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Každý neúspěch člověka něčemu naučí,
pokud se chce nechat poučit.
Charles Dickens

Babí léto
má své stříbro i zlato

Foto: Jaromír Chudárek

Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Dne 13. 8. 2021
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- odstoupení od Smlouvy o poskytnutí dotace
č. D/0546/2021/STR uzavřené se Zlínským krajem;
- předložení Žádosti o poskytnutí individuální podpory
od Zlínského kraje na Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná ve výši
1 mil. Kč.
Dne 14. 9. 2021
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4.
2020 uzavřené se společností TM Stav, s. r. o., Vsetín;
- uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 4.
2020 uzavřené se společností TM Stav, s. r. o., Vsetín;

- Rozpočtové opatření č. 2/2021;
- uzavření Smlouvy č. OT-001030069055/002-MOPR
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 305/4 v k. ú. Jasenná na Moravě;
- uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o spolupráci při
tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy
obce;
- uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, místnosti č. 206 v budově č. p. 54.
Zastupitelstvo obce Jasenná jmenovalo členkou Školské rady při ZŠ Jasenná za zřizovatele školy paní
Ing. Hanu Bělíčkovou, bytem Jasenná 351.
PhDr. Dana Daňová

OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
v pátek 8. října 2021 od 14:00 hodin do 22:00 hodin a
v sobotu 9. října 2021 od 8:00 hodin do 14:00 hodin.

2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Jasenná je:
budova Obecního úřadu Jasenná, Jasenná 190, zasedací místnost v 1. patře
3. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti a státního občanství
(platným občanským průkazem, cestovním pasem, průkazem cizince).

Oznamujeme,
že ve čtvrtek 28. 10. 2021
bude místní knihovna zavřená.

Naše obec, naše radost
V sobotu 11. září proběhl v Luhačovicích druhý ročník
akce s názvem Naše obec, naše radost. Přehlídka nabídky mikroregionů Vizovicko, Slušovicko, Luhačovicko,
Uherskobrodsko, Bojkovsko, Valašskoklobucko, města
Zlín, Luhačovic a Otrokovic, doplněná regionálními producenty, přilákala velké množství návštěvníků.
Mezi propagační nabídkou se naše obec Jasenná rozhodně neztratila. Starostka obce Dana Daňová, společně
se starostou Radkem Karolou ze Zádveřic-Rakové, představovali návštěvníkům nabídku celého mikroregionu Vizovicko. A to společně se zástupci Místní akční skupiny
(MAS) Vizovicko a Slušovicko. Na pódiu pak lázeňským
hostům a návštěvníkům krásně za náš mikroregion zazpíval pěvecký sbor DIVINUM z Vizovic.
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Na fotografii zleva: Alena Rasochová (MAS Vizovicko
a Slušovicko), Radek Karola, starosta obce Zádveřice-Raková, Dana Daňová a Pavel Elšík (ředitel MAS  Vizovicko a Slušovicko).

Beseda Jasenná a její výstavba
V roce 2017 zastupitelstvo Obce Jasenná schválilo koupi objektu č.p. 65
– Restaurace Pod Vartovňů – s cílem
rekonstruovat jej pro kulturní a spolkový dům.
V roce 2018 proběhla veřejná soutěž na architektonickou studii a projektovou dokumentaci, kde nejvýhodnější nabídku dala společnost
Kort, s.r.o. Ta studii a dokumentaci
včetně stavebního povolení obci předala v březnu roku 2020. Následně
obec zadala veřejnou zakázku na dodavatele stavby, kde nejlepší nabídku předložila společnost TM Stav
Vsetín, s.r.o.
V závěru roku 2020 došlo k přecenění díla, hodnota stavby byla snížena
z 21 mil. Kč na 18,8 mil. Kč (s DPH),

dodatek byl podepsán v dubnu letošního roku.
Celkem třikrát obec podala žádost
o dotaci, která by částečně pokryla náklady na stavbu, vždy u MMR
ČR, ale bezvýsledně. Proto zastupitelstvo v dubnu tohoto roku schválilo
úvěrovou smlouvu s Českou spořitelnou, a.s., na částku 14 milionů korun
na dobu splácení osm let.
Obec také získala dotaci ve výši
1 mil. Kč od Zlínského kraje.
Stavební práce byly zahájeny na začátku května. První týdny rekonstrukce probíhaly bez potíží. Na přelomu měsíce května a června však
bylo zjištěno, že oproti předpokladu danému projektovou dokumentací, většinu obvodového pláště tvoří

dřevěná konstrukce, zřejmě takřka
dochovaný původní objekt hospody,
část zdiva je pak
tvořena „kotovicemi“, jen minimum
tvoří běžné cihlové zdivo. Po odstranění
vazby,
ve druhé polovině
června, začal objekt vykazovat vysokou míru nestability, prolamovaly

se stropy, a hrozil samovolným zřícením. Na místo byl povolán statik,
který doporučil urychlenou demolici – zejména z důvodu těsné blízkosti vysoce frekventované silnice první
třídy. Po souhlasném stanovisku zastupitelstva bylo na začátku července
přistoupeno k demolici objektu. Souběžně s tím ale zastupitelstvo rozhodlo, že nadále chce objekt kulturního
a spolkového domu vystavět na stávající parcele a tam, kde to je možné
i dle stávající projektové dokumentace. Následující měsíc červenec a srpen byly ve znamení úprav projektu:
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vyprojektování spodní stavby (základy, základové deska, hrubá stavba 1. NP), úprav rozpočtu tak, aby
byly zachovány – především s ohledem na razantní zdražování stavebního materiálu – smluvní rozpočtované
položky všude tam, kde je to možné.
TM Stav Vsetín, jeho vedení, nám
vyšlo maximálně vstříc a do změn
se promítly jen ty části stavby, které jsou v podstatě novými (tzv. spodní stavba a výstavba 1. NP). Kromě
těchto věcí jsme pracovali na stavebním povolení v režimu dle nenadálé
události/ havárie. 30.8. nám stavební úřad ve Vizovicích vydal potřebné povolení, dle něhož mohly být stavební práce opět zahájeny.
Vzhledem k tomu, že obci vznikla
škoda, minimálně v rozsahu vypracování nové projektové dokumentace týkající se spodní stavby a stavby 1. nadzemního podlaží, obrátila se
obec na advokátní kancelář, aby s dodavatelem původní projektové dokumentace, v souladu se smlouvou,
dojednala nejprve mimosoudní cestou finanční vypořádání této škody.
V těchto dnech ještě jednání probíhají, ale do budoucna nelze vyloučit ani
soudní řešení této situace.
Po všech peripetiích, které kolem nejprve zamýšlené rekonstrukce
a dnes tedy obnovy stavby „Besedy
Jasenná“ nastaly, máme zabetonované základy a připravujeme se na další
kroky výstavby. Podepsány byly dodatky ke smlouvě, které říkají, mj.,
že stavba bude dokončena nejpoz-

ději 30.6.2022. Co je však z dodatků také zjevné, nebude dokončeno
2. nadzemní podlaží, protože na to
by v tuto chvíli již obec neměla prostředky. Nicméně to hlavní, co jsme
si vždy pro občany přáli – kulturní
a spolkový dům, se sálem s kapacitou 140 míst, veškerým zázemím,
včetně pódia, stavebně dokončené fasády, tady stát bude a bude občanům
a spolkům k dispozici. Sál si bude
možné pronajmou i k rodinným oslavám, ale o tom všem si budeme psát
až dům bude stát a bude připravený
přijmout své první návštěvníky. Tisícihlavá obec, kterou dnes naše Jasenná už je, si svůj kulturní dům dávno
zasloužila.

PhDr. Dana Daňová,
starostka

Evangelický sbor v Jasenné má novou farářku
V neděli 10.10.2021
ve 14.30 hod. se budou
v evangelickém kostele
konat slavnostní bohoslužby,
při kterých bude instalována
za kazatelku sboru
Lenka Freitingerová.
Srdečně vás zveme.
Staršovstvo farního sboru
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MŠ Jasenná
Září klepe na dveře,
ŠKOLKA zase otevře!
Přijde do ní mnoho dětí,
bude nás tu jako smetí.
Stanou se z nás kamarádi,
co se mají spolu rádi.

Je tu září!!! Prázdniny uběhly jako
každý rok velmi rychle. V průběhu léta
dostala nový kabát třída MOTÝLKŮ
a také školní zahrada. Všechny hrací
prvky nám pracovníci obce krásně natřeli a také obnovili pocitový chodníček. MOC DĚKUJEME.
A to si představte, že všechny děti ze
třídy MOTÝLKŮ už vyrostly do třídy BERUŠEK! V letošním školním
roce jsme přivítali 12 nových kamarádů – 6 dívek a 6 chlapců. Aby děti
měly první dny v MŠ radostnější –
plné vzpomínek – připravili jsme pro
ně u vstupu FOTOKOUTEK. Adaptace proběhla skoro bez slziček.
Babí léto je v plném proudu a my se
ho snažíme maximálně využít. Čekají
nás vycházky do přírody, výlet do ENVICENTRA a také tradiční podzimní
odpoledne s rodiči plné zábavy a her.
Po dlouhé době v úterý 14. 9. v dopoledních hodinách do MŠ zavítalo také
naše oblíbené DIVADLO LEONKA
s tematickou pohádkou o podzimu
a dracích. Na toto veselé představení,
které je vždy plné písniček se těší nejen děti, ale i paní učitelky.
Krásný podzimní čas plný sluníčka
Vám přejeme a věříme, že tento školní rok již proběhne v klidném, zdravém a společnými akcemi nabitém
režimu.

Za kolektiv MŠ Jitka Malá, Věra Kočicová
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ZŠ Jasenná
Nový školní rok jsme zahájili již
tradičně v jídelně naší školy. Paní
starostka Dana Daňová přivítala
všechny žáky, i zaměstnance školy
a všem jim popřála klidnější školní
rok 2021/2022. V letošním roce navštěvuje ZŠ Jasennou celkem 49 dětí,
z toho první třídu tvoří 9 šikovných
prvňáčků – Robert Čala, Sofie Dušková, Robin Januš, Tomáš Bajza,
Václav Batoušek, Petr Janál, Filip B.
Kirchner, Viktor Geržičák a Jan Zrník. Právě prvňáčci budou společně
s paní učitelkou Andreou Čalovou
proplouvat oceánem písmenek, číslic
a dalších nových informací. Přejeme
všem žákům ZŠ Jasenná, ať se jim
daří a rodičům pevné nervy se svými dítky.
Andrea Čalová

Olympiáda v Jasenné

Letošní školní rok jsme začali sportovně – Olympiádou. Ve středu 8. 9.
se žáci naší školy zapojili do celorepublikového T- Mobile Olympijského
běhu. Všichni žáci, dokonce i s aktivní podporou několika maminek, které
se proběhly spolu s dětmi, zvládli trasu dlouhou 1 km. V cíli na každého
čekala sladká odměna a pro nejlepší tři běžce a běžkyně také hodnotné ceny. Počasí nám přálo a všichni
jsme si tento den pěkně užili. Součástí běhu byl i projektový den na toto
téma.
Lucie Chalánková
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Letní kempy

„MŠMT vyhlásilo výzvu LETNÍ
KEMPY 2021 jako jeden z nástrojů
snižování negativních dopadů pandemie COVID-19 na děti od 6 do 15 let,
které ve školním roce 2020/2021 plnily povinnou školní docházku. Účelem poskytnuté dotace v rámci vý-

zvy je zejména podpořit opětovné
posílení sociálních vztahů s vrstevníky a vzájemnou spolupráci, propojovat formální a neformální vzdělávání s důrazem na doplnění dílčích
znalostí a dovedností, jejichž nabytí
mohlo být ovlivněno výpadkem prezenční výuky v průběhu školního

roku, podpořit duševní pohodu a duševní zdraví dětí, obnovit pracovní
a studijní návyky dětí, podpořit zájem dětí o vzdělávání apod.“ (www.
msmt.cz).
Naše škola se do projektu již druhým rokem aktivně zapojila, přičemž nám bylo umožněno realizoJasenský zpravodaj 7

vat opět dva turnusy. První z nich se
konal 19. – 23. 7. 2021 pod vedením
Jany Kohoutové (Námořnická bojovka), druhý pak 2. – 6. 8. 2021 pod
vedením Andrey Čalové (Dračí bojovka). Základnou se nám stala klubovna místní fary s rozlehlou farní
zahradou. Náplň Letních kempů vycházela z výše uvedených témat, proto se všechny úkoly, zkoušky, slohovky, vyrábění, počítání, logické úlohy,
šifry apod. vztahovaly právě k nim.
Pokud jsme vyráželi mimo zázemí
jasenské fary, navštěvovali jsme expozice probíhající v muzeích a vzdělávacích institucích blízkých měst – Zlín,
Vsetín, Malenovice, Otrokovice. Ať už
se jednalo o interaktivní výstavy, kdy
si děti mohly mnoho nového ozkoušet
na vlastní kůži (Festival IQ Play, Malý
svět poznání, Poslové z vesmíru), nebo
o ty tradiční, kde se děti taky dozvěděly mnoho nového (prohlídka zázemí 21. budovy, Muzeum regionu Valašsko, hrad Malenovice, Knihovna
Vsetín, Sběrný dvůr Vsetín). Mezi navštívené sportovní areály patří Lanáček Otrokovice, Galaxie Zlín a Stezka
zdraví ve Zlíně.
Odpolední volnočasové aktivity
byly zaměřeny na rozvoj spolupráce
a prohloubení kamarádských vztahů
napříč ročníky. Využívali jsme převážně sportovně pohybové aktivity,
kdy měly děti k dispozici řadu sportovního vybavení (slackline, fotbal,
přehazovaná, badminton, vybíjená
apod.). Svůj prostor měly i výtvarné
aktivity (výroba lodního deníku, batikování trik, naplétání copánků, dračí vejce, plackohraní).
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Ráda bych poděkovala všem maminkám, které nám na Kempy dopravily osvěžující překvapení, ať už
šlo o nanuky, melouny, pochoutky
k večernímu kinu, či sladké domácí
marmelády na snídaně, Blance Mackové za možnost využít faru a Restauraci Na Dvojce za výborné obě-

dy. Stejně tak patří dík i Petru a Báře
Drgovým z Vizovic – děti z 1. turnusu měly možnost svézt se na jejich
poníku Cindy a pohladit si koně Nokii. Ale hlavně děkujeme všem rodičům za důvěru a dětem, že je to
s námi baví i o prázdninách.
Jana Kohoutová

Z činnosti SRPDŠ
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy pořádalo
v sobotu 11. září již 3. sportovní odpoledne
I když je dětí se sportovním duchem v naší Jasenné dostatek, letošní
hojná účast předčila naše očekávání.
Ostatní závodníci přijeli z nedalekého Ubla, Lutoniny, Lhoty a Vizovic.
O něco dál to měli účastníci ze Slušovic a Žeranovic a na nejdelší cestu
se vydali sportovci ze sto kilometrů
vzdálené Ostravy. Počasí přálo a nic
nebránilo si zasportovat, výborně se
najíst a napít, vydovádět se na skáka-

cím hradu nebo si nechat namalovat
třpytivé tetování. Večer nás čekalo
překvapení v podobě promítání filmu a krásného ohňostroje. Závodilo
se ve čtyřech kategoriích.
Pořadí
1
2
3

Výsledková tabulka věkové kategorie 0 – 5 let
Čas
Věk
Jméno
01:10:10
5
Mates Hnilica
01:12:12
5
Terezka Zrníková
01:14:02
5
Štěpán Matyáštík

Pořadí
1
2
3

Výsledková tabulka věkové kategorie 6 – 7 let
Čas
Věk
Jméno
00:58:44
6
Robin Januš
01:06:12
6
Robert Čala
01:06:16
7
Teo Změlík

Pořadí
1
2
3

Výsledková tabulka věkové kategorie 8 – 9 let
Čas
Věk
Jméno
00:45:39
8
Lukáš Machovský
00:51:26
9
Nelča Mikuláštíková
00:52:38
9
Linda Kudělová

Výsledková tabulka věkové kategorie 10 – 12 let
Pořadí
Čas
Věk
Jméno
1
00:43:36
11
Venda Čalová
2
00:45:17
10
Adélka Horáková
3
00:47:08
10
Vlasťa Bělíček
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Každý závodník dostal v cíli poukázku na párek v rohlíku a malé pití.
Při vyhlašování vítězů pak všechny
děti dostaly sladkou medaili, drobnou hračku a časopis. Nejmenší vítězové si odnesli něco na hraní, a ti
starší vyhráli buď deskovou hru, houpací síť, nebo chytré hodinky.
Mnohokrát děkujeme za podporu – naší obci za zázemí, fotbalistům
za zapůjčení sportovního náčiní, Liptě za techniku, ale také za velké neplánované překvapení v podobě ohňostroje. Všem členům velký dík
za celodenní práci a dobrou náladu.
Těšíme se na další společné akce,
které se snad již budou konat. V plánu máme tradiční maškarní ples
a dětský karneval.
Jako každý nový školní rok, i letos rádi přivítáme nové členy do naší
skvělé party. Schůzka pro nové i stávající členy se uskuteční v klubovně
budovy číslo 54 (dům služeb naproti
točny) v pondělí 11. října v 17 hodin.
Přijďte, budeme se těšit.
Skákací hrad si děti ze školy a školky mohly užít několik dní i na školní
zahradě, kam byl zapůjčen.
Za SRPDŠ Jana Kovářová

10 Jasenský zpravodaj

Kulturní komise při Obci Jasenná
Zabijačka bude!

V sobotu 13. listopadu se v areálu Výletiště u fotbalového hřiště
uskuteční druhý ročník zabijačky
s doprovodným trhem s nabídkou
vánočního a adventního zboží.
V nabídce budou zabíjačkové speciality (tlačenka, jitrnice, jelita, ovar),
včetně teplých jídel (výpečky se zelím, pečená jelita a jitrnice se zelím,
řízky, teplý ovar, polévky). Vše pod
taktovkou řeznických mistrů Petra
Kováře a Stanislava Courala.
Akce začne v 10 hodin a potrvá
do vyprodání jídla.
Uskutečnění akce samozřejmě záleží na v tu dobu aktuální epidemiologické situaci.

Obec Jasenná a její kulturně-sociální komise
srdečně zvou důchodce na

************************

PODZIMNÍ SOUSEDSKÉ POSEZENÍ,

************************
které se koná v pátek 8. října 2021
od 16.00 hodin v Restauraci Na Dvojce.
Je připraveno malé občerstvení, kapela "Súsedi od nás"
zahraje k tanci, poslechu i zpěvu.
Těšíme se na příjemnou atmosféru, kterou strávíme s Vámi!

Jasenská cimbálová muzika a valášek Vartovňáček

Cimbálová muzika, která pracuje pod vedením pana učitele Radka Cahlíka, spadá pod ZUŠ Morava Liptál. Mladí
muzikanti se snaží nacvičovat, pokud jim to epidemiologická situace dovolí, v naší škole, kde mají k dispozici i cimbál. První své velké vystoupení měla cimbálová muzika v rámci 52. MFF Liptálské slavnosti. Obec Jasenná pořídila
také krojové součásti pro malé tanečníky do souboru Vartovňáček, který vede paní Věra Pečenková. Pokud byste měli
zájem navštěvovat Vatrovňáček, kontaktujte paní vedoucí, nebo se přijďte podívat ve středu 6. 10. od 16.00 do pohybové místnosti ZŠ, kde budou probíhat nácviky.
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Kulturní komise při Obci Jasenná pořádá vánočně-poznávací jednodenní zájezd

Zakopané - POLSKO

Vánoční trhy pod štíty Tater - 11. prosince 2021 (sobota)
Odjezd v 6.30 hodin z Jasenné – přisedání po trase
Lutonina, Vizovice, Bratřejov, Horní Lideč.

Cena nezahrnuje: kapesné na WC, nákupy a občerstvení

Program:
Přejezd přes Slovensko (drobné Euro na občerstvení na benzince). Celodenní pobyt na kouzelných adventních trzích pod štíty Vysokých Tater v Zakopaném = krása dřevěných staveb, horských kolib a lidového folklóru.
Prohlídka starého dřevěného kostela, nákupy a občerstvení na vyhlášené ulici Krupówki se spoustou obchůdků, cukráren, kaváren, lidových dřevěnic (cca 1,2 km
dlouhý vánoční trh). Návštěva domu stojícího na střeše
nebo místního pivovaru. Zájemci výjezd lanovkou na Gubalówku. Procházka vánočně vyzdobenou promenádou mezi obchůdky
s ochutnávkou polských specialit a výhledy
na Vysoké Tatry z polské strany. Po setmění
odjezd domů. Návrat do 23.00 hodin.

V Zakopaném se platí polskými zlotými. Doporučujeme vzít si min. 70,- zlotých na občerstvení a lanovku.
Poblíž trhů jsou směnárny, kde lze podle potřeby směnit
české koruny nebo Eura. Doporučujeme si vzít na výměnu drobné bankovky – 100,- Kč, 200,- Kč, 5,- €, 10,- €.
Pokud máte zájem, přihlaste se, co nejdříve u paní
Andrey Čalové (605 866 620) po 15 hodině.
Počet je limitován na 48 míst.

Cena: 650 Kč

Doufejme, že epidemická situace bude
klidná a podmínky vycestování budou
dle aktuální situace.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem pro
48 osob, průvodce a pojištění léčebných výloh v zahraničí

9 . JASENSKÝ KVÍZ
PÁTEK 19. LISTOPADU 2021 ZAČÁTEK V 19:00 HOD.
V SÁLE RESTAURACE NA DVOJCE
Základem je sestavit max. šestičlenný tým (na věku nezáleží, klidně už od 15 let), vymyslet pro
něj nějaký vypečený název a přijít v daný čas tzn. v 18.45 hodin do Restaurace Na Dvojce.
Vítězný tým se může těšit na odměnu za svůj parádní výkon.
Těšíme se na vás! Kulturní komise při Obci Jasenná
Andrea Čalová
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Ve stopách našich předků – Hodín
Postupně jsme společně prošli celou západní část dědiny. Dnes se proto vydáme proti proudu Lutoninky,
do jihovýchodní části obce. Začneme u restaurace Na Dvojce a vydáme
se po cestě směrem na Ublo. Po pravé
straně míjíme evangelický kostel, faru
a sokolovnu s asfaltovým hřištěm. Pokud se chceme podívat na soutok Jasenky s Lutoninkou, tak jej nalezneme
po proudu Jasenky kousek za zmíněným hřištěm. Od sokolovny pokračujeme ke kravínu, nad nímž se před
Přírodní památkou Průkopa nachází rozlehlá louka, která z části spadá
do jasenského katastru. Tato lokalita
se nazývá Větrné. Jan Macek i Hana
Vaculíková roz. Mikuláštíková se shodují, že název pochází od toho, že se
místo nachází v návětrné poloze. Pozemek je využíván jako pastvina.
Pokud budeme pokračovat směrem
na východ, dojdeme k místu zvanému
Keřky, ty získaly své jméno od keřů.
Ke Keřkám se dostaneme i tak, že
odbočíme za firmou Jasno doprava,
směrem k pile. Pokud tak učiníme,
budeme mít po své levé ruce pastvinu zvanou Podpasečí. Budeme-li pokračovat po této cestě, tak za kynologickým klubem narazíme na rozcestí.
Po pravici uvidíme Keřky.

Vydejme se do leva, po cestě stoupající do kopce. Vlevo míjíme louku
s usedlostí U Čalů. Další stoupání
přes les a kolem louky, rozprostírající se po pravé straně, nás dovede
do lokality Sliové. Sliové je pozemek, který si získal své jméno podle bývalého majitele Slívy. Příjmení Slíva je doloženo v Soupisu
Valachů z města a dědin k panství
vizovickému náležejících z roku
1644. Ve zmíněném soupisu byl
Jan Slíva zapsán za rebélii. Byl odsouzen k smrti rozčtvrcením zaživa. Později se toto jméno v Jasenné
již nevyskytuje. Za Sliovým přijdeme do lesa zvaného Jamy, který se
rozprostírá od hřebene, až do údolí
potoka po pravé straně. Jamy jsou
pozemky nerovné a hrbolaté, odtud jejich název. Na levém úbočí
hřebene, naproti Jamám, je lokalita
zvaná Na Kocúrce. Název Na Kocúrce byl zapsán v „gruntovní knize“
již roku 1736. K tomuto místu se
váže historka. „Staří věřili, že kočky v určitý den v roce scházívají se
ze širokého okolí na sněm na Radhošti. Něco podobného, podle podání, stalo se i zde. Kterýsi pytlák
narazil zde v noci na takové „kočičí shromáždění“. Ovšem, že nečekal až ho kočky zvětří, sebral nohy

na ramena a „upaloval, aby se vrátil se zdravou kůží domů.“ (Macek,
1957).
Pokud budeme pokračovat až
k nejjižnějšímu místu Jasenné, projdeme přes Krajčovy na místo zvané U Trojáka. Pozemek U Trojáka je
pojmenovaný podle trojmezního kamene, který označuje místo styku tří
obcí – Jasenné, Ubla a Pozděchova.
Vraťme se zpět na cestu, která
vede podél Jasna, směrem na Zornici. Zornica je poměrně mladý název,
který se však pevně zapsal do povědomí Jaseňanů. Ze 106 dotázaných
znalo pomístní jméno Zornica 104
Jaseňanů. O původu vzniku tohoto
názvu bylo už ve Zpravodaji psáno,
a to roku 2008, proto se dnes tomuto místu věnovat nebudeme. Pastvina v zákrutu cesty naproti Zornici
se jmenuje Roveň. Pokračujeme dál
po cestě, míjíme mysliveckou chatu
a přicházíme na první rozcestí. Vydáme se vpravo a postupujeme dále,
dokud nedojdeme na další rozcestí. Před ním jsou tzv. Tĺščky. Tĺščky byly slunným pozemkem, který
zaručoval hojnou pastvu pro dobytek, jenž pak z ní tloustnul – proto tloušť ky = Tĺščky. Prostor mezi

Pohled z lokality Větrné na Jasno a Středpole (Střeťpole), foto: Stanislav Mikuláštík
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Mapa jihovýchodu obce

U Čalů
cestami, které máme před sebou,
vyplňuje z velké části lokalita Hodín. Hodín je lesní pozemek, který
byl zakreslen již v I., II. i III. vojenském mapování (18. – 19. století)
Autorka Čornejová, která se zabývá starými názvy pozemků píše, že
„Hodin“ – s krátkým „i“ je místo,
které je „vhodné a příjemné“, což
může vysvětlovat původ jména Hodín – jako místo vhodné např. pro
lesní pozemek – ale to už je pouze má domněnka. (ČORNEJOVÁ,
2009)

Dejme se na rozcestí do leva směrem k hranicím s Prlovem, po pravé
straně budeme mít Hodín a po levé
straně Bujnou jamu. Bujná jama si
svůj název získala díky bujnému –
vysokému a hustému lesnímu porostu, vhodnému ke kácení. Na starších
mapách je Bujná jama označena také
jako Schwartzer wald (Černý les),
což by také napovídalo hustému porostu, přes nějž neprosvítá tolik světla. Za Bujnou jamou se cesta stáčí
do Hodína, odtud budeme pokračovat přes potůček, za točnou do svahu

na mýtinu bývalé hájenky. Dojdeme
do Škrlí. Jasné vysvětlení původu názvu Škrle jsem u bývalého kronikáře Macka nenašla. Může zde být jistá
podobnost s obcí umístěnou v západních Čechách, která se jmenuje Škrle.
Její název se odvozuje od slova škrla, tedy od jiného názvu pro lakomce.
Tímto dnešní vycházka do Hodína
a jeho blízkého okolí končí. Příště se
vydáme do Odjatí.
Eva Mikuláštíková

Zdroje: ČORNEJOVÁ, Michaela. Tvoření nejstarších českých místních jmen: bohemika z 11.-13. století.
Brno: Masarykova univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5027-3.; 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; ; MIKULÁŠTÍKOVÁ, Hana. Pomístní jména: v obcích Bratřejov, Chrastěšov, Jasenná, Lutonina, Prlov, Ublo. Brno, 1979
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Zpátky do veřejné dopravy
Pandemická situace v letech 2020 a 2021 nepřála cestování, a to ani cestování veřejnou dopravou. Děti a studenti
se vzdělávali na distanční výuce, velké procento lidí pracovalo formou home-office, určitou dobu bylo zakázáno
cestovat mezi okresy… To se samozřejmě projevilo v poklesu počtu cestujících. Naopak během měsíců, kdy v roce
2020 nebyly uzavřené školy (leden, únor, červenec, srpen,
září) a lidé pravidelně jezdili do zaměstnání, zaznamenal
KOVED větší tržby, než byl předpoklad. Podobně i letos
lze vidět nárůst tržeb od května, tedy zase od prvního měsíce, kdy skončil lock-down. „Zatímco od ledna do dubna letošního roku počty cestujících ani jednou nepřesáhly milion přepravených za měsíc, v květnu jsme přepravili
1 393 tisíc cestujících, v červnu dokonce 1 740 tisíc. To
se samozřejmě projevuje i v tržbách. Zatímco v březnu se
tržby pohybovaly okolo 13 760 tisíc Kč, v květnu dosáhly
téměř 24 000 tisíc a v červnu dokonce téměř 30 000 tisíc
Kč,“ vypočítává vedoucí ekonomického úseku KOVEDu
Ing. Miroslav Řihák.
„Návrat cestujících do veřejné dopravy vítáme a rozhodli jsme se ho ještě podpořit. Na zadních sklech některých autobusů, na obrazovkách ve vlacích a v autobusech, na vybraných zastávkách a na dalších nosičích je
proto nyní možné si všimnout informační kampaně směrem k cestujícím, kterou jim chceme představit benefity
cestování veřejnou dopravou,“ uvádí jednatel společnosti
Ing. Martin Štětkář. Díky tomu, že Integrovaná doprava
Zlínského kraje (IDZK) má jako hlavní prvek svého loga
stylizované písmeno ‚Z‘, využili jsme toto písmeno jako
základ pro jednotlivé výzvy, jimiž se obracíme k cestujícím. Nabízíme jim svezení
- Zpátky do školy / Za rodinou / Za pár korun / Zdravě
a bezpečně / atd.
„Využíváme toho, že koncem prázdnin rodiče řeší
otázku, jak dopravovat do škol své děti. A my jim chceme dát najevo, ubezpečit je, že právě veřejná doprava
je správnou volbou – je spolehlivá, pohodlná a bezpečná. Kampaň samozřejmě necílí pouze na rodiče dětí, ale
na všechny potenciální cestující. Budeme velmi rádi, pokud se veřejná doprava stane plnohodnotnou alternativou k cestování autem,“ uzavírá jednatel.

Změny v tarifu Integrované dopravy
Zlínského kraje od 1. září 2021

V současné době se v rámci Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK) uplatňuje kilometrický tarif, kdy
za 1 km jízdy zaplatí cestující 1,- Kč. K tomu je nutno
připočítat nástupní sazbu 9,- Kč. Platit lze hotovostně,
bankovní kartou, mobilním telefonem nebo kartou Zetka, případně ODISka – kartou Moravskoslezského kraje (Zetkou ani ODISkou ovšem nelze platit ve vlaku). Pokud cestující přestupuje mezi dvěma autobusovými spoji
v rámci IDZK, tak při přestupu do 30 minut neplatí v ná-

vazném spoji opětovnou nástupní sazbu po prokázání se
jízdenkou z předešlého autobusu.
„Od 1. září 2021 bude moct cestující zaplatit Zetkou
nebo ODISkou nově také ve vlaku. Zároveň se i vlaky
zapojí do systému zvýhodněného přestupu. Tedy pokud
cestující přestoupí v rámci IDZK mezi vlakem a autobusem nebo naopak, případně mezi vlaky dvou dopravců, nebude v navazujícím spoji platit opětovný nástupní
poplatek,“ říká vedoucí úseku IT Broněk Bryson. Podmínkou pro zvýhodněný přestup mezi jakýmikoli spoji však bude platba Zetkou či ODISkou, kdy ověřování
nároku na přestup probíhá automaticky a cestující se nemusí ničím prokazovat. Při platbě jiným způsobem bude
nástupní sazba účtována vždy.

S kartou Zetka do knihovny

Už nejen jako virtuální peněženka pro platbu jízdného
ve spojích Integrované dopravy Zlínského kraje (IDZK):
karta Zetka získává nové využití. Od 1. září letošního
roku bude navíc fungovat jako knihovní průkaz v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Držitelé personifikované verze karty Zetka se jménem a fotografií se
tedy do knihovny mohou zaregistrovat na tento doklad.
Díky tomu tak obyvatelé Zlínského kraje získají na jednu
kartu dvě služby a ušetří místo v peněžence.
Kontakt pro média:
Mgr. Jan Malý – manažer marketingu
maly@koved.cz / +420 704 698 624 / www.idzk.cz
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