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Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Zastupitelstvo obce Jasenná
dne 5. 4. 2022 schválilo:
nové uspořádání pozemků ve vlastnictví Obce Jasenná dle návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú.
Jasenná na Moravě.
Zastupitelstvo obce Jasenná
dne 3. 5. 2022 schválilo:
- aktualizaci plánu společných zařízení dle návrhu nového uspořádání v rámci Komplexní pozemkové
úpravy v obci Jasenná;

- celoroční hospodaření obce Jasenná za rok 2021 bez výhrad;
- převod kladného výsledku hospodaření v roce 2021 ve výši
6.161.258,42 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let;
- Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti
č. 11/2022-53200/BVB;
- Rozpočtové opatření č. 1/2022;
- uzavření Darovací smlouvy s Městem Vizovice, jejímž předmětem je
poskytnutí 12 kusů zásahových při-

leb pro zásahovou jednotku SDH
obce Jasenná;
- uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.
OT-001030075153/004-MOPR;
Projednalo účetní závěrku za rok
2021 a rozhodlo, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz
předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku schválilo.
Zvolilo do funkce přísedící Okresního soudu ve Zlíně paní Ing. Hanu
Bělíčkovou.

Práce na stavbě kulturního domu pokračují dle plánu
Díky mimořádně příznivému počasí letošní zimy, nebyly práce
na stavbě kulturního domu přerušeny. Objekt je pod střechou, uvnitř
jsou nataženy všechny rozvody a sítě,
byly provedeny omítky, je vylita podlaha. Omítka je i na fasádě (mimo tu
část, která bude obložena přírodním
kamenem). Byly instalovány okna
a hlavní dveře od silnice.
Co je velmi důležité, pro objekt byl
zajištěn zdroj tepla, což v této době
bylo obzvláště složité zajistit. Jsme
připojeni na vodu i na elektrickou
energii.
I když je toho ještě před námi ze
stavebních prací hodně, očekáváme,
že v průběhu prázdnin se už budou
dodělávat jen podlahy a obklady, včetně interiérových prací.
Slavnostní otevření plánujeme na sobotu 17. 9. 2022 společně s oslavami 115. výročí
založení SDH Jasenná.

Těší nás velký zájem o pronájem sálu pro soukromé oslavy
a zároveň - a to především – pro
akce našich spolků a obou škol.
PhDr. Dana Daňová,
starostka obce

Opravy místních komunikací
Stejně jako v předchozích letech, plánujeme i letos provést
opravy na místních komunikacích. Vzhledem k tomu, že
obec předložila žádost o dotaci na opravu MK Prostřední v celé její délce včetně části
točny, čekáme, až jak dopad2 Jasenský zpravodaj

neme. Zatím je termín zveřejnění výsledků oznámen na začátek června.
Teprve poté obec – v případě, že neuspěje – přistoupí k částečným opravám, a to
i na ostatních místních komunikacích.

Jaro v Mateřské škole Jasenná
Divadlo Jú a HELE

V úterý 26. dubna jsme se s dětmi
vydali autobusem do KULTURNÍHO DOMU ve Vizovicích na představení JÚ a HELE v podání loutkoherecké skupiny LOUDADLO, které
spolupracuje s ČT Praha. Název pohádky byla „VESELÁ POUŤ“. Představení bylo velmi poutavé, děti byly
součástí představení a velmi si jej
užívaly.
U příležitosti návštěvy Vizovic
jsme si s dětmi udělali i malou prohlídku města. Navštívili jsme i místní hřiště, ze kterého měly děti velkou
radost.

Výlet za piráty
do Hodonína

Ve středu 4. května jsme po dvou
letech konečně vyrazili na výlet společně s MŠ Zádveřice. Výlet nebyl
jen tak ledajaký, čekala nás dobrodružná pirátská plavba v Hodoníně.
Hned po příjezdu do přístavu se
na nás vyřítil PIRÁT ČERNOVOUS,
který nás celou plavbou provázel. Cíl
byl jasný! Najít na ostrově POKLAD!
Nebylo to ale až tak jednoduché. Během plavby jsme museli dávat velký pozor na nepřátele a výkřikem:
„RUCE VZHŮRU, GATĚ DOLŮ“
je zahnat.
Když už jsme dopluli na tajúplný
ostrov, najít poklad nebylo jednoduché. Hlídal ho totiž had. Ale protože jsou děti šikovné, vše jsme zvlád-

li a dočkali se i výborného obědu,
„hadích řízečků“. I když bylo počasí
trochu aprílové, déšť se nám vyhnul
a v pořádku jsme se s veselou náladou vrátili do MŠ.

neděli si připomínáme svátek MATEK. V letošním roce jsme tuto oslavu uspořádali na zahradě naší školky.
Počasí bylo krásné letní, svítilo
nám sluníčko. Program se dětem náramně vydařil a děti byly odměněny
velkým potleskem. Pro své maminky si připravily malé dárečky a přáníčka, za které dostaly velkou pusu.

FESTIVAL IQ PLAY

V pátek 13. 5. jsme využili pozvání
MAS VIZOVICKO A SLUŠOVICKO a opět vyrazili do Vizovic, kde
jsme se zúčastnili tohoto FESTIVALU. Děti měly možnost vyzkoušet
chytré hry a hračky, které baví a zároveň rozvíjí kreativitu a logické myšlení.

Zahradní slavnost Den MAMINEK

Nastal nám ten nejkrásnější měsíc v roce – KVĚTEN. Všechno kolem kvete a voní. Druhou květnovou

Ještě nás toho do konce školního
roku čeká mnoho a budeme Vás informovat.
Přejeme Vám krásné slunečné dny
plné pohody.
Kolektiv MŠ Jasenná
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Jaro v základní škole Jasenná
Jaloveček

7. dubna se v prostorách vsetínského zámku konala
školní přírodovědná soutěž Jaloveček. Tématem soutěže byla Voda a vše, co s ní souvisí. Soutěž začala úvodní
motivační přednáškou, následoval písemný test a pak
praktické úkoly v prostorách zámku. Velkou atrakcí
bylo 400 litrové akvárium ve věži zámku, ve kterém
žijí ryby z řeky Bečvy. Děti také určovaly hlasy zvířat
obývající okolí vod, vodní bezobratlé živočichy, i velké množství modelů a exponátů zvířat a rostlin, poznávaly stopy živočichů žijících v okolí vodních ploch.
Soutěžící také přemýšleli nad funkcemi vody v krajině
a možnostmi, jak ji chránit. V testu i úkolech přitom
nešlo jen o samotné znalosti, ale i o schopnosti spolupráce v týmu. Ten náš tým – Zuzka Bělohlávková,
Michal Januš, Terka Kostelníková, Jolča Masaříková a Eliška Surá – se umístil na krásném 6. místě

Knihovna Vsetín

22. března navštívili žáci 4. a 5. ročníku dětské oddělení Masarykovy veřejné knihovny Vsetín. Paní knihovnice měla připravenou lekci na téma poezie. V úvodu
dětem prozradila, že s poezií se setkávají od útlého dětství – formou říkadel, rozpočítávadel, uspávanek apod.
Zahřívací aktivitou proto bylo poskládat správně báseň
Josefa Kožíška – Polámal se mraveneček. Seřadit správně jednotlivé sloky – právě pomocí veršů – se dětem
ve skupinách dařilo skvěle, básničku, jakkoliv dlouho
ji neslyšely, si vybavily ve značné většině. V duchu hravosti a poznání se neslo celé dopoledne – děti hledaly,
vymýšlely, doplňovaly rýmy a verše, seznámily se s nej-
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(z 15 týmů) s celkovým počtem 103 bodů (z vítězných
112). Děti pracovaly s velkým nadšením a celou akci
si, troufám si tvrdit, náležitě užily. Děkujeme!
JK
významnějšími českými autory poezie pro děti (Kratochvíl, Žáček, Černík, Mrázková, Šrut…), či s básnickými formami akrostich nebo kaligram. Informací
byla spousta a všechny podány srozumitelně a přiměřeně věku dětí. V závěru lekce děti mohly prozkoumat
prostory dětské knihovny – prolistovat knihy, vyzkoušet společenské hry - a mrkli jsme i do vedlejší místnosti, která dětem nabízí – v doprovodu dospělé osoby
– vyzkoušet virtuální realitu, 3D tisk a robotické hračky (Bee-Bot, Makeblock mTiny, Ozobot ad.). Známkou spokojenosti ze strany dětí je fakt, že některé už se
do vsetínské knihovny zaregistrovaly a staly se tak jejími pravidelnými návštěvníky. 			
JK

Zápis do 1. třídy

V dubnu proběhl zápis žáků do 1. třídy. Během
dvou dnů navštívilo naši školu celkem 21 předškoláků a v září se uvidíme se 14 z nich. Děti si vyzkoušely
řadu úkolů - kreslily, pohrály si s matematikou a češtinou, vyřešily hádanky. Za svou snahu byly odměněny
dárky, které pro ně připravili budoucí spolužáci s paní
učitelkou Martinou Večerkovou ve družině. Těšíme se,
až prvňáčky přivítáme v září mezi námi a doufáme, že
se jim bude v naší škole líbit. 		
AČ

Zahrada – vyvýšené záhonky
jsou již plné sazeniček 

V letošním školním roce se nám podařilo dokončit projekt realizovaný z Šablon III. - vybudování pracovního
pozemku pro žáky naší školy. Na vyvýšených záhoncích
budou žáci získávat znalosti a dovednosti v rámci prvouky a pracovního vyučování. Na tomto projektu jsme začali pracovat již na konci loňského školního roku. Všichni žáci se s nadšením zapojili do natírání desek, které
nám připravili zaměstnanci obecního úřadu. Na jaře tohoto roku nám pak hotové záhony přivezli na školní zahradu. A my jsme už jen netrpělivě čekali na příznivé
počasí, abychom mohli záhony naplnit hlínou, konečně

zasadit sazeničky, které nám bujně rostly na oknech školy. Chtěla bych poděkovat také firmě Jasno, která na tento
projekt přispěla finančním darem.
L.CH.
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Jarní sběr papíru

V úterý 3. 5. 2022 proběhlo vyhodnocení sběru starého
papíru. Celkem: 3 416 kg.
Zúčastnilo se: 38 žáků. Děkujeme všem. Další sběr proběhne opět na podzim.
Nejlepší sběrači:
1. Eliška Máčalová
2. ročník 352 kg
2. Michal Januš
5. ročník 256 kg
3. Viktor Masařík
3. ročník 250 kg
AČ

Den Země

Každoročně si 22. dubna připomínáme nejpopulárnější
světový svátek, a tím je Den Země. Tento den je věnovaný
naší planetě a měl by nám připomenout, jaké dopady má
činnost lidí na životní prostředí a na devastaci celé naší
Země. V rámci oslav vždy připravujeme pro děti, i s dětmi, vzdělávací akce. Je důležité, aby si uvědomovaly, že
je potřeba přírodu chránit vlastně po celý rok. Proto jsme
se stali malými ochránci přírody. Využili jsme příležitosti připomenout si, jak je důležité starat se o naše životní
prostředí a udržovat ho v čistém stavu. Ekologická akce
spočívala v úklidu okolního prostředí kolem cest v obci,
i v nejbližší přírodě a zúčastnily se jí všechny děti naší
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školy. Nalezený odpad jsme posbírali a vytřídili do sběrných kontejnerů. 				
AČ

Letem světem školními akcemi

Vynášení Moreny

Tvoříme venku

Tvoříme venku

Čarodějnický den
Jasenský zpravodaj 7

A co školní družina?
Velikonoční tradice

Zdobení vajíček voskem

V pondělí 4. dubna jsme si ve družince udělali tvořivé odpoledne. Přišla za námi paní Ludmila Žárská a přinesla na ukázku vajíčka nazdobená akrylovými barvami. Nachystala dětem svícínky a nadrobila do nich včelí
vosk a barevné voskovky. Žáci začali zdobit vajíčka. Použili špendlík zapíchnutý v tužce, který namáčeli do rozehřátého vosku. Tvoření je velmi bavilo a vytvořili zajímavé vzory.

Pletení pomlázky

K velikonočním tradicím zejména pro ogary patří pletení pomlázky. Pan Surý a pan Jurčák za námi přišli
12. dubna a upletli pomlázku všem dětem, které měly zájem. Ukázali nám, jak se plete tatar z osmi prutů, ale také
z deseti prutů - oplétaný. Žáci si pak sami mohli vyzkoušet, jak se jim výroba pomlázky daří. Velmi děkujeme
paní Žárské, panu Surému a Jurčákovi za přípravu a tvoření s dětmi.

Jarní stezka

V úterý 29. března jsme uspořádali ve družině jarní stezku. Děti vytvořily skupinky po třech a odcházely po pěti minutách postupně na trasu. Na značené cestě na ně čekaly úkoly z oblasti přírody. Žáci doplňovali
odpovědi do políček křížovky. Na konci jsme si zkontrolovali správnost tajenky. Nejlepší luštitelé dostali drobné odměny a všichni sladkou odměnu, kterou si v lese
sami našli. Stezka se dětem líbila a už se těší na další
akci v přírodě.
Martina Večerková
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Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
Sundáváme roušky – nasazujeme škrabošky

I tak by se dala charakterizovat letošní plesová a karnevalová sezóna. Po roční „covidové“ pauze se sdružení rodičů a přátel dětí a školy rozhodlo, že uspořádá tradiční
maškarní ples a karneval. A jelikož jsme vyčkávali kvůli protiepidemickým opatřením, posunul se termín obou
akcí z února až na duben.

Karneval pro děti

Na sobotní odpoledne 2. dubna připravila děvčata ze
SRPDŠ veselé setkání pro rodiče a děti mladšího školního věku. Od 14 do 19 hodin patřila místní sokolovna
právě jim, jejich převlekům a maskám. A že se jich sešlo
požehnaně. K vidění byly princezny, andílkové, vojáci,
motýlci, akční hrdinové nebo třeba čarodějové. Po prvním bloku skladeb nadešel čas na představení všech masek, které bylo odměněno malou sladkostí.

Následovalo vystoupení kouzelníka, který děti doslova
ohromil. Všechny stály pod pódiem a dávaly velký pozor
na to, co eskamotér předvádí a přitom zaznívalo z jejich
úst jen hlasité óóóóóh. Asi po hodinovém představení začal kouzelník vyrábět zvířátka a kytičky z nafukovacích
balónků.
Nebyl by to karneval, kdybychom neměli pro děti přichystanou tolik oblíbenou tombolu. Jelikož byly děti netrpělivé, byly losy během chvíle vyprodány a začalo se
s vydáváním cen. Některé děti si odnesly cen více, některé méně. Poté následovala diskotéka a taneční parket byl
opět zaplněn pestrobarevnými kostýmy.

Velikonoční disco ples

Na letošní velikonoční sobotu připadl termín i s konáním našeho maškarního plesu. Tentokrát bylo tématem
disko. Sokolovna byla krásně vyzdobena disko koulemi, starými „cédéčky“ a nafukovacími balonky. Růžový a neonový krepák pak doladil tuto stříbrnou výzdobu.
Peklo pod pódiem se proměnilo ve Studio 54, což byla
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V uvítacím projevu na plese jsem děkovala všem těm,
kteří přišli na ples, ale i těm, kteří nás nákupem byť jen
jediné vstupenky podpořili a také všem sponzorům, kteří
nám významně přispívají do tomboly. Ještě jednou VÁM
všem děkujeme a těšíme se na další spolupráci. Velký dík
patří také obci Jasenná za finanční i nefinanční podporu.

Výtvarná soutěž

Tak jako každou plesovou sezonu, i letos jsme uspořádali pro žáky základní školy výtvarnou soutěž. Tentokráte na téma disko. Nebylo to zrovna jednoduché zadání,
ale děti se jej zhostily na výbornou. Někteří kreslili disko
koule, další mixážní pult, jiní diskotéku v sokolovně nebo
dokonce na koupališti.
Obrázky jsme zalaminovali a vystavili na plot u základní školy, aby si je mohlo prohlédnout co nejvíce lidí
a ne jen návštěvníci plesu nebo karnevalu, jak tomu bývalo v minulosti.
A jak vše dopadlo? Všechny obrázky jsou krásné a je
na nich vidět, jak si daly děti záležet. Proto jsme se rozhodli ocenit všechny děti, tentokráte vstupenkou do Kovozoo ve Starém Městě. Věříme, že tato cena udělá dětem radost.

v sedmdesátých letech nejznámější diskotéka v New Yorku. V bufetu bylo nachystáno spousta jídla a pití a na stolech u okna se rozprostírala bohatá tombola s hlavní cenou – poukazem do Rožnovských pivních lázní.
Kolem dvacáté hodiny začali do sokolovny přicházet
první hosté. U vstupu dostali kalíšek slivovice a neonový
svítící náramek. Kdo chtěl, mohl využít služby fotografa
a domů si odnést vzpomínku na ples v podobě fotografie.
O hudební reprodukci a karaoke se postaral DJ Michal
Šmiraus. Hostem večera pak byla kapela SYMPL, která
doslova ovládla publikum. Při jejich vystoupení se budova otřásala v základech a publikum tancovalo, co to dalo.
Kolem dvacáté druhé hodiny byl zahájen prodej tomboly. Jakmile se prodaly všechny losy, začaly se prodávat
kytičky modřenců, upletené pomlázky a stuhy. Po vydání
tomboly někteří lidé odcházeli, ale spousta zůstala a dál
se bavila do časných ranních hodin.
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Kapela SYMPL

Hostem velikonočního disko plesu byla mladá kapela
SYMPL. Toto šestičlenné sympatické uskupení v čele se
zpěvačkou se představilo poprvé takto širokému jasenskému obecenstvu a doslova si jej podmanilo. Kapelu
v roce 2019 založil hudebník Petr Daňa a kytarista Michal Vajdák. V současné době v kapele působí jasenský
rodák Vojta Dušek (doprovodná kytara), Tobiáš Večeřa

(sólová kytara), Vlasťa Mozga (baskytara), Filip Večeřa
(klávesy), Petr Daňa (bicí) a Adéla Brhelová (zpěv).
Hrají převážně reprodukovanou hudbu známých českých zpěváků a skupin, ale snaží se prorazit i se svou
vlastní tvorbou. Začínali v komorním prostředí firemních
akcí, narozeninových oslav nebo malých barů. Za sebou
už mají desítky menších koncertů a vystoupení na našem
plese bylo jejich šestou zkušeností s větším publikem. Nejen za sebe můžu říct, že na poli regionální hudební poprockové scény vzniká stávajícím kapelám nová konkurence.
Více informací o skupině se dozvíte na jejich sociálních
platformách www.instagram.com/kapela_sympl a www.
facebook.com/KapelaSYMPL/

Exkurze do Zoo Lešná ve Zlíně

Před rokem, kdy byly kvůli covidové epidemii zavřeny školy, jsme pro děti z MŠ a ZŠ uspořádali výtvarnou
soutěž na téma „Jarní zoo“. Obrázky dětí jste mohli vidět ve vitrínách u obchodu. Všechny děti, které soutěžily, tehdy dostaly vstupenku do zoo. A další díl odměny si
vybraly v prázdninový velikonoční čtvrtek. Jelikož SRPDŠ loni přispělo zoologické zahradě částkou v hodnotě 5 000 Kč, dostalo pozvání pro 30 dětí na bezplatnou
exkurzi do zoo. Protože kreslilo 40 dětí a chtěli jsme odměnit všechny, rozhodli jsme se jim tento výlet doplatit.
Ředitelka školy Andrea Čalová pak vybrala vhodný termín a objednala autobus. V 7:45 jsme odjížděli z horní
zastávky a cestou nabrali na dalších zastávkách ostatní
účastníky výletu. Jakmile jsme dojeli na místo, rozdala

paní ředitelka dětem perníčky, které nám přichystaly cérky Žárské, za což jim moc děkujeme.
Pak už jsme se vydali do zoo, kde za námi k zámku
přišel pan průvodce. Vybrali jsme si exkurzi s názvem –
V Africe je pěkně horko! Ta se týkala pavilonu afrických
kopytníků – žiraf, zeber, pštrosů a oblasti Etiopie – slonů,
nosorožců a lvů. Zastavili jsme se nejprve u výběhu žiraf.
Tam jsme se dozvěděli, co žirafy žerou, proč mají velké
srdce nebo jak je velké oko pštrosa. U supů jsme si povídali o tom, jaká je jejich potrava a jaké mají rozpětí křídel. Další informací pro nás bylo to, že surikaty rády dělají nory a nevydrží chvíli v klidu. Poslední komentovaná
zastávka byla u slonů a poté se s námi pan průvodce rozloučil. Zbylý čas jsme využili k občerstvení, děti si pohrály na hřišti a my se vydali dál na prohlídku. Zastavili
jsme se v Jukatánu a v pavilonu rejnoků. Některé z dětí si
je i nakrmily a ty šťastnější i pohladily. A to už byl závěr
našeho putování po zoo.
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Hospodaření SRPDŠ
Sdružení rodičů, přátel a dětí školy pořádá tradiční
akce, jako jsou karneval, maškarní ples, sportovní den
a jiné. Pořádání těchto akcí vyžaduje značné finanční
prostředky, konkrétně na nákup zboží, odměn pro děti,
tomboly, ale také platíme za nájem sokolovny, hudební
a jiná vystoupení nebo za skákací hrad pro děti.
Při plánování se snažíme, aby výnosy vždy převyšovaly náklady a my generovali zisk. Díky těmto penězům
pak můžeme přispívat škole na úhradu lyžařského kurzu, dopravy na plavání, nákup vánočních dárků do tříd
i do družiny nebo mikulášských balíčků. Mimo jiné chceme v letošním roce přispět na interaktivní výukovou tabuli do školy, jejíž cena se pohybuje kolem 100 000,- Kč.
V minulosti jsme přispěli částkou 45 000,- Kč na doskočiště u školy. Tak uvidíme, jak se nám letošní rok vydaří
a kolik budeme moci přispět.
Kromě výnosů z výše zmiňovaných akcí nám přispívají
rodiče ve škole částkou 300,- Kč na rodinu a další finance
čerpáme z rozpočtu obce. Děkujeme tedy rodičům, obci
i vám návštěvníkům našich akcí za vaši podporu.
V roce 2021 jsme přispěli:
Bonbóny na dětský karneval ve škole
120,Odměny za výtvarnou soutěž na téma Jarní ZOO 5 220,Kino ZŠ
2 040,Doprava ZŠ
372,Ceny na sportovní den v ZŠ
2 961,-
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Zmrzliny do MŠ
Zmrzliny do ZŠ
Svatomartinská hra pro ZŠ a MŠ – odměny
Mikulášská nadílka do ZŠ
Nadílka od Ježíška v ZŠ
Celkem za rok

396,1 360,2 883,7 270,5 305,27 927,-

V tomto roce jsme zatím přispěli:
Lyžařský výcvik
Plavání
Autobus do Zoo Lešná
Odměna za výtvarnou soutěž na téma disko
Celkem zatím

2 700,3 100,6 171,6 470,18 441,-

Za SRPDŠ Hana Bělíčková

Jasenský košt slivovice a ochutnávka kyselice
V sobotu 26. března 2022 se po dvouleté pauze uskutečnil v Restauraci Na Dvojce tradiční, letos již 8. Jasenský košt slivovice. Komise měla možnost porovnávat
15 vzorků. Vzorky hodnotilo celkem 11 „degustátorů“.
Zde je výsledné pořadí: 1. Staňa Zicha, 2. Robert Čala,
3. Pavel Polách. Součástí koštu byla i soutěž „O nejlepší babsků slivovicu“. Hodnotitelkami se staly pouze ženy
a měly za úkol vybrat jen jeden vzorek za nej. A opravdu vybraly, a letos se i s muži shodly. Dva soutěžící - Kamila Poláchová a Slavický Luboš si poznali svoji slivovici. Všem blahopřejeme. Všichni ocenění obdrželi z rukou
paní starostky obce Dany Daňové diplomy a dárkové poukázky, účastnické diplomy si odnesli i další účastníci
soutěže.  Na závěr bych chtěla připomenout myšlenku exstarosty pan Pavla Machovského: „Smyslem jasenského koštu ale není jen hodnocení, kdo je první a kdo

poslední. Vždyť za měsíc by třeba pořadí bylo úplně
jiné. Jasenský košt je hlavně o ochotě setkat se a sdílet
výsledek svého pěstitelského snažení.“ Proto doufáme,
že příští košt slivovice navštíví více jasenských obyvatel.
Součástí akce byla i ochutnávka kyselice. První místo obhájila paní Božena Čalová a získala tak již druhou vařečku a dárková poukaz.

11 . JASENSKÝ KVÍZ
V pátek 25. března 2022 se uskutečnil
jedenáctý a zatím poslední jarní kvíz,
do kterého se přihlásilo 13 družstev.
Mile nás překvapila účast, a to nejen
jasenských týmů, ale také přespolních
- Liptál, Zlín, Haluzice, Vsetín.  Vítězství si ale nenechala vzít právě Jasenná.
V závěru to byla bitva mezi Jasennou
a Liptálem. Vítězné poukazy na pizzu si nakonec odneslo družstvo „Svaz
pěstitelů salátových okurek“ z Jasenné
(viz. foto) před týmem „FOO“ z Liptálu. Gratulujeme. Moc děkuji za přízeň
a na podzim si opět přijďte zkrátit
dlouhé večery.
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Ve stopách našich předků – Zádraží
Z rozhledny na Vartovně se dnes
vydáme do údolí Rosoší. Z Vartovny
jdeme po žluté turistické značce, směrem k Syrákovu. Když na druhé – dolní pasece odbočíme doleva a sejdeme
kousek dolů do lesa, tak se můžeme
občerstvit u studánky U Javorů. Stejně tak se jmenuje i okolí studánky.
Své jméno si okolí získalo díky porostu. Rostl tu javor klen, známý také
jako javor horský. „Stará pověst uvádí, že v trati u Javorú nachází se zbojnický poklad. Nachází se v malém
sklépku postaveném z pálených cihel,
asi v jednom metru hloubky pod zemí
a kol něho jest dláždění asi na devět
cihel, aby prý se při hledání spíše našel…Dle sdělení Mikulky z Loučky
u Vizovic (asi v letech 1930-33) má
ten poklad býti zakopán né u Javorú
na jasensku, nýbrž na Javorovém
v katastru vizovickém.“ V okolí místa
byly funkční pece na pálení vápna
a skladiště na jeho uskladnění.
Vraťme se zpět na žlutou turistickou
značku. Za pasekou míjíme les Holé
kúty, kde „Nebožčík Pavel Jurkú
z Novéj chalupy z čís. 46 (1845-1912)
vykládávali, dyž byli ešče ogarú, pásávali salaš ovec po zadkoch, že vidévali neraz na Holých kútoch blkotat modravý ohének, hned tu, hned
tam. To sa prosúšaly peňze. Staří
praúvali, že je tam nekde zakopaný
poklad a ten duch, co ho hlédá, převáďá ho z místa na místo“. Holé kúty
dostaly své pojmenování, protože dříve byly holé, bez lesního porostu.
Po Holých kútech po levici míjíme Střešňoví. Přes kopec přijdeme
do místa zvaného Na Holoňce, opět
pojmenovaného dle “holého-vymýceného místa“. Zde odbočíme doleva
na Naučnou stezku Portášskou, která nás zavede na Klenici. Za Holoňkou obcházíme pravotočivou zatáčkou Horní Tyk, přijdeme na paseku
Nad Tykem, a za ní projdeme lesíkem V Tyku. Tyk je podle valašského slovníku kopec, vrchol. Severně
od těchto míst nalezneme Zimníky.
V Zimnících, jak název napovídá, zůstávalo jejich okolí z jara dlouho chlad14 Jasenský zpravodaj

né. Prostor nad Zimníky pojmenováváme jako Hrúšové. Hrúšové je název
odvozen od hrušní, co tu rostly. Jižně od paseky Nad Tykem je úzký pás
lesa Nad Lází a pod ním je louka a les
Láze. Pojem láz znamená staročesky a valašsky louku nebo pole, vzniklé vymýcením lesa. V Lázích bývala
studánka, a také odsud vrchnost brala vysrážený vápenec na výrobu cihel.
Přicházíme na Klenici.

Obr. Střešňoví (S. Mikuláštík)
Klenice má svůj název od babyky –
„javora klen“, který tu rostl a stářím
už sešel. Na Klenici si užíváme výhledu do širokého okolí. Z místa,
kde stojí naučná tabule se podíváme
na sever, směrem k Syrákovu, kde
uvidíme okraj lesa zvaného „Pod Paličky“. V lese je skrytá louka s prudkým sklonem, kde jasenská mládež
chodila dříve lyžovat. Od Klenice se
vydáme z kopce, směrem do dědiny.
V pravotočivé zatáčce mineme cisternu pro dobytek, nad níž se nacházel

malý – dnes už zavezený kamenolom
nazývaný Skalka. V následující levotočivé zatáčce, na její vnitřní straně,
mineme Žlab. Za vnější stranou zatáčky vidíme okraj lesa Ve Břehoch, východněji les Duboviny. Za Žlabem se
nám cesta rozdvojuje. Vpravo od rozcestí je rozlehlá louka – Díly. Na rozcestí se vydáváme doleva. Prostor
mezi dvěma cestami vyplňuje Klinec (název díky charakteristickému
tvaru připomínající klín). Po cestě
sestoupíme až k sadu Ščepnice, který se nachází nad katolickým hřbitovem. Ščepnica od slova „štěpovat“
(roubovat stromy). Kolem Mikuláštíkova fojtství a nejstarší památky v obci (římskokatolického kostela sv. Máří Magdalény, postaveného
v roce 1672) sejdeme k hlavní cestě.
Po ní se vydejme vzhůru k Syrákovu. Po pravé ruce míjíme sochu Portáše, zhotovenou v roce 1941 akademickým sochařem Stanislavem
Mikuláštíkem. Dále sledujme modré turistické značení. Přijdeme až
k místu, kde končí zpevněná cesta.
Po pravici je sad a louka – Záhumenica (odvozeno od „humen“). Zde
značka pokračuje doleva a stoupá
přes louku „Na Člpkoch“. Dojdeme k lesu a po pravé straně budeme
mít louku zvanou Zádraží. Zádraží je jaseňanům poměrně neznámé
(ze 106 respondentů pouze 13 obyvatel vědělo, kde Zádraží je), přičemž
Zádraží patří ke starším názvům,
zapsaným už ve Stabilním katastru
z 1. pol. 19. století, a to ve tvaru Zadražy. Zádraží je podle Hany Vaculíkové (Mikuláštíkové) pojmenované
podle polohy „za dráhou“.

Obr. Zádraží (S. Mikuláštík)

Pokračujeme po modré značce,
která nás zavede až do chatové oblasti. Na hřebeni, za chatou U Krmelce se vydáme doprava po žluté
turistické značce zpět směrem na
Vartovnu. Vcházíme do lesa pojmenovaného jako Široká (neplést si s vrcholem Široká, který jsem popisovala
v předchozím díle seriálu). Asi 300 m
od začátku lesa najdeme po pravici
Sněhovou jamu. „Dokud nebyl Syrákovský předěl nad Sněhovou jamou
zalesněn, byl žleb Sněhové jamy zanášen při sněhových vánicích sněhem, který dle pamětníků zůstával
zde ležeti až do Jána (24.6).“ Za Širokou odbočíme doprava na lesní
cestu vedoucí zpět do vsi. Procházíme Šromkovou (pozemkem, který býval ohraničen „šraňky“ – dlouhými bidly), pod níž jsou po pravici
Macvelky a po levici Oblehle. „Název pozemku odvozen od toho, že se
jednou za tři nebo více let orával
a mezitím se nechal ležeti a sloužil
jako ovčí pastva. Stávala zde koliba,
kde bača vaříval žinčicu a vyráběl
ovčí sýr. Pozemek obléhal a z toho
název Oblehle.“ U Macvelkách
původ názvu nevíme. „Svádí to však
k domněnce, že název jest patrně
odvozen ze zkomoleného „mackovati“= bíti, tlouci, mlátiti a to tím
spíše, že v sousedství jest trať Zgabačky, kdež se zdržovali zbojníci.

Na tomto pozemku nachází se chráněný buk lesní.“ Zgabačky máme
na dohled, nachází se za východní hranicí Macvelek, hranice Zgabaček jsou protáhlé až k blízkému potůčku. Ve Zgabačkách se dle pověsti
zdržovali zbojníci, kteří narušovali provoz mezi vizovickem a vsackem. Na nátlak panstva docházelo
k likvidaci těchto tlup. „Tak stalo se
i v tomto případě. Vrchnost zmobilizovala z okolí všechny schopné muže
a udělala velký zátah. Obležení zbojníci využívajíce vhodného terénu se
úporně bránili, ale přesile nemohli odolat. Začali ustupovat přes Macvelky, kde obě strany litě na sebe
dotíraly. Posléze stáhl se zbytek tlupy do strže „Na Oblehlách“, kde byl
obléhajícími občany úplně přemožen
a zdolán. Toto dokonalé vítězství neobešlo se ovšem ani bez těžkých obětí obléhajících. Na památku této události postavili zde živí poddaní svým
padlým spoluobčanům dřevěný kříž
nad nynějším číslem dom. 163 u cesty a celé okolí po dlouhá léta jmenovali „U Kříža.“ Do Zgabaček se však
tentokrát nevydáme a pokračujeme
po cestě, dokud nedojdeme k rozlehlé louce pojmenované jako „Nad
Osičí“ (dle topolu osiky), níže, již
v obydlené části, najdeme další louku
– Pod Osičí. Až k „Pod Osičí“ však
nesejdeme. Stojíme na začátku louky
v „Nad Osičí“, a vrátíme se podél východního okraje louky zpět, směrem
na turistickou žlutou značku, přes les
zvaný „Jama“ (dle terénu). Východně
od Jamy je Rosoší. Rosoší
může pocházet od slova
rosocha, což jsou dvě
spojené větve ve tvaru vidlice. Mohlo
by to být díky tvaru hranic

katastru, který v tomto místě spojené větve připomíná. Zároveň by místo mohlo být pojmenované podle rozsochy. „Rozsocha je vypouklý tvar
reliéfu typický pro horské oblasti.
Představuje dílčí část hřbetu nebo
hřebenu v podobě protáhlé vyvýšeniny, jejíž délka přesahuje šířku a která
vybíhá z hlavního hřbetu nebo hřebenu.“ Tento útvar je v Karpatech
běžný, proto i ten by mohl být původcem názvu. Ale to jsou jen dohady.
Vystoupáme-li až na severní hranici Rosoší (můžeme využít přítomnou
pěšinku), dostaneme se zpět na žlutou turistickou značku, odkud se vrátíme na Syrákov. Tam naši dlouhou
pouť také zakončíme. Ať Vám toulky
ve šlépějích našich předků přinesou
mnoho radosti.
Eva Mikuláštíková
Obr. Střešňoví (239), Klenice (č.
221), Klinec (č. 181), Díly (č. 198),
Zádraží (č. 109), Rosoší (č.147)

Zdroje: Lexikon tvarů reliéfu (https://
geography.upol.cz/soubory/studium/e-ucebnice/Smolova-2010/lexikon/strukturni/rozsocha.html); MACEK, Jan.
Mapa pomístních jmen – obec Jasenná. OÚ Jasenná: 1957 (psané kurzívou);
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; Valašský slovník (https://www.valassky.cz/#)
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Vítání občánků
Ve sváteční neděli 1. 5. 2022 jsme
přivítali mezi malé "jaseňany" celkem sedm dětí. Tradiční slavnostní projev Kamily Poláchové a paní
starostky Dany Daňové doplnilo
milé vystoupení „cérek a ogarů“
z mateřské školy pod vedením paní
ředitelky Jitky Malé. Rodiče se podepsali do kroniky na pamětní list,
který ilustruje slečna Lada Zapalačová a dostali i milý dárek, který
uháčkovala paní Monika Zrníková.
Nechybělo ani obvyklé focení u kolébky a společné foto. A koho jsme
přivítali? Karolínu Kojeckou,
Sáru Šebestovou, Emílii Spisarovou, Anetu Urbanovou, Viktorii Schmidtovou, Filipa Pavlůska
a Stelu Špačkovou.

Poděkování
Kupí se nám tu přáníčka.
Proč?
Přece slaví devadesátku
naše babička.
V dubnu tohoto roku
je naší Marušce Tomečkové
hodně roků.
My se ale nezaleknem,
a spolu pěkně splknem.
Připijeme zlehýnka,
ať žije naše „bábinka“.
Přejeme jen zdravíčko
jen ať slouží Ti ještě tělíčko.
Školka žila celičká,
když zněla od dětí
krásná písnička.

O dobrou náladu se postraly,
když ze Šlágru od cérek
další noty hrály.
Nenechala se zahanbit ani rodinka,
která přišla slavit a nestačila
jen hodinka. 
Těm všem patří velké poděkování,
že si našli čas naší milé babičce
na gratulování.
Co víc si přát než zdravíčko,
máme Tě rádi, naše babičko!!!
Za celou rodinu vnučka Jana

Připojujeme se s přáním všeho nejlepšího
paní Marii (třetí zleva).

Chtěl bych poděkovat paní starostce PhDr. Daně Daňové, paní Ivetě Dorničákové
a ostatním zaměstnancům Obce Jasenná za psychickou podporu a pomoc, kterou
poskytli mé mamince Marii Sedláčkové v době její nemoci i následného těžkého
úrazu. 			
Srdečně děkuje Josef Sedláček, syn
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