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K tomu, aby člověk dobře viděl, nestačí mít jen otevřené oči.
K tomu je třeba mít otevřené i srdce.
Paul Cézanne

Léto budiž pochváleno.

Foto: PhDr. Dana Daňová

Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Dne 29. 6. 2021
zastupitelstvo schválilo:
- uzavření Smlouvy o právu provést
stavbu se společností Ředitelství
silnic a dálnic ČR, IČ: 659 93 390,
se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00   Praha 4, jejímž předmětem je založení práva stavebníka,
tedy společnosti ŘSD ČR, provést
stavbu „Most ev. č. 69-008 přes
potok Jasenka v obci Jasenná“
na pozemcích p. č. 150/6 a 203/2,
oba v k. ú. Jasenná na Moravě;

- uzavření Kupní smlouvy, kterou
obec Jasenná prodává pozemek
p. č. 3171/5 – zahrada o výměře
94 m2;
- uzavření Smlouvy o dílo se společností Elmik s. r. o., IČ: 045 06 677,
Obora III 168/2, 757 01   Valašské
Meziříčí na realizaci akce „Protipovodňová opatření obce Jasenná“;
- změnu v postupu prací při rekonstrukci objektu č. p. 65, Beseda Jasenná na základě havarijního stavu
takto: Objekt bude zbourán, nebude zachována žádná část obvodo-

vých zdí. Následně bude objekt vystavěn nově.
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřuje starostku obce k zadání úprav
projektové dokumentace a úprav rozpočtu tak, aby nebyla překročena
částka, na niž je se společností TM
Stav uzavřen dodatek – tedy částka
18.818.904,24 Kč vč. DPH;
- příspěvek z rozpočtu obce obci
Hrušky na Břeclavsku na pokrytí škod způsobených tornádem
ve výši 50.000,- Kč.
PhDr. Dana Daňová

Proběhla výměna obecního rozhlasu

Protipovodňová opatření
obce Jasenná

CZ.05.1.24/0.0/0.0/20_145/0012570
V loňském roce obec uspěla se žádostí o dotaci na Protipovodňová
opatření obce Jasenná, a to z Operačního programu životní prostředí 2014-2020, prioritní osa 1 Zlepšování kvality vody a snižování rizika
povodní; Specifický cíl 1.4 Podpořit
preventivní protipovodňová opatření.
O této dotaci jsme se již zmiňovali
v minulých vydáních Obecního zpravodaje.
V průběhu druhé poloviny července proběhla kompletní výměna obecního rozhlasu. Odstraněny byly staré
hlásiče, reproduktory, kabelové nadzemní vedení, vysílací ústředna. Vše
bylo nahrazeno novým systémem
bezdrátového vysílání. Osazeno bylo

Upozornění
- V poslední době se množí stížnosti občanů na nedodržování nočního klidu. V letních měsících je
obvyklé, že venku o víkendu pobudeme s přáteli déle, či probíhají různé oslavy. Stále bychom však
měli mít na paměti, že pro některé
naše sousedy je i víkend pracovní,
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Tento projekt je spolufinancován
52 bezdrátových hlásičů, 110 reproduktorů. Nově byla osazena vy- Evropskou unií – Fondem soudržsílací ústředna na obecním úřadě.   nosti v rámci Operačního prograSoučástí je i převaděč obousměrné mu Životní prostředí
komunikace.

Vzhledem k tomu, že obnova obecního rozhlasu je součástí systému protipovodňových opatření v obci, ústředna
na obecním úřadě je vysílacím pracovištěm lokálního výstražného a varovného systému. Propojena je s Integrovaným záchranným systémem.
Práce provedla na základě výběrového řízení společnost Elmik
z Valašského Meziříčí.

Obec předložila žádost
o dotaci na rekonstrukci
chodníku na Hořansku

Na konci července obec předložila žádost o dotaci do Integrovaného
operačního programu na rekonstrukci chodníků na Hořansku.
Jedná se o nejstarší úsek chodníků
v obci, budovaný v 70. letech minulého století, hrubě za hranicí životnosti.

Obecní rozhlas byl už delší dobu
za hranicí své životnosti. Informovat
občany se nám mnohdy touto cestou
dařilo s velkými komplikacemi. Proto
jsme rádi, že díky tomuto projektu se
informovanost občanů v obci zlepší.

Pokud obec se žádostí uspěje, bude
akce realizována v první polovině
příštího roku. Náklady dle realizačního rozpočtu jsou 2,3 mil. Kč. Obec
bude žádat o dotaci ve výši 2,1 mil.
Kč. Pokud by se vše podařilo, doplatila by obec ze svého na tuto
akci necelých 200 tis. korun.

či naši starší spoluobčané (a nejen
oni) mají rádi v noci klid. Chovejme se ohleduplně a dodržujme noční klid od 22.00 do 6.00 hodin.
- Bývalo dobrým zvykem, že se
v obci v neděli nesekla tráva a nehlučelo se jinými nástroji. Byli
bychom rádi, kdyby nastavený
trend pokračoval a opět apelujeme
na ohleduplné chování vůči všem
spoluobčanům.

- Už vícekrát jsme ve zpravodaji žádali nájemce hrobových míst
na místních hřbitovech, aby nedávali za hroby lahve s vodou, svíčky,
sklenice a další věci. Znesnadňují tím zaměstnancům obce údržbu
hřbitova. Všechny tyto věci nakonec stejně skončí v kontejnerech,
proto znova důrazně žádáme nájemce, aby za hroby nic neodkládali.

Konec školního roku v MŠ
A tak nám začaly prázdniny. I když
byl školní rok opět poznamenaný
COVIDEM 19, přesto se nám podařilo uskutečnit spoustu zajímavých
akcí. Ze všech si děti odnesly spoustu zážitků.
Předškolní děti se zúčastnily v měsíci dubnu výtvarné soutěže s dopravní tématikou – tuto soutěž organizovalo město Vizovice a BESIP.
Výtvarné práce byly velmi zdařilé. Na prvním místě se umístil Robin JANUŠ, na druhém místě Robert
Čala a třetí místo obsadil Tomáš Bajza. Ostatní děti, které se soutěže zúčastnily, dostaly malou odměnu.
V MŠ proběhlo také hudební dopoledne s RYTMEM PRO ŽIVOT,
kde si děti zahrály na bubny a jiné
rytmické nástroje. Zazpívaly, zatančily, zkrátka si to užily…

Rozloučení s předškoláky

V posledním červnovém týdnu se uskutečnilo tradiční rozlouče-

ní s PŘEDŠKOLÁKY na Výletišti
v Jasenné. Děti si nacvičily se svými
učitelkami Lenkou a Ladou taneční
vystoupení na známé písně Michala Davida a byly pasovány na ŠKOLÁKY.

Letošní školní výlety
jsme pojali jako
bližší poznání Jasenné

Uskutečnil se již tradiční výlet
na Mysliveckou chatu. Zde nás čekal pan Jiří Čala ml. se svým kama-
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rádem Vítkem, který dětem ukázal
a seznámil je se životem dravců. Děti
si je mohly nejen prohlédnout, ale
i pohladit. Milým překvapením bylo
malé prasátko Jasmínka, které nám
dělalo společnost celé odpoledne.
Při dalším výletě jsme se vydali
na paseky k Poláchům, kde děti nejvíce zaujalo pozorování rybek v jejich rybníce.
Následujícím výletem bylo pozvání
na paseky k Jurčákům. Na tomto statku jsme viděli spoustu domácích zvířat – ovečky, koníky, krávy, telátka,
slepice i husy. Všechna tato zvířátka
si mohly děti nakrmit.
Paní Jitka Šimková nám připravila výlet na Ranč pod Vartovnů. kde
jsme viděli ustájení koní a děti měly
možnost se na koních svézt. Co Vám
budeme povídat, bylo to SUPER.
Na zpáteční cestě do MŠ jsme stihli
navštívit firmu JASNO, kam nás pozval majitel firmy pan Ing. Jiří Mikuláštík. Pro děti, a hlavně chlapce

to byl obrovský zážitek – nejen vidět
tak velké stroje, ale mít možnost si
do nich sednout.
Poslední, už prázdninový výlet, se
uskutečnil na místní poštu, kde nás
pozvala paní Zrníková. Ukázala dětem fungování pošty – trezory, listovní zásilky, kamery…  

Moc si vážíme vašeho pozvání
a děkujeme za to, že jste dětem
věnovali nejen svůj čas, ale i dárečky
a občerstvení.  Všichni jsme si to náramně užili, odnášíme si spoustu zážitků.
Velké poděkování patří Vám
rodičům, příznivcům MŠ, SRPDŠ při ZŠ Jasenná i paní starostce PhDr. Daně Daňové a celé obci
za celoroční spolupráci a podporu
naší školky.
Krásné léto plné sluníčka, modré
oblohy a usměvavých tváří …                                                                
ať se Vám vyplní všechna letní
přání …
To Vám ze srdce přeje kolektiv MŠ
Jasenná.
Bc. Jitka Malá, Věra Kočicová
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ZŠ Jasenná
Hvězdárna

Dne 29. 6. 2021 se žáci 1. - 5. ročníku zúčastnili vzdělávací besedy
s odbornými pracovníky na hvězdárně ve Vsetíně. Žáci získali základní
informace o činnosti hvězdárny, například, že v jejím areálu je nainstalována moderní automatická meteorologická stanice, která pravidelně
měří všechny meteorologické prvky
jako je teplota ovzduší, množství srážek, směr a rychlost větru atd. Zajímalo je také povídání o monitorovací stanici kvality ovzduší, o přijímači
bleskových výbojů, sledování silných
bouří a doprovodných jevů. Zhlédli nově instalovaný unikátní model
planet Sluneční soustavy a poté získávali nové poznatky při pozorování
Slunce a slunečních skvrn. Sladkou
tečkou za skvělým výletem byla pozornost od SRPDŠ Jasenná.

cím roce čeká a nemine. Plnili společně úkoly, a když poskládali mapu
pokladu, hledali 50 zlatých valounů
na školní zahradě. A že se jim to podařilo, můžete vidět na společné fotce. Školní den poté ukončili sportováním a vodními hrami na zahradě.
Moc se těšíme na nové prvňáčky.

lebné centrum s památnými městskými domy, známou Štramberskou
Trúbu a také Mini Zoo. Na závěr se
podívali na výrobu tradiční speciality Štramberské uši, samozřejmě
s ochutnávkou. Žáci tak načerpali vědomosti z historie i mnoha dalších oborů.

Školní výlet

Škola nanečisto

První školní kroky nebývají pro
děti jednoduché. Často jsou naplněny obavami, nejistotou a někdy i strachem. Je velmi důležité, aby první
dojem byl pro děti co nejpříjemnější. Proto, jako každoročně, naše škola zorganizovala den pro předškoláky
s názvem "Škola nanečisto".
Budoucí školáci se současnými
prvňáčky se stali na jeden den piráty, proplouvali celou školou a hledali ztracenou mapu pokladu. Hravou
formou poznávali, co je v následují-

Ve středu 16. června 2021 se žáci
1. - 4. ročníku vydali na školní výlet. Nejprve navštívili Technické
muzeum Tatra v Kopřivnici, kde
je zdokumentován historický vývoj kopřivnické automobilky Tatra
od prvních dopravních prostředků
v tehdejším Rakousko-Uhersku až
po současnost. Žáci prošli chronologicky rozmístěnou expozici, kterou tvoří osobní, nákladní i závodní
vozy, několik vynálezů, prototypů,
replik a světových unikátů. Výlet
pokračoval do historického města
Štramberk, kde si žáci prohlédli ma-

Absolventský výlet

Ve dnech 17. a 18. června byli páťáci na absolventském výletě v Praze.
Do poslední chvíle jsme s napětím
čekali, jestli vše klapne a odjedeme
podle plánu. Když jsme krátce před
pátou ranní seděli ve vlaku směr Praha, únava z brzkého vstávání byla vystřídána pohodou a těšením, co náJasenský zpravodaj 5

sledující dva dny přinesou. Program
byl nabitý.
Ve čtvrtek jsme navštívili Zrcadlové
bludiště na Petříně, Zemědělské muzeum (tentokrát jsme vybrali vzdělávací program Od oštěpu k civilizaci)
a Muzeum Karlova mostu s následnou
plavbou po Vltavě. V podvečer jsme
metrem vyjeli na Hradčany a prošli
se k Pražskému hradu. Jednotlivá nádvoří, Zlatou uličku i Zámecké schody jsme měli prakticky jen pro sebe
– ostatní návštěvníky bychom spočítali na prstech jedné ruky. Pokud
byly roušky a respirátory v uzavřených prostorách “nutným zlem”, které
nám v tom vedru moc na pohodě nepřidávaly, pak značně vylidněné prostory historických objektů byly skvělou kompenzací.
V pátek jsme se vydali k Pražskému orloji, kdy jsme využili i možnosti vyhlídky z ochozu Staroměstské
radnice. Výhled na blízké historické centrum i širší okolí města z ptačí perspektivy byl úžasný. Poslední naplánovanou akcí byla návštěva
Muzea smyslů, které nabízí řadu optických klamů, hlavolamů a iluzí,
vznikly zde i fotky dětí na letošní absolventské tablo. Věřím, že nejen tato
fotka bude pro děti hezkou vzpomínkou na rozlučkový výlet s naší základní školou.

Sportovní den

Je důležité, aby se děti vedly k pohybu a měly z něj radost. Paní učitelky proto připravily pro žáky Sportovní den. Ve čtvrtek dne 24. 6. 2021
se během této akce utkali žáci v těchto sportovních disciplínách – sprint
na 50 m nebo 60 m, vytrvalostní běh
7 – 12 minut, skok do dálky, hod kriketovým míčkem. I když byla akce
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koncipována hlavně jako oslava sportu, pro motivaci k pohybu i zábavu,
naši žáci závodili naplno a svým soupeřům rozhodně nedali nic zadarmo.
Za své vynikající výkony pak byli
v jednotlivých kategoriích oceněni
hodnotnými dárky v podobě sportovních pomůcek. Zároveň ve škole vznikla tabulka školních rekordů
a každý rok zde zapíšeme rekordmany v těchto disciplínách. Tato úspěšná akce byla podpořena finanční
pomocí sponzorů, a to SRPDŠ a rodinou Mikulcových z Lutoniny, kterým právem patří velké poděkování.

race odpadních vod, princip filtrace
a objasňovala druhy filtrů. Žáci si vyzkoušeli také jednoduchý pokus, filtrování znečištěné vody. Při realizaci
programů MTU využíváme přirozené hravosti dětí a vedeme je k porozumění dnešnímu světu, praktickému
myšlení a podporujeme rozvoj jejich
technického vzdělávání.

MAS Vizovicko
podporuje i naši školu

Opět jsme využili výukové programy od Místní akční skupiny (MAS)
Vizovicko. Tentokrát nám finančně
podpořili dva takové výukové programy.
MTU – Malý vodohospodář
V něm se druháčci seznamovali
s čištěním odpadních vod. V roli vodohospodářů nejdříve ze stavebnice
postavili model čistírny odpadních
vod a diskutovali o různých druzích
nečistot v odpadních vodách. Paní
lektorka vysvětlovala možnosti filt-

Mise: tajemný ostrov
Cílem druhého zážitkového programu byla adaptace žáků po dlouhém
odloučení, jelikož právě naši páťáci
byli nejdelší dobu na online výuce.

Dalším cílem byla prevence výskytu rizikového chování, podpora kreativity, posílení vztahů jak dětí mezi
sebou, tak mezi dětmi a třídním učitelem. Atmosféra byla pohodová, páťáci výborně spolupracovali a aktivně se účastnili her i reflexe. Páťáci se
na základě legendy stali součástí dobrodružného fantasy příběhu, ve kterém při záchranné výpravě za bájnými rostlinami zažili pestrou škálu her
a aktivit, zaměřených na komunikaci,
spolupráci, kreativní řešení a prevenci agresivity. Při překonávání posledního úseku cesty ve hře Akustoidi se
třída dokázala domluvit, spolupracovat a společně úkol vyřešila. Závěrečná reflexe pomocí emočních karet
se krásně vydařila. Věříme, že si tuto
„poslední“ společnou akci jako třída užili, neboť se jejich cesty od září
již rozejdou a budou na čas strávený
v jedné třídě rádi vzpomínat.

Naši absolventi 2016 – 2021

V tomto školním roce se s jasenskou školou loučí a byli symbolicky
„vykopnuti“: Michal Řezníček – Jasenná, Radomír Bartoš – Vizovice,

Martina Švagerková – Jasenná, Petr
Mikulec – Lutonina, Martin Hudec
– Jasenná, Vendula Čalová – Jasenná, Marie Pečenková – Jasenná, Nela
Kráčalová – Jasenná, Edita Mlejnko-

vá – Jasenná, Liliana Tesárková – Jasenná, Kateřina Změlíková – Jasenná, Anna Jančíková – Lutonina. Milí
páťáci, teď už budete na naši školu pouze vzpomínat. Přejeme vám
do dalších studentských let jen to nejlepší!
Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům, SRPDŠ, sponzorům, Obci Jasenná za podporu
v tomto školním roce a doufejme
v lepší zítřky. Krásně slunečné
prázdniny plné nezapomenutelných zážitků přeji všichni zaměstnanci Základní školy v Jasenné.
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Cesta za vesmírným pokladem
Dne 3. 7. 2021 jsme opět zahájili tábor, který letos nesl podnázev
Cesta za vesmírným pokladem…
Jako každoročně jsme děti rozdělili
do čtyř týmů, které si už sami „plavčíci“ pojmenovali – Komety, Měsíční svit, Lumíci a Marťánci. Vymysleli si vlaječku, pokřik a seznámili
se mezi sebou, sestrojili si vesmírné lodě a vydali se na první zkušební let. Čekala nás první noc v podsadách a ve stanech. První tábornický
den jsme zůstali na Zemi a děti musely podstoupit vesmírný výcvik, kdy
musely prokázat své vesmírné vědomosti, vázání uzlů, loupání brambor. Poté děti v další soutěži využily přilehlý potok. Další den jsme
se konečně vydali na první planetu,
a to planetu Z-víře, kdy děti navštívily Hřebčín ve Vlachovicich, kde se
dozvěděly soustu nových informací o koních, ale i o potravě pro ně.
Po návratu z ranče si vyrobili táborová trička. Další planeta nesla název Yburan, kdy se celý den odehrával narubY. Z dětí se náhle stali staří
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lidé a následně mládli až do podoby
kojence. Hry tomu odpovídaly. Děti
se vydaly na cestu do jeslí, kdy museli přebalit dítě, nakrmit dítě, dát mu
napít, ale i najít dudlík poslepu. Planeta Kyborgů, tak se jmenovala další
planeta, která nás čekala. Děti měly
za úkol přemoci kyborgy, kteří zajali

lidskou posádku i s raketou a musely
získat od nich supergalaktickou kostku, seskládat DNA robotů na platinové desky, aby nastartovaly kyborgy k jejich práci, všechny týmy se
úkolu zhostily s grácií a s odhodláním a všichni kyborgy nastartovali.
Dále jsme se s naší vesmírnou floti-

lou ČIHASI vydali na vodní planetu, kde se celý den nesl ve znamení
vody. Děti otestovaly vodní skluzavku, poté využily potok, který omývá náš tábor. Poslední den jsme zakončili planetou Dal-kop, kdy se děti
vydaly za vesmírným pokladem, a to
kometou z Jupiterova oblaku. Večer byla připravena diskotéka a stezka odvahy za kosmonautem. Celý tábor provázela pohoda, kamarádství,
legrace a soustu zážitků. Děti zpívaly u ohně a během týdne byla spousta
dalších aktivit. Poté už jen složit tábor, vyzvednout děti a zamávat našemu tábořišti a za rok NAZDAR!!!
Děkujeme všem rodičům, kteří své
děti svěřili našemu táboru. Doufáme,
že se tábor dětem líbil a doma hýřili jen samými zážitky. Nemůže zapomenout na velké díky Jirkovi Švehlíkovi za přípravu programu, Janě
Pečenkové za nasycení našich hladových žaludků a organizaci tábora,
nemůžeme opomenout naši zdravotníci Peťu Zichovou, která letos měla
opravdu práce, a také našim instruktorům Také děkujeme všem, kteří se
na táboru podíleli. Za přípravou tábora se skrývá opravdová dřina, ale
výrazy dětí a jejich radost nás nutí
do další práce. Také nás těší, že jasennský tábor ve Vlachovicích znají
už i v Ostravě. Všechny tyto aspekty
jsou neuvěřitelné a podporující.
Více fotografií naleznete na našich
facebookových stránkách SDH Jasenná - https://m.facebook.com/SDHJasenna/
za SDH Jasenná Luba
Čala ml. – instruktor
Společnost

Marius Pedersen

SBÍRKA

Upozorňujeme, že dne
5. 8. 2021 bude uzavřena
místní knihovna.

V rámci pomoci pořádané neziskovou organizací Korunka Luhačovice proběhla i v naší obci sbírka
materiálu pro obec Lužice zasaženou dne 24. 6. 2021 ničivým tornádem. Děkujeme všem, kdo se
do ní zapojili a rovněž Petru Poláchovi a jeho synovi Petrovi za převoz sbírky hasičům do Zlína.

oznamuje,
že svoz nebezpečných
a velkoobjemových odpadů
proběhne v naší obci
v sobotu 28. 8. 2021
v době
od 7.30 do 9.00 hodin.

pro obec Lužice
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Z činnosti SRPDŠ
I když jaro a začátek léta nebyl nakloněn pořádání hromadných akcí,
snažili jsme se alespoň finančně podpořit různé aktivity pro žáky naší
školy a školky.
Poslední červnový čtvrtek pořádala základní škola pro děti sportovní
den, ve kterém soutěžily o zajímavé

ceny. Na tyto odměny jsme přispěli
částkou 3 000 Kč. Další den čekalo
na žáky promítání filmu ve vizovickém kině, které bylo dárkem od Mikuláše. Cestu škola absolvovala autobusem, což jsme také uhradili.
Poslední odměnou pro děti ZŠ byla
návštěva cukrárny ve Vsetíně, ve kte-

ré si daly kopečkovou zmrzlinu. Také
pro děti MŠ byla k závěru školního
roku zajištěna zmrzlina.
Nyní připravujeme třetí sportovní
odpoledne, které se uskuteční v sobotu
11. září od 14 hodin na fotbalovém hřišti. Těšit se můžete na zajímavé ceny,
skákací hrad, tetování a večerní překvapení. Jídlo a pití bude také zajištěno.
za SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Hana Bělíčková

Ve stopách našich předků – Holbíkú vrch
Posledně jsme se zatoulali na Táborek, jehož pojmenování mohlo vzniknout díky legendě o tábořišti Matyáše Korvína. Své jméno ale
mohl získat i vzhledem ke své poloze na hřebeni a typickému valašskému typu osídlení mimo centrum obce
(možnému prvotnímu utáboření/osídlení pasek). Další varianta odvozuje původ jména od dočasného tábořiště obyvatelstva, jako úkrytu před
hrozícím nebezpečím, ve skrytém,
hůře dostupném místě... Mimo Táborek jsme si minule prošli také Rúžanovskou, Dúbí či Úplzek.
Dnes budeme pokračovat v cestě od Úplzku na západ obce. Úplzek
je vyvýšená, místy zalesněná pastvina nacházející se naproti katolického
kostela. Na Úplzek můžeme vyrazit
10 Jasenský zpravodaj

Pohled na Jasennou z Holbíkova vrchu. Foto: m-ark
hned ze čtyř jasenských ulic (Pasecká I, Pod Dúbím, K Úplsku, Křivá). Nad Úplzkem, směrem na západ, na vrcholu, přijdeme na Holbíkú

vrch. V mapách bývalého kronikáře
Jana Macka se na tomto místě nenachází Holbíkú vrch, ale najdeme zde
Paškú vrch, Dubčákú vrch a Ger-

žú vrch. Což poukazuje na jeden jev,
spojený s pomístními jmény. Pomístní jména, která mají ve svém názvu
jméno současného či bývalého majitele, patří ke jménům, která se rychleji ztrácí z paměti krajiny. Pomístní jméno tohoto druhu často mizí se
smrtí nositele jména, zvlášť pokud
pozemek převezme majitel odlišného
jména. Za Holbíkovým vrchem, přes
Prašnicu, dojdeme k Pečeňkově Rohozné a k Pečeňkově Nivě. V mapách
zmiňovaného kronikáře, se tyto parcely označují pouze jako Niva, Lúky
a Rohozná. Přízvisko bylo přidáno,
podle majitele pozemku. V západním výběžku obce dojdeme do Dubovin, které si získaly svůj název díky
dubovému porostu. Na hranici s Dešnou a Všeminou, ve výběžku Dubovin, je místo, které se neblaze
zapsalo do historie vyvražděním rodiny Oškerovy
na konc i

druhé světové války. Lokalitu nazýváme Oškerovy paseky. Je to jedno
z mála pomístních jmen, které je známé napříč generacemi, a díky tragické minulosti pravděpodobně jen tak
z kolektivní paměti nevymizí, i přes
to, že nese název příjmení, které se
v Jasenné již nevyskytuje.
Pokud se příjmení přestane v obci
vyskytovat, či majitel pozemku zemře, pozemky stejně pojmenované
se začnou z paměti přirozeně vytrácet. Příkladem může být katastr pojmenovaný „Nad Kubjáčkú“. Ze 100
náhodně dotázaných obyvatel Jasenné nebyl nikdo schopen určit jeho po-

lohu. Jak jsem již psala v úvodu seriálu, pomístní jména „si žijí svým
životem“ (mění se v čase a někdy
i zanikají). Jméno Nad Kubjáčkú již
nelze považovat za tzv. živé pomístní
jméno. Pokud budete výše jmenované místo hledat, naleznete jej ve stráni, nad obecním úřadem.
Zdroje: MACEK, Jan. Mapa pomístních jmen – obec Jasenná. OÚ
Jasenná: 1957; MIKULÁŠTÍKOVÁ,
Eva. Soubor map vybraných prvků
obce Jasenná na Moravě. Brno, 2018;
MIKULÁŠTÍKOVÁ, Eva. Toponyma jako nositelé paměti Olomouc,
2020

Mapa: Pomístní jména
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VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Vítání občánků se po delší době
kvůli pandemii Covidu uskutečnilo
klasickým způsobem tzn. bez roušek
a ve větším počtu. Rodiče s narozenými občánky byli pozváni na neděli 27. června 2021 do zasedací místnosti Obecního úřadu v Jasenné.
Tradičně slavnostní projev Kamily
Poláchové a paní starostky Dany Daňové doplnilo milé vystoupení „cérek
a ogarů“ z 1. třídy ze základní školy,
které nacvičili s paní učitelkou Andreou Čalovou. Rodiče se podepsali
do kroniky na pamětní list, miminka dostala milý dárek na památku
na tento den a maminky krásnou kytičku. Nechybělo ani obvyklé focení
u kolébky a společné foto.

A koho jsme přivítali?
Tereza Bártková, Teodor Jonášek,
Samuel Šalda, Patrik Kovář, Lukáš
Šarman, Sam Burdík, Eliška Valchářová, Petr Šiška, Emily Strkačová.
za Kulturní komisi Andrea Čalová
V měsíci květnu oslavila
krásných 95 let
naše nejstarší spoluobčanka
paní Marta Macková.
Přejeme jí do dalších let
hodně zdraví a spokojenosti.

Jasenský zpravodaj vydává obec Jasenná se sídlem Jasenná 190, 763 13, IČ: 00284017 jako periodický
tisk územního samosprávného celku. Vydáváno čtvrtletně nákladem 400 ks. MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 2. srpna 2021.
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