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Před předáváním ocenění členům sboru, zleva: Jan Štalmach, starosta okrsku, Tomáš Hurta, starosta SDH Zádveřice, paní
Kattauerová, zástupkyně starosty Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Robert Čala, velitel SDH Jasenná,
Pavel Kuníček, starosta SDH Jasenná, Jana Pečenková, vedoucí mládeže SDH Jasenná
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Sobota 21. července 2007 se stala
dnem oslav 100. výročí založení
SDH Jasenná. Předcházelo jej
mnoho dní příprav, obavy o
příznivé počasí a spousta sbírání
podkladů pro brožuru i nástěnky,
které byly v sobotu vystaveny ve
zbrojnici. A nadešel den D.
Sluníčko svítilo už od rána, obloha
bez mráčku, všechno připraveno.
Svatý Florián, ještě vonící novotou,
byl na svém místě, prapor s novou
stuhou k výročí zdobil zbrojnici a
brožury byly nachystány pro
všechny, kdo přijdou s námi oslavit
těch dlouhých 100 let ode dne, kdy
si naši bratři hasiči poprvé řekli
,,BOHU KU CTI, BLIŽNÍMU KU POMOCI „.
V 10:00 hodin se otevřela vrata zbrojnice a
přivítali jsme první spoluobčany v čele s panem
starostou Pavlem Machovským a paní místostarostku
Zdenku Turkovou, kteří náš sbor spolu se členy
Zastupitelstva obce Jasenná podporují a mají obrovský
podíl na zdaru oslav.
Ti, kteří přišli na den otevřených dveří, si mohli
prohlédnout jak novou výstroj a výzbroj, tak i několik
kousků historických. Bohužel více se nám nepodařilo
sehnat, i když v obci je jich ještě několik, ale setkali
jsme se s neochotou k jejich zapůjčení. A proto patří
velký dík všem, kteří nám zapůjčili, nebo darovali jak
fotografie, tak staré přilby a obleky. Velkou zásluhu na
shánění dobových materiálů a přípravě brožury mají
paní místostarostka Turková a pan Karel Frýdl starší,
za což jim mnohokrát děkujeme
Po 12. hodině se začali sjíždět hasiči z našeho
okrsku a ve 13:00 hodin zazněla obcí siréna
k tématickému cvičení. Hadicové vedení bylo
roztaženo ulicí ke školce, kde poslední byla nová

vizovická cisterna, která stříkala z vodního děla na
louku vedle školky. Toto cvičení se setkalo s velkou
přízní našich spoluobčanů, kteří se potom přesunuli ke
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zbrojnici, kde po příjezdu dechové hudby z Liptála,
proslovu starosty sboru pana Pavla Kuníčka, starosty
okrsku pana Štalmacha a zástupkyně starosty
Okresního sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska
paní Kattauerové, byly předány medaile a čestná
uznání členům sboru.
Poté se slavnostní průvod, v čele s dechovkou a
koňmi taženou historickou stříkačkou z roku 1908,
vydal směrem na hřiště, kde oslavy pokračovaly.
Dechová hudba hrála k tanci i poslechu až do večera,
kdy je vystřídala skupina Quatro na večerní taneční
zábavě.
Odpoledne přijeli profesionální hasiči ze Zlína a
předvedli rozstříhání auta při záchraně zraněné
posádky.

Zpestřením odpoledne pro děti byl malý kolotoč,
střelnice a tradiční jízda na voze taženém koňmi pana
Courala.
Na závěr bychom chtěli poděkovat zastupitelstvu
obce v čele s panem starostou za finanční záštitu akce,
díky níž se nám podařilo obstarat
v upomínku tohoto výročí sochu
Svatého Floriána, patrona hasičů,
stuhu k praporu, brožury a ostatní
propagační materiály.
Poděkování patří také panu Jiřímu
Kovářovi,
který
zrekonstruoval
hasičskou stříkačku z roku 1908 a
panu Couralovi za její odvoz
v průvodě na hřiště a fotbalovému
klubu Jasenná za zapůjčení hřiště. Dík
patří také všem členům sboru, kteří
pomohli jak s přípravami, tak se zajištěním obsluhy
v sobotu i následující den na pouti na fotbalovém
hřišti.
Jana Pečenková

Vážení bratři hasiči, vážení hosté,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji pozdravil u
příležitosti 100. výročí založení dobrovolné požární
ochrany ve Vaší obci – jménem Okresního sdružení
hasičů Čech, Moravy a Slezska, okrskového výboru,
jménem SDH ve Vizovicích a jménem svým.
Scházíme se dnes, abychom si vzpomněli velmi
významné události v historii Vaší obce a to 100.
výročí založení dobrovolné požární ochrany v místě,
ze které vyrostl dnešní Sbor dobrovolných hasičů
v Jasenné.
100 let – jak jednoduché sousloví. Kolik však
obětavosti, práce, lidských tragédií, ale i radosti a
šťastných okamžiků se za ním skrývá. Řekneme-li sto
roků dobrovolné hasičské práce od založení
dobrovolného hasičského sboru v Jasenné, musíme
obdivovat ušlechtilou snahu, houževnatost a vytrvalost
našich zakladatelů, kteří přes mnohé překážky a
dokonce zlobu a nenávist prosadili možnost vytváření
hasičských spolků k realizace svých nejhumánnějších
myšlenek, ve snaze co nejlépe chránit životy i majetek
všech a tak naplňovat myšlenku sv. Floriána „Bohu ke
cti – bližnímu ku pomoci“.
Vzpomínáme zakladatelů a všech těch, kteří svou
obětavostí, vytrvalostí a nadšením pomáhali budovat
tuto dobrovolnou organizaci. Za uplynulých sto let to
byli stovky členů, jenž byli všichni vedeni společnou
ideou – pomoci druhému, plnili těžké a náročné úkoly
v ochraně majetku a zdraví spoluobčanů.
Je tomu sto let, co první členové Vašeho sboru si
na sebe vzali tak náročný úkol – pomoci druhému
v neštěstí. V neštěstí nejen při požárech, ale také při
živelných pohromách.
Můžeme si jen přát, aby tato ušlechtilá myšlenka
pokračovala i nadále ku prospěchu naší vlasti.
Vážení přátelé, dovolte mi, abych z tohoto místa
poděkoval výboru SDH za pozvání a také abych
poděkoval všem Vašim členům a funkcionářům, kteří
se podíleli nebo podílí na rozvoji Vaší organizace,
popřál jim hodně zdraví a hasičský elán.
Děkuji za pozornost
Jan Štalmach, člen VV a starosta okrsku

Při přípravě brožury ke stému výročí založení SDH
v Jasenné jsme narazili na dva zásadní problémy, a to
na neexistenci kronik a na neochotu některých občanů
k zapůjčení dobových fotografií a jiných materiálů.
Co se týká kronik, bylo nám řečeno, že
v osmdesátých letech minulého století byly tyto
kroniky předány panem Vladislavem Hladíkem a paní
Jarmilou Kovářovou k dalšímu zpracování tehdejšímu
řediteli muzea v Gottwaldově panu Smýkalovi. Zda
tyto kroniky vedl, zda zůstaly u něho, anebo je vrátila
jeho manželka po jeho smrti zpět do Jasenné, se již
nedozvíme. Jsou oba mrtvi. Přes pracovníky muzea
jsme se dostali až ke správci pozůstalosti po zemřelém
panu Smýkalovi a jeho paní a ten nám sdělil, že tyto
kroniky SDH v pozůstalosti nejsou. A tak se dá říct, že
naše téměř detektivní práce na tomto jeho sdělení
skončila. Ale možná také ne.
Skutečností ale zůstává, že historické materiály
uveřejněné ve vydané brožuře byly čerpány
z dochovaných listových a několikrát přepisovaných a
značně zašlých zpráv na schůze a pak i k šedesátému a
sedmdesátému výročí sboru. Jediná kniha, která ve
zbrojnici zůstala z předválečné a pozdější doby, je
kniha došlé a odeslané pošty. Nemohli jsme proto psát
o složení, činnosti a úspěších sboru, respektive
družstev, která sbírala na soutěžích v minulosti vítězné
poháry.
O úspěších družstev nebylo bohužel hovořeno ani
ve výroční zprávě k sedmdesátému výročí sboru v roce
1977. A tak abychom zachytili mizející historii,
pokusíme se v některém z příštích zpravodajů
uveřejnit vzpomínání nejstarších členů SDH – mužů,
ale i žen, kteří v sedmdesátých a osmdesátých letech
minulého století zdatně reprezentovali hasičský sport
sboru. Doufáme jen, že budou ochotni se s námi o své
vzpomínky podělit.
A teď k historickým fotografiím a jiným
materiálům a k neochotě občanů je zapůjčovat a dát je
z domu. Tato neochota pramení zejména z nabytých
špatných zkušeností z dřívější doby. Mnozí naši
občané v dobré víře půjčovali historické fotografie, ale
ty jim, bohužel, nebyly ve většině případů vráceny.
Zůstaly u toho, kdo si je vypůjčil. A tak se nedivme –
anebo se divme?
Oslavy stého výročí se vydařily a to je důležité. Do
další práce přejeme hasičům co nejvíce úspěchů a
neutuchající aktivitu s věrností k poslání a myšlence
dobrovolných hasičů „Bohu ku cti, bližnímu ku
pomoci“.
Zdeňka Turková, místostarostka
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Jste
členem
nějaké
zájmové
organizace,
zaměstnancem mateřské a základní školy? Chcete
rozvíjet své aktivity, a tak zvýšit úroveň života v obci
nejen svého, ale i dalších spoluobčanů? Chtěli byste
získat finanční podporu pro své projekty? V současné
době existuje několik možností, kde lze o tyto podpory
na různé typy aktivit požádat.
Pokud je Váš záměr méně finančně náročný (například
koupě stolu na stolní tenis, keramického kruhu atd.,
nebo uspořádání jednodenní kulturní akce), může být
podpořen z nejrůznějších nadačních fondů, které se
zaměřují na rozvoj dané oblasti. V České republice
existuje např. Nadace pro podporu hasičského hnutí
v České republice, kde lze získat prostředky pro
organizování hasičských zájmových a kulturních akcí,
hasičských soutěží a také na výchovu mládeže a
zapojování mladých hasičů do činností ve sborech.
Nadace Děti-kultura-sport zase dbá na rozvoj dětí, a
tedy přispívá na nejrůznější školní, kulturní i sportovní
činností pro tuto cílovou skupinu. Podporu lze získat
také z nejrůznějších fondů na krajské úrovni, mezi
které patří Fond kultury Zlínského kraje, Fond
mládeže a sportu Zlínského kraje, Programový fond
v oblasti „Prevence sociálně patologických jevů. Výše
příspěvků, které lze z nadačních a krajských fondů
získat, je stanovena v podmínkách jednotlivých výzev
k předkládání přihlášek. Obvykle to je od 1 000200 000 Kč.
Získat finance na náročnější projekty je možné u
strukturálních fondů EU. V rámci Evropské unie lze
mimo jiné požádat o prostředky na následující
činnosti:
1) Rozvoj měst a obcí, přeshraniční spolupráce:
Např. úpravy veřejných prostranství, včetně
výsadby okrasné zeleně, infrastruktura pro
poskytování
sociálních,
vzdělávacích
a
zdravotnických
služeb,
infrastruktura
pro
poskytování zájmových a volnočasových aktivit,
přeshraniční spolupráce v oblasti rozvoje
mezilidských vztahů, společenských a kulturních
aktivit, regenerace bytových domů apod.
2) Rozvoj cestovního ruchu: Např. rozvoj kapacit
ubytovacích zařízení, vybudování, rekonstrukce a
obnova skanzenů, muzeí apod., budování
cyklostezek a cyklotras s využitím pro cestovní
ruch, prezentace turistických destinací apod
3) Rozvoj lidských zdrojů: Např. rekvalifikační
kurzy pro nezaměstnané, poskytování sociálních
služeb, zvyšování kvality výuky cizích jazyků,
vytvoření
systému
dalšího
vzdělávání
pedagogických pracovníků, inovace vzdělávacích
programů, podpora dalšího vzdělávání apod.
4) Ochrana životního prostředí: investiční podpora
vzdělávacích, poradenských a informačních center
environmentálního vzdělávání apod.
4
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V roce 2007 bylo zahájeno nové programovací období,
v rámci kterého lze podávat projekty až do roku 2013.
Podpora v rámci EU může dosahovat až 100 %
uznatelných nákladů projektů (míra spolufinancování je
však dána podmínkami jednotlivých operačních
programů a jejich opatření). Další možnost, kde podat
náročnější projekt, jsou norské fondy, jejichž priority
jsou například v oblasti obnovy historického a
kulturního dědictví v regionech, ochrana movitého i
nemovitého kulturního dědictví a modernizace vybavení
mateřských a základních škol. I podpora z norských
fondů je založena na principu spolufinancování (obvykle
je třeba se podílet na rozpočtu projektu 15 %).
Příklady projektů, které byly podpořeny z nadačních
fondů a fondů EU.
Nadace VIA podpořila projekt „Chudenická sokolovna –
park volnočasových aktivit - Obec Chudenice“. Obec a
její obyvatelé na ploše o výměru cca 0,25 ha, jejíž část
byla dříve sportovištěm patřícím k místní sokolovně,
obnoví volejbalové hřiště, vystaví hřiště dětské, a na
části prostranství vytvoří park s novou zelení a
mobiliářem.
Nadační příspěvek byl 200 000 Kč na realizaci projektu
a 10 000 Kč na zpracování případové studie projektu.
Ze strukturálních fondů EU byly v programovacím
období 2004 - 2006 podpořeny například následující
projekty:
• Projekt „Rekreační areál Mikulčin vrch“, jehož
předkladatel byl TJ lyžařský klub Uherský Brod.
Tento projekt byl podpořen částkou 5 mil. Kč
v rámci Společného regionální operačního programu
a umožní vybudovat uměle zasněžený areál.
• Projekt „Krajinářská úprava a vybavení veřejného
tábořiště na Pulčíně“, předkladatelem byla obec
Francova Lhota. Projekt byl podpořen částkou 639
tis. Kč v rámci OP Interreg IIIA ČR-Slovensko.
Podstatou tohoto projektu je úprava ohniště, pořízení
dřevěných lavic a stolů a vybudování dřevěných
objektů záchodů, umýváren a kuchyňky.
• Projekt „Děti bez hranic“, předkladatel Mini-jesle a
mateřská škola Dětský sen-Children Dream, o.p.s.
Projekt byl podpořen částkou 562 000 Kč v rámci
OP Interreg IIIA ČR-Slovensko. Projekt je zaměřen
na spolupráci české a slovenské mateřské školy.
Realizace přinesla dětem setkání s českým tak
slovenským jazykem formou hry, obrázků, čtení
pohádek, krátkých filmů, maňáskových her, písniček
a říkadel. Součástí projektu je i pobyt slovenských
dětí v ČR zpestřený prohlídkou různých zajímavostí
města Brna a jeho okolí a uspořádáním závěrečného
dětského karnevalu s vyhodnocením nejhezčích
masek.
(pokračování na 5. straně)

(dokončení ze 4. strany)
• Projekt „Cílené rozvíjení čtenářské gramotnosti ve
výuce na 2. st. ZŠ“, předkladatelem je První
jazyková škola v Praze 4, Horáčkova 1100, Praha
4. Projekt byl podpořen částkou 3,3 mil. Kč
z JPD3. Smyslem projektu je umožnit rozvoj
aktivního učení, směřujícího ke zvyšování
čtenářské gramotnosti v 6. a 7. ročnících
zapojených ZŠ, následně aplikovatelného i na
další ZŠ v Praze a celé ČR. Realizace projektu má
vybraným pedagožkám poskytnout potřebné
teoretické zázemí a školám nutnou hmotnou
podporu pro rozpracování takových metod
alternativního učení, které pomohou zvýšit zájem
dětí o čtení a využívání literatury, a to i v jiných
předmětech než ČJ.
• Projekt
„Centrum
mládeže
v Mošnově“,
předkladatelem je obec Mošnov. Ze Společného
regionálního operačního programu bylo získáno
4,1 mil. Dostavbou "Centra mládeže" chtěl žadatel
eliminovat vznik sociálně patologických jevů a
snížit drobnou kriminalitu mládeže celého regionu.
Vznikem školícího střediska, internetové kavárny
a přesunem a rozšířením knihovny do nových
adekvátních prostor byl zajištěn růst celoživotního
vzdělávání a zlepšení podmínek pro život obyvatel
obce a okolního regionu.

Více informací nejen zájmovým sdružením, mateřské a
základní škole o možnostech získání finanční podpory,
ale také firmám o možnostech čerpání dotací poskytne:
Bc. Petra Pilčíková, Jasenná 71
Tel: 605 35 01 35, e-mail: petrapilcikova@email.cz

Věcné břemeno je věcné právo, které omezuje
vlastníka nemovité věci ve prospěch jiného tak, že je
povinen něco opakovaně nebo dlouhodobě trpět –
např. chůze po vlastním pozemku, nemá-li soused
přímý přístup k veřejné komunikaci, něco konat –
např. poskytnout doživotní bydlení nebo se něčeho
zdržet – např. stavět plot jen do určité výše.
Věcné břemeno se vždy zřizuje ve prospěch jiné
osoby a nebo je spojeno s vlastnictvím určité
nemovitosti – např. studna na cizím pozemku. Věcné
břemeno zkrátka omezuje vlastníka ve prospěch
někoho jiného.
Věcné břemeno vzniká po dohodě obou stran
zápisem do katastru nemovitostí. Zatížení nemovitosti
věcným břemenem přechází na každého dalšího
vlastníka nemovitosti. U věcného břemene s právem
na dožití osob v nemovitosti toto zaniká úmrtím
dožívajících osob.

Věcné břemeno je vhodné zřídit tehdy, když se osoby
nedokáží jinak dohodnout – např. prodejem, koupí,
nájmem či pronájmem věci (příkladně studny na cizích
pozemcích, vodovodní potrubí na cizích pozemcích
apod.).
Věcné břemeno vzniká písemnou smlouvou, která
přesně vymezuje práva a povinnosti obou stran. Věcné
břemeno může také vzniknout na základě závěti a
dědického řízení, ale i vydržením práva, o kterém
rozhoduje příslušný orgán, anebo vzniká přímo ze
zákona, tj. že musíte věc užívat nepřetržitě alespoň deset
let v dobré víře, že vám dané právo náleží.
Při koupi jakékoliv nemovitosti se vždy zajímejte,
zda na ní nějaké věcné břemeno nevázne. Protože jak už
to v životě chodí, tak pro jednu stranu to bude třeba
znamenat pořádné „břemeno“, pro druhou obvykle
klidné spaní.
Zdeňka Turková, místostarostka

•

Projekt
„Centrum
výchovně
vzdělávacího
poradenství se zaměřením na rovnost příležitostí
mužů a žen“, předkladatel Gymnázium a Střední
pedagogická škola Jeronýmova. Projekt byl
podpořen částkou 7 mil. ze Společného regionálního
operačního programu. Pro provoz Centra byly
zrekonstruovány podkrovní prostory v objektu
Gymnázia a Střední pedagogické školy Jeronýmova.
Výukový sál a zázemí pro vyučující byly nově
zatepleny, odizolovány a
vybaveny novým
funkčním nábytkem. Rekonstrukce byla zahájena
v září 2005, v prosinci 2005 byly prostory Centra
předány do užívání a od února 2006 zde probíhají
kurzy. Na projekt SROP škola úspěšně navázala
projektem samotného výukového Centra, jehož
provoz je spolufinancován z Evropského sociálního
fondu. V Centru již dnes probíhá vzdělávání a
poradenství pro ženy po skončení mateřské dovolené
tak, aby získaly rovné postavení ve společnosti a
lepší uplatnitelnost na trhu práce.
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Macek Libor
Macková Marta

B
Bajgar Josef
Bělíková Lenka
Bělíková Milena
Bělohlávek Pavel
Bielik Emanuel

221
117
89
236
49

577 456 181
571 117 221
577 456 158
577 456 167
577 456 198

C
Coural Stanislav

263

577 456 174

Machovský Zbyněk
Martykán František
Matyáštík Ivo
Miku láštík Stanislav
Miku láštíková Věra

203

207
10
294
230
267

775 956 190
577 456 142
739 738 661
577 456 073
577 456 125
577 456 178
577 456 154
577 456 197

214

P
Pečenka Josef
Pilčík Zdeněk
Polách Jiří, Ing.
Polách Pavel
Poláchová Jarmila
Polčiak Josef

41
71

577 456 189
577 456 056

103
103
250

777 795 677
777 795 678
577 456 234

Č
Čala Josef
Čalová Andrea, Mgr.
Černý Antonín

132
91
241

577 456 145
577 456 170
777 184 786

D
Daňová Dana, PhDr.
Drgová Marie

217
125

577 456 118
577 456 070

R
Rokyta Antonín, Ing.

119

577 456 105

20

577 456 079

Ř
Řepa Ladislav

218

577 456 286

H
Havel M ilan
Hejt mánek Pavel
Hejt mán ková Jindřiška, Mgr.

111
215

Hurtová Pavlína

252

577 456 156
577 456 140
577 456 074
739 924 748
604 655 702

S
Sedláčková Marie
Spisar Milan, Ing.
Steiner M iroslav
Studeník Jaroslav
Surý Martin, Ing.
Sušeň Jiří
Sušilová Jana
Sušňová Martina

112
301
256
290
83
136
183
239

577 456 109
577 456 309
577 456 182
577 456 202
577 456 127
577 456 216
577 456 276
577 456 032

Š
Štencl Bohumil, Ing.
Šťastný Jiří
Šťastný Pavel

79
264
275

577 456 214
605 725 741
577 456 168

F
Frýdl Jan

5

J
Janál Jaroslav

269

Jenyš Jaroslav
Jurčák Jan
Jurčák Rado mír
Jurčák Rostislav
Jurčák Zdeněk

204
93
153
98
126

577 456 006
603 552 467
577 456 232
577 456 016
603 247 133
577 456 051
577 456 017

T
Tomanec Antonín

K
Kočica Jaroslav
Kovář Jan
Kovář Petr
Kovář Rostislav
Kovářová Jarmila
Kovářová Olga
Kráčala Antonín
Kráčalová Jiřina
Kráčalová Marie
Kremp lová Karla
Křupala M ilan

268
295
64
269
223
211
219
278
161
170
61

577 456 268
577 456 049
603 217 620
577 456 269
577 456 254
577 456 067
577 456 071
577 456 278
577 456 072
577 456 171
577 456 043

L
Lach manová Vlasta
Londa Vladimír

77
225

577 456 161
571 891 955

M

Macek Karel

6
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571 891 955

31

571 110 878
605 435 607
577 456 280

V
Valchářová Anežka
Váňa František, Ing.

78
237

577 456 186
577 456 193

Z
Zedník Josef
Zicha Antonín
Zicha Stanislav
Zrník František
Zrníková Jarmila

247
248
47
169
157

577 456 069
577 456 204
577 456 062
739 779 069
603 354 244

Ž
Žárská Ludmila
Žůrek František

18
300

737 623 088
577 456 023

Tomašáková Jana

304

Firmy a ostatní
Jasno, spol. s r. o.
Valendin, spol. s r. o.
Vibo x, a. s.
Obecní úřad
Knihovna
Základní škola
Mateřská škola
Pošta
Samoobsluha
Minimarket Zastávka
Motorest u Kašparů
Pálenice
Farní ú řad - evangelický

Další telefonní čísla
Městský úřad Vizovice
Policie ČR, služebna Vizovice
prap. Bc. Ro man Navrát il
MUDr. Eva Nečasová
MUDr. Dag mar Zavřelová
MUDr. Petra Dočkalová
Nemocnice Vizovice
Krajský úřad Zlínského kraje

306
316
308
190
54
15
255
190
240
235
2
108

577 456 117
577 456 148
577 456 115
577 456 131
577 456 122
732 366 377
577 456 141
577 456 143
577 456 121
577 456 004
577 456 130
777 652 311
736 617 763
577 456 188
577 456 104
571 892 922
732 819 626
577 599 111
577 453 333
974 662 604
577 453 209
577 452 850
577 452 854
577 452 531
577 043 111

Ve čtvrtek 5. 7. jsme se jako každý rok na začátku
prázdnin přesunuli do Vlachovic na 6. hasičský letní
stanový tábor. Letos jsme se stali kosmonauty a
cestovali jsme po planetách naší sluneční soustavy.
Ocitli jsme se například na kamenné planetě Uranu, kde jsme podnikli lov dinosaurů, ale při tom
nás lovili Uraňané a zúčastnili jsme se také
uraňanských zápasů. Z ulovených dinosaurů jsme si

potom vytvořili na památku zkameněliny. Na planetě
Mars jsme lovili souhvězdí, za které jsme si ve
vesmírném obchodě nakoupili potraviny na vesmírný
guláš. Ten jsme si samozřejmě uvařili a snědli.
Mimochodem nejlepší měli Marťánci.
Na planetě Jupiter jsme byli podrobeni zkouškám na
kosmonauta, ten musel být bystrý, chytrý, obratný,
přesný, silný, mlsný a musel být ve střehu i po slepu.
Počasí nám nedopřálo letos ani jednu návštěvu
koupaliště, ale zato jsme podnikli dva výlety. První i
s noclehem na skautské základně v Brumově,
s návštěvou hradu a města. Na druhý jsme se vydali
v pátek 13. 7. do Zlína, kde jsme využili dne
otevřených dveří Hasičského záchranného sboru města
Zlína. Tady nám profíci hasiči předvedli výzbroj a
výstroj, předvedli slaňování z plošiny, stříhání
s hydraulickými kleštěmi a některé děti oblékli do
hasičské výstroje. Potom jsme se přesunuli do města,
kde jsme po rozchodu na náměstí Míru vyjeli na
vyhlídkovou terasu Baťova mrakodrapu.
A už tu byla sobota 14. 7. a s ní odjezd domů.
Chtěla bych poděkovat všem, kdo se podíleli na
přípravě a chodu tábora, obecnímu úřadu za podporu a
pomoc s obstaráním nové polní kuchyně, kterou jsme
plně na táboře využili a skvěle se v ní vařilo.
Doufám, že příští rok se nám opět podaří tábor
zorganizovat a těším se na nové děti i na ty, které
s námi jezdí už několik let a na nové zážitky s nimi.
Za SDH Jasenná hlav. vedoucí tábora Jana Pečenková
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Touláme-li
se
ve
vzpomínkách na své dětství
letními měsíci, mnoho z nás si
vzpomene na zážitky z letního
tábora. Někdy byla součástí
programu také táborová bojová
hra, na kterou rád vzpomíná i
manžel. Protože starší dcera na
tábory jezdit nechce, a manžel
jí chtěl atmosféru alespoň
přiblížit, dotáhl letos svou myšlenku do konce a
rozhodl se připravit pro děti v jejím věku víkendový
tábor.
Sraz zúčastněných byl v pátek 3. srpna v 16:00
hodin u Motorestu u Kašparů. Z oslovených dětí přišly
téměř všechny, jen dospělých se sešlo méně, než bylo
na hru třeba a tak se musela operativně měnit pravidla.
Celkem se sešlo 15 dětí ve věku většinou od 10 do 13
let a 7 dospělých. Děti v doprovodu dámského
osazenstva se pěšky vydaly na cestu do Hodína
dlouhou 3,5 kilometru – na louku uprostřed lesů na
hranici katastrů Jasenná, Prlov a Pozděchov.
Po příchodu na
tábořiště a rychlém
postavení
stanů
byly děti rozděleny
do tří skupin –
medvědi, tygři a
vlci. Spolu s tatínky
(každý u jedné
skupiny) byly děti
vybaveny
vysílačkami
a
všichni vyzbrojeni
baterkami se vydali
do
tmavnoucího
lesa, každá skupina
na své stanoviště.
Přes určité obavy se děti pohybovaly lesem naprosto
v pohodě, každá skupina získala vlajku jiné jednotky a
také dorazila ke všem kontrolním bodům, takže
bodový stav byl vyrovnaný. Právě proto, že hra
probíhala večer a z kraje noci, byla pro děti velkým
zážitkem.
Děti jakoby nepociťovaly únavu a bavily se ve
stanech dlouho do noci. Dva odvážlivci přespali
s jedním tatínkem „pod širákem“ u ohně, přestože noc
byla hodně chladná a ranní teplý čaj uvítali všichni.
V sobotu dopoledne mezi sebou družstva soutěžila
v připravených disciplinách, zatímco tatínci
připravovali v lese „lanovku“.
Po obědě a chvíli odpočinku byla na řadě opičí
dráha. Po prvním, zahřívacím kole běželi všichni
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naostro a vložili do závodu
všechny své síly. Na této
trase měla výhodu děvčata,
která měla dlouhé nohy a
zaběhla tři nejlepší časy.
Zato ve střelbě kralovali
hoši – někteří měli skutečně
dobrou mušku. V průběhu
odpoledne bylo vystříleno
1200 diabolek.
Navečer přijeli zahrát k táboráku tři ochotní mladí
lidé a je třeba říct, že je velká škoda, že tak skvělou
hudbu neslyšelo více posluchačů. Zpěv a hru na kytaru
doplňovali bubínkem a zážitek to byl skutečně úžasný.
Z jejich projevu bylo znát, že hudbou opravdu žijí.
Rozešli jsme se až pozdě v noci s nadějí, že je snad ještě
někdy uslyšíme.
I druhou chladnou noc děti ve stanech statečně
vydržely. Líbilo se nám, jak v noci měsíc dokonale
osvětloval celou louku svým studeným světlem.
V neděli ráno jsme vyhodnotili soutěže (vyhráli vlci
od dva body před medvědy a tygry, kteří získali stejný
počet bodů) a
postupně jsme se
rozjeli domů.
Na místě je
poděkovat všem,
kteří s přípravou
celé víkendovky
pomohli. Mezi
nimi byla Obec
Jasenná,
která
poskytla obecní
automobil
k převozu stanů a
batohů
do
tábořiště, Obec
Lutonina, která
zapůjčila vzduchovky ke střelbě a poskytla část střeliva a
firma Jasno, spol. s r. o. Jasenná, která přispěla 500,-korunami na zajištění guláše k sobotnímu obědu. Velké
poděkování patří také manželům Krčmovým, kteří mají
v blízkosti tábořiště chatu a poskytli nám zázemí (pitnou
vodu, ledničku,…). Děkujeme také panu Ing.
Pokornému z Chrastěšova, jemuž patří louka pro
tábořiště, za ochotný souhlas s propůjčením pozemku.
Poděkovat musíme i dvěma tatínkům – Mirkovi
Vaculíkovi z Jasenné a Pavlu Boháčovi z Lutoniny za to,
že ochotně pomohli a strávili s námi společně víkend.
Na závěr děkujeme také všem dětem za jejich účast,
za ochotu spolupracovat, zapojit se a za jejich
vyjádřenou spokojenost, která je pro všechny, kdo akci
připravovali, tou nejlepší odměnou. Iveta Dorničáková

Řek Mojžíš jednou lidu svému: Přišel čas,
dnes v noci tiše vytratí se každý z nás.
Mává, mává nám všem svobodná zem…

Starý příběh z bible o vyjití izraelského lidu
z egyptského otroctví a o putování pouští do zaslíbené
země byl tématem letošního tábora.
Z Egypta (který byl jen kousek na hošťálkovských
pasekách) jsme vyšli hned první noc a za tmy přišli do
tábora. Někteří ho tak v plné kráse uviděli poprvé až
ráno, když se probudili.
Počasí bylo vskutku jako na poušti. Skoro
čtyřicetistupňová vedra. Ale voda nám ze skály (tedy
z kohoutku u lesa) tekla a někdy padala i mana
(k nerozeznání od pěnových bonbónů maršmelounů) a
jednou přiletěly dokonce i křepelky. Ty ale nelítaly
pečené do pusy, tak si je Izraelci museli sami uvařit a
k nim i brambory.
Lid izraelský byl rozdělen do čtyř kmenů, které spolu
při tom putování pouští taky bojovaly o vítězství.
Kromě toho jsme jako každý rok chystali dřevo,
pomáhali v kuchyni, na nočních hlídkách střežili tábor,
vydali se na dvoudenní výlet po okolí, učili se

V souvislosti s připomínkou 50. výročí úmrtí Jiřího
Řezníčka jsme získali i materiál o rodákovi
z Lutoniny, který se také účastnil odboje.

Tomáš Zrník, zapome nutý bojovník
Místo narození: 13. 1. 1919 v Lutonině
Hodnost: četař, pilot 313. peruti
Padl v boji: 27. 9. 1943 ve Francii
Mezi nespočetné bojovníky II. světové války, kteří se
ze světa doslova ztratili, zcela jistě patří i pilot čs. 313.
peruti Tomáš Zrník z Lutoniny. Pátrání po jeho osudu
bylo více než obtížné, neboť stejně tak jako Tomáš
Zrník zmizel v boji beze stopy, tak i jeho rodina

všelijaké tábornické dovednosti, běhali po lese při
velké táborové hře, diskutovali o Desateru, zpívali u
ohně a tak všelijak podobně.
Občas nás navštívily maminky, babičky a ostatní
příbuzenstvo a přivezly spoustu buchet, za což jim
děkujeme, protože tak naše pouštní strava vůbec
nebyla jednotvárná.
A jak to všechno dopadlo? Bodování vyhrál kmen
Rúben, ale gratulovat by se dalo i Honzíkovi Novákovi
a Pepínovi Mikšíkovi, kteří suverénně zvládli celý
tábor stejně jako ti velcí, i když sotva vyšli z první
třídy, a vedoucím, kteří toho za dva týdny moc
nenaspali, a dětem, že to všechno vydržely.
O tématu na příští rok se ještě přemýšlí, ale aby to
čekání rychleji utíkalo, už na podzim se chystá
víkendovka.
A ještě: Pokud byste stáli o všechny fotky z tábora,
ozvěte se na faře, budou k dispozici na CD.
Radka Včelná

v Lutonině se odstěhovala ještě před válkou někam na
Žitný ostrov, na Slovensko. „…a jak víš,“ píše mi
Vladislav Jučák v dopise, „potom je Slováci vyhnali.
Rozvětvená rodina se rozjela po Moravě a po Čechách,
ale já jsem zjistil, že jedna rodina uvízla v Zádveřicích.
Neměl jsem štěstí, neboť Zrník, kterého jsem vyhledal,
zemřel v roce 1981. Navštívil jsem vdovu po něm a ta
mne ujistila, že Tomáš se narodil v roce 1924, vyučil se
knihkupcem u Macháčků ve Vizovicích, po válce se vrátil
na Slovensko a zemřel v roce 1958 jako předseda ONV
Šamorin…, takže jsem byl na falešné stopě a hodně
z toho nešťastný. Ale hledal jsem dál, to víš, …vždyť to
byl rodák z mojí vesnice Lutoniny a byla to pro mne
otázka osobní prestiže.“
(pokračování na 10. straně)
Jasenský zpravodaj
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(dokončení z 9. strany)
Vzpomněl jsem si ještě na jiné Zrníky, kteří bydleli na
pasekách mezi Jasennou, Lutoninou a Ublem. Ti se
hned po válce vystěhovali do Písečné na severní
Moravu. A právě tam žije můj spolužák ing. Jaroslav
Zrník. Tomu jsem hned napsal, poprosil atd. Ale
Slávek mlčel jako ryba a já jen čekal, zda se ukáže na
srazu našeho ročníku ve Vizovicích. Slávek dojel a ne
s prázdnou:
„Tomáš Zrník (*13. 1. 1919) se narodil skutečně na
těch pasekách, říkalo se tam „U Bravenečků“, v čísle
66 na lutoninském katastru. Otec Tomáše byl kolářem.
Celá rodina se ze Slovenska přestěhovala nejprve do
Strážnice a v roce 1945 do Krásné Lípy. Jeho rodná
chalupa je dnes používána jako rekreační, a tedy ještě
tam stojí a ještě bych tam trefil. Hodlám tak učinit, jak
bude pěknější počasí, a rád bych ji také
vyfotografoval. Jeho bratranec Slávek Zrník mi předal
i dvě Tomášovy fotografie. Jedna je civilní, ještě před
emigrací do Anglie, a ta druhá v kombinéze byla
v jeho věcech, co po něm zbyly…“
Po neúspěchu Luftwaffe v letecké bitvě o Británii,
která se odehrávala v létě a na podzim 1940, se
stihačům RAF podařilo s heroickým úsilím svůj ostrov
ubránit. Německá invaze na britské ostrovy byla
odložena na neurčito a válečná mašinerie se od
22. června 1941 plně soustředila na přepadení
Sovětského svazu. Luftwaffe přemístila část svých
jednotek na východní frontu a středomořská válčiště
na Sicílii a Maltu.
K letecké obraně francouzského pobřeží byly
určeny dvě stíhací eskadry, vyzbrojené stíhačkami
typu Messerschmitt Bf 109 a Focke Wulf 190, které
byly britským Spitfirům rovnocenné.
Obě eskadry měly ve svém svazku zkušené piloty,
ostřílené mazáky, vyškolené ve španělské občanské
válce, ve Francii, bitvě o Británii, mistry svého
řemesla, kteří ovládali své stroje do nejmenších
detailů. Byli opatrní, lstiví a sebejistí, absolutní páni
svých strojů. Boj s nimi byl za všech okolností
nebezpečný a mnozí čs. piloti, kteří se s nimi utkali
v urputných soubojích a byli jimi sestřeleni, utonuli ve
studených vodách průlivu, nebo byli po seskoku
padákem na nepřátelském území zajati. Jen za období
od března do června 1942 pozbylo britské stíhací
letectvo kolem 300 stíhaček, převážně Spitfirů,
přičemž německé ztráty byly třetinové. Vydávat se
tehdy za denního světla nad okupovanou Evropu
představovalo velký hazard.
„…střílí po čertech přesně. Ani uhýbat nestačíš.
Dole vždy uvidíš čtyři barevné plaménky a ty čekáš,
kde vybuchne ten první, aby ses třem ostatním vyhnul.
Když tě první netrefí, máš vyhráno a už jen čekáš na
další sérii. Tak tě ty barevné růžičky provázejí
10
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nějakých 15 mil. Mezitím je odbombardováno, pod
tebou černý kouř a za tebou stopa nepřetržitých
výbuchů protiletadlových granátů. To už je po zatáčce
a mažeme domů…,“ zaznamenává si do deníku jeden
z našich stíhačů po návratu z doprovodu bombardérů
nad francouzské pobřeží.
Na podzim roku 1943 byla 313. peruť přesunuta na
základnu v Ibsley, odkud podnikala akce na
okupovanou Francii. Převážně šlo o doprovody
bombardovacích letounů. Československé Spitfiry
poskytovaly ochranu Marauderům americké 8. a 9.
letecké armády.
V akci, které se poprvé zúčastnil F/S Tomáš Zrník,
odstarovala 313. peruť 27. září v počtu 36 Spitfirů jako
doprovod svazu 72 amerických dvoumotorových
Marauderů. Cílem náletu bylo letiště Beauvais – Tillé
ve Francii.
Krátce
potom,
co
posádky
Marauderů
odbombardovaly, zavřely pumovnice a začaly se
obracet do Anglie, došlo k boji dvanácti Focke Wulf
190. „Třistatřináctka“ nárokovala v rozhořčené rvačce
3 vítězství, z boje se však nevrátil F/S Tomáš Zrník se
Spitfirem BM 293. Podobně jako mnozí jiní zmizel i
on beze stopy… Autentickou zprávu o průběhu boje
podává přímý účastník letu F/O Masařík, pilot 313.
perutě, v osobním bojovém hlášení:
„… točili jsme doprava s druhým boxem
bombardérů od cíle, kterým bylo letiště Beauvais. Asi
15 mil odtud jsem spatřil jeden FW 190, jenž provedl
celkem čtyři útoky na bombardér, který byl zasažen do
levého motoru. Spatřil jsem, jak z motoru šlehají
plameny. Zaútočil jsem na tento FW 190, který se po
útoku odpoutával vpravo dolů. Odřízl jsem ho a ve
výšce 12000 stop jsem na něj ze 400 yardů vypálil
několik ran. Pak jsem měl poruchu obou kanónů a
jednoho kulometu. Ze vzdálenosti 250 yardů jsem
spatřil výsledek své palby na jeho pravém křídle.
Neprovedl žádnou únikovou akci, ale přetočil se na
záda a zmizel v mracích. Pak jsem se vrátil samostatně
na základnu… F/S T. Zrník (313. peruť) se z letu
nevrátil – nezvěstný…“
Pilot Tomáš Zrník, rodák z Lutoniny u Vizovic, se
s největší pravděpodobností stal obětí jednoho
z německých Focke Wulfů, byl sestřelen nad mořem a
beze stopy i se svým letounem zmizel v chladných
vodách kanálu La Manche.
Jeho jméno je zvěčněno na panelu č. 140
památníku v anglickém Runnymade a na desce
památníku zahraniční armády ve Zlíně, kde je
nepřesně uvedeno křestní jméno Ladislav. I přes tento
nedostatek zůstane jméno Tomáše Zrníka navždy
zapsáno do historie II. světové války a v paměti
občanů, za jejichž svobodu položil svůj život.
Jaromír Valíček, Podřevnicko č. 2/1998
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Hejtmánková Františka
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82 let

Blažková Ludmila
81 let

Bělíková Jiřina
65 let

Kovářová Emilie
Macková Ludmila
Mikuláštíková Věra
60 let

Kovář Karel
Zuzaník František
Zichová Františka
55 let

Coural Stanislav
Sedláčková Emilie
Drga František
Bobal František
50 let

Matoška Rostislav, Ing.
Krajščáková Milena

Všem oslavencům gratulujeme

Narodila se:
Matušincová Tereza
Rodičům srdečně bl ahopřejeme

Sňatek uzavřeli:
Dvorník Petr a Věra (Valchářová)
Matula Martin a Zuzana (Kašpárková)
Pečenka Josef a Eva (Hladíková)
Novomanželům přejeme hodně štěstí

K trvalému pobytu se přihlásili:
Čala Jiří
Hudec Josef
Zábranská Eva
Z trvalého pobytu se odhlásili:
Matulová Zuzana
Zembo Petro

Rozloučili jsme se:
Holbík Jan, Ing.
Nar. 21. 9. 1929 v Jasenné
Manželka Zdeňka, děti Zdeňka a Iveta
Od dětství pracoval v zemědělství,
vystudoval Vysokou školu zemědělskou v Brně,
pracoval jako agronom a později jako technolog.
Byl členem místního hasičského sboru.
Záliby: hra na klarinet, hospodářství
Zemřel 20. 7. 2007 ve zlínské nemocnici
Děkujeme členům Sboru dobrovolných hasičů Jasenná
za účast a pomoc na pohřbu mého manžela a našeho
tatínka pana Jana Holbíka, čp. 81.
Zdeňka Holbíková s dcerami
Steinerová Ludmila, rozená Řezníčková
Nar. 25. 3. 1926 v Hulíně
Děti Miroslav a Karel
Pracovala ve firmě Stavby Vsetín a mnoho let
ve Svitu, kde patřila mezi nejlepší pracovníky.
Záliby: ráda pečovala o kočky
Zemřela 21. 7. 2007 ve zlínské nemocnici
Zámečníková Hedvika, rozená Dostálová
Nar. 29. 10. 1937 v Prlově
Manžel Josef, syn Stanislav
Vyučená punčochářka – pracovala mimo
obor v Rudém Říjnu
Záliby: cestování, příroda, zahrádka, četba,
luštění křížovek
Zemřela 17. 8. 2007 ve zlínské nemocnici
Havlová Marie, rozená Viktoříková
Nar. 27. 9. 1920 v Jasenné
Děti Milan a Miroslava
Pracovala v JZD v přidružené výrobě.
Záliby: ruční práce, vyšívala krásné ubrusy
Zemřela 19. 8. 2007 ve zlínské nemocnici
Pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast

Ke dni 29. 8. 2007 má naše obec 965 obyvatel,
z toho je 476 mužů a 489 žen.

Iveta Dorničáková

Jasenský zpravodaj

11

Pracovní doba v jednatelně OÚ od září 2007:
Pondělí
7:30 – 16:30
Úterý
7:30 – 15:00
Středa
7:30 – 18:30
Čtvrtek
7:30 – 15:00
Pátek
7:30 – 15:00
Polední přestávka je v době od 12:00 do 13:00 hodin.
Jasenná – trnky – slivovica
Jestliže tato slova jsou někde vyslovena, tak pro znalce
znamenají vždy symbol kvality. Kvality, která je
podmíněna přírodními podmínkami pro pěstování
trnek, ošetřováním stromů, sběrem vyzrálého ovoce,
pečlivým založením kvasu a samozřejmě kvalitním
vypálením. Průběh jarního počasí letos způsobil, že
trnkových pěsniček bude málo. O to více snad potěší
zpráva, že vítězem pěstitelského pálení u firmy
R. Jelínek u příležitosti Jelínkova vizovického koštu se
stal Jaroslav Machala, Jasenná 36 se vzorkem
hruškovice ze smolének. Gratulujeme k dosaženému
úspěchu a přejeme panu Machalovi i dalším pěstitelům
z Jasenné, aby i z letošní skromné úrody měli kvalitní
destiláty.
Pavel Machovský

Z důvodu opravy trafostanice T7 Dolní konec bude
v pátek 14. 9. 2007 v době od 7:30 do 14:30 přerušena
dodávka elektrické energie pro čp. 193, 188, 167, 166,
165, 161, 210, 183, 107, 75, 318, 142, 152, 227, (113,
84 a 207). Případné použití vlastního náhradního
zdroje elektřiny po dobu přerušení dodávky je možné
jen po předchozím projednání na E.ON Česká
republika, s. r. o.
UPOZORNĚNÍ
Nejpozději dnem 31. prosince 2007 skončí platnost
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů
vydaných do 31. 12. 1998. Konec platnosti se vztahuje
i na občanské průkazy s vyznačením platnosti „bez
omezení“, s výjimkou občanských průkazů občanů
narozených před 1. lednem 1936.

Dále připomínáme, že platnost řidičských průkazů
vydaných do 31. 12. 1993 končí dne 31. 12. 2007. Při
výměně je nutné doložit řidičský průkaz, občanský
průkaz a 1 fotografii. Řidičské průkazy se vyměňují na
Městském úřadě ve Vizovicích (Odbor dopravy a
silničního hospodářství) v úředních dnech pondělí a
středa. Vzhledem k tomu, že už máme září, je nejvyšší
čas na jejich výměnu, chcete-li se vyhnout frontám na
konci roku.
!!! DŮLEŽITÉ !!!
Územní plán obce Jasenná – průzkumové rozbory
Upozorňujeme občany naší obce, že v souvislosti
s probíhajícími průzkumovými rozbory, které
předchází zpracování zcela nového územního plánu
obce Jasenná, mají možnost již jen do 15. září
tohoto roku podat na OÚ žádost o změnu ve využití
pozemku jako např. pro stavební účely, zalesnění
apod. Nový územní plán naší obce bude
dlouhodobě řešit rozvoj naší obce a proto je
zapotřebí zodpovědného přístupu všech k jeho
konečné podobě.
12
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Na obecním úřadě si můžete koupit knihu Kostely na
Valašsku.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 19. 10. 2007.
Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná.
IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674
Příprava materiálů a zpracování: Pavel Machovský
Úprava na PC a tisk: Iveta Dorničáková
Texty neprochází jazykovou úpravou.
Toto číslo bylo vydáno dne 3. září 2007.

