodinami.
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Ve stopách našich předků – pomístní názvy
Pojďme se vydat za dobrodružstvím – po cestách, které nám ušlapali
naši předci. Krajina zanechává stopy
v naší paměti, mezi ně patří také pomístní jména. Místní obyvatele okolní krajina živila, proto si naši předci
potřebovali území obce pojmenovat
tak, aby se dokázali v krajině snadno orientovat. Úvodem je však nutno
říci, že každá rodina pojmenovává
místa jim blízká svými názvy, a rozhodně to není špatně, je to jen další
stopa obyvatel otisknutá v krajině.
Existují stejná jména pro různé lokality, různá jména pro stejnou lokalitu.
Pomístní jména si žijí svým životem,
mění se v čase i v prostoru. Některé
názvy však byly používány napříč
rodinami a generacemi a zůstaly tak
zachovány až do současnosti. Pojďme
se tedy zaměřit na tato pomístní jména, kdy za pomoci krátkých příběhů
postupně a společně projdeme celou
vísku.
Prvně se zaměříme na území, které vyvolává mnoho otázek a sporů
– jak územních, tak jazykovědných,
a tím je Syrákov. Syrákov nacházíme
v pramenech jak v podobě Syrákov,
tak v podobě Sirákov, kterou používá například majitel Hotelu Sirákov.
Majitel hotelu tento tvar pravděpodobně odvozuje z map z 19. století,
vzniklých III. vojenským mapováním terénu (tzv. Františko-josefské
mapování). Většina obyvatel Jasenné se však přiklání k psané podobě “Syrákov” (přes 85 % ze 100 respondentů). Přes širokou povědomost
o pojmu se vyskytují rozpory i v jeho
umístění, sporné je to, zda je Syrákov sedlo či vrchol na severu obce.
Někteří si při pojmu “Syrákov” vybaví spíše kopec, na kterém stojí Hotel
Sirákov. Za Syrákov bývalý kronikář
Jan Macek označuje lesnatý hřeben
západně od sedla, umístěného na severu obce. Jan Macek Syrákov dělí
na několik dalších částí: Na Zvrátce (název je odvozen od často zvrácené fůry, vlivem zamokřeného území), Žleb Za Barákem (žleb poblíž
místa pojmenovaného „Za Bará12 Jasenský zpravodaj

Mapa Jana Macka

Mapa pomístních názvů, užívaných po kolektivizaci (č.3 Mezi Žleby, č. 8
U Bílej hliny, č. 9 Hrabová dolina, č. 15 Za Fňutrčky, č. 19 Žleb Za Barákem,
č.13 U Kovárně)
kem“), Dolň (Dolní) Košařiska,
V Dubovém (odvozeno od dubového porostu, který tam až do vykácení ve 30. letech min. století býval),
Horň (Horní) Košařiska, Syrčena,
Hrabová dolina (hrabovina je lidový název pro území, kde roste habr),
U Bílej hliny (spodní vápenitá voda
se blíže k povrchu okysličuje, čímž se

sráží vápenec, který tvoří bílou vrstvu, lidově zvanou vápenka), Mezi
Žleby, U Kovárně (odvozeno od provizorní kovárny, která zde stála kvůli
stavbě silnice) a Za Fňutrčky (podle
příjmení bývalých majitelů). Syrákov je podle Macka odvozen od zdejší výroby sýru. Na výrobu sýru poukazují i jiné názvy v okolí jako je

Syrčena, kde stávala koliba s výrob-

nou sýra nebo Dolní/Horní košařiska odkazující na košár – ohradu pro
ovce. Někteří si možná také vzpomenou, že se na hranicích Jasenné
s Liptálem říkalo jedné části Syrákova “U Tabulí”, a to díky cedulím, které označovaly hranice dvou dřívějších
krajů (Severomoravského a Jihomoravského). S oblastí je spjatá také řada
pověstí: „...Na katastru obce Jasenná
vyvěrá na jižním svahu Syrákova několik pramenů, které se spojují a tvoří jednak potok Jasenku, který protéká středem vesnice od severu k jihu,
jednak Závršských potok. V kopci
Syrákově je sila vody, praúvali staří. Dyby sa provalila tož by zatopila aj Vizovic. A sú tu aj dijamanty.
Dysi při jakéjsi živelní pohromě /povodni/ vymlela jednoho voda a nésla ho v noci dolu dědinú. A jak ho
tak nésla, toš tak od něho žář schodila na všecky strany ...“. A jelikož je
podle mě potřeba, při každém výzkumu, pověstmi začínat nebo končit, tak
dnes jimi končím a otevírám tak prostor pro diskuze. 1
V textu naleznete tři mapy, jedna
vychází z paměti občanů, které stihl zaznamenat bývalý kronikář Jan
Macek, druhá je mapa, kterou jsem
sestavila na základě paměti součas-

Vnímání polohy Syrákova místními obyvateli (žlutá a červená plocha –
místo, které bylo občany Jasenné nejčastěji označeno za polohu Syrákova,
zelené body – další místa, která občané Jasenné považují za Syrákov, hnědé
šrafování – nejzazší možná poloha Syrákova nalezena v nejrůznějších pramenech)

ného kronikáře Pavla Sovičky – jde
o pomístní jména, která byla užívaná
za časů JZD, a která se místy užívají
dodnes (prázdná místa byla doplněna o pomístní jména převzatá z map
bývalého kronikáře Jana Macka).
Třetí mapa ukazuje vnímání polohy
Syrákova místními obyvateli (vzorek
71 občanů).

Počasí v roce 2020
Pokud mám brát uplynulý rok
v otázce počasí, tak musím konstatovat, že se na nás rok 2020, usmál.
Přinesl dostatek srážek a pěknou úrodu ovoce. Počátek roku dobrou bilanci srážek nesliboval, ale další vývoj v počasí nás nakonec příjemně
překvapil.
Leden – únor: 105,4 mm srážek.
Zásoba vody ve sněhu nebyla velká,
množství srážek pro tyto měsíce obvyklé
Březen: srážky 25,6 mm.
Duben: srážky 15,7 mm. Počasí
aprílové, ovšem deště a sněhu mraky přinesly velmi poskrovnu. Spodní vody ubývají, začíná panovat obava o další vývoj vegetace.

Květen: srážky 83,3 mm. Jak říká
pranostika: „V máji nemá pasákovi oschnout hůl“, a taky neosychala.
Do 20. května mi průběh počasí připomínal počasí aprílové.
Červen: srážky 157,7 mm. Napočítáno 15 dnů s deštěm.
Červenec: srážky 95,3 mm.
Srpen: srážky 74,5 mm. Koncem měsíce přicházely silné bouřky
od Jadranu.
Září: srážky 98,8 mm.
Říjen: srážky 203,8 mm. Na začátku měsíce napršelo v bouřce
z 3. na 4.10., 52 mm vody. Silné deště i v polovině měsíce, kdy sněžilo v Beskydech, Javorníkách, Jeseníkách. Měsíční úhrn srážek v ČR

1

Zdroje:
MACEK J. - Mapa pomístních
jmen obec Jasenná 1957, MIKULÁŠTÍKOVÁ H. - Pomístní jména
v obcích: Bratřejov, Chrastěšov, Jasenná, Lutonina, Prlov, Ublo 1979,
13MIKULÁŠTÍKOVÁ E. 2020 Toponyma jako nositelé paměti – romantická představa či realita?
90 mm, představoval 209 % normálu
z období let 1981 až 2010, což dokládá výjimečné množství srážek u nás.
Nejdeštivěji bylo ve Zlínském kraji, průměr za říjen 174 mm. Výrazně
pršelo víc na Moravě (125 mm), než
v Čechách (72 mm) – údaje čerpány z Českého hydrometeorologického ústavu.
Listopad: srážky 29,9 mm.
Prosinec: srážky 59,8 mm.
Celkové srážky pro Jasennou
za rok 2020, v množství 943,3 mm.
Tak vysoké srážkové úhrny byly obvyklé v první polovině minulého století. Jaké překvapení nám v množství
vodních srážek přichystá letošní rok?
Nezbývá nám nic jiného než na výsledek počkat.
Připravil: Pavel Sovička
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SOUTĚŽ
Kulturní komise při Obci Jasenná
uspořádala během jarních prázdnin
rodinnou hru, ve které děti různého
věku hledaly, některé stále hledají, 10 dílků z rozstřihaného obrázku. Deset krabiček je stále ukryto
na různých místech v katastru obce
Jasenná. Indicie, kde můžete tato
místa najít, naleznete na facebooku
„Kultura v Jasenné a okolí“. Jelikož
hra trvá do 6. 4., můžete se ještě přidat. Jsme velmi rádi, že se vám tako
hra líbí. Podle reakcí, nejen na facebooku, vytáhla hra plno dětí od počítačů do okolních kopců a tím splnila
náš cíl – poznat různá místa v Jasenné a protáhnout svá těla. Kolik děti
se zúčastnilo a kde se krabičky ukrývaly, vám sdělíme v další zpravodaji.
Zde vám ukážeme pár fotografií těch,
kteří sbírali nebo ještě sbírají.
Mgr. Andrea Čalová

Eliška Surá

Aleš Jurčák
Kovářovi a Mikuláštíkovi

Jolana a Františka Kubových
Jakub a Mikuláš Olšarovi

Denisa a David Zrníkovi

Kačka a Jiří Navrátilovi

Čalovi
14 Jasenský zpravodaj

Odlehčovací služba Dotek z.ú Vizovice
Pečujete dlouhodobě o své blízké
a cítíte, že byste si již potřebovali
odpočinout? Dopadá na vás únava
a stres?

Bližší informace Vám podá naše
sociální pracovnice Bc. Renáta Lorencová na tel. č. 737 024 823.

Veškeré informace o poskytovaných sociálních službách na www.pecovatelstvi-dotek.cz

V naší odlehčovací službě se rádi
postaráme o Vaše blízké, zatímco Vy
si můžete odpočinout a načerpat nové
síly.

JSME TADY PRO VÁS
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Foto: PhDr. Dana Daňová
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