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V letošním roce jsme měli ve škole krátkodobý projekt, věnovaný osobnosti Jiřího Řezníčka,
rodáka z Jasenné a jednoho ze 14 trvale aktivních letců II. světové války. Děti s mimořádným
zájmem a nasazením shromažďovaly a vyhledávaly informace o Jiřím Řezníčkovi a českých
pilotech na západní i východní frontě. Děti pátraly ve vesnici, na obecním úřadě, ve sborových
dokumentech, na internetu v seznamech RAF i ministerstva obrany, klubů vojenské historie.
Tato téměř detektivní práce je zcela pohltila a v závěru projektu dokázaly velmi zasvěceně
debatovat o osudech českých pilotů a pana Řezníčka zvlášť. Výsledky svého pátrání předvedly
a shrnuly na výstavě instalované na školní chodbě. Tato výstava je po dohodě přístupná všem,
kdo projeví zájem. Budeme ji dále rozšiřovat o materiály, které doufáme, získáme zveřejněním
našeho projektu na internetu a kontaktem s dcerami pana Řezníčka. Fotodokumentaci
z průběhu projektu, výstavy i vzpomínkové slavnosti chceme dcerám pana Řezníčka zaslat,
aby věděly, že Jasenná nezapomíná.
Iva Mynářová

Vzpomínka u rodinného hrobu na dolním hřbitově

U pamětní desky instalované na budově základní školy
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Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnilo jedno
zasedání ZO, a to 18. 6. 2007. Zveřejňujeme usnesení:
1. ZO schvaluje záměr bezúplatné směny pozemků
v mezích a hranicích dle geometrického plánu č.
563-182/2006 ze dne 4. 1. 2007 takto:
směna dílu „c“ o výměře 18 m2 a dílu „d“ o výměře
22 m2 pozemku p. č. 3158/1, oba ostatní plocha,
ostatní komunikace, k. ú. Jasenná na Moravě,
z vlastnictví Obce Jasenná – zapsáno na LV 10001
u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální
pracoviště Zlín
za
díl „a“ pozemku p. č. 1818/1 o výměře 4 m2 a dílu
„b“ pozemku p. č. 1818/6 o výměře 35 m2 , trvalý
travní porost, oba k. ú. Jasenná na Moravě,
z vlastnictví Ladislava Řepy, dosud zapsáno na LV
298 u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrální pracoviště Zlín.
Pro: 8 členů
2. ZO schvaluje závěrečný účet Obce Jasenná za rok
2006 bez výhrad.
Pro: 8 členů

4. ZO schvaluje příspěvek formou objednání ročního
předplatného pro Muzejní vlastivědnou společnost
v Brně. Věstník bude dodáván do obecní knihovny.
Pro: 9 členů
5. ZO schvaluje žádost firmy Masný průmysl Krásno
na umístění reklamního panelu na dům čp. 54 za
úplatu 20.000,-- Kč ročně.
Pro: 6 členů
Proti: 3 členové
6. ZO schvaluje úhradu nákladů na úpravu
komunikace (obslužné) p. č. 325/7 ve výši 42.678,- Kč pro Antonína Tomance, čp. 304. Následně
obec zajistí zařazení této pozemní komunikace do
pasportu místních komunikací.
Pro: 9 členů
7. ZO schvaluje záměr zakoupit cisternu pro SDH
Jasenná.
Pro: 9 členů
8. ZO bere na vědomí předloženou Petici občanů
k otázce sloučení MŠ a ZŠ do jednoho objektu. Na
petici bude odpovězeno v zákonné lhůtě, tj. do 30-ti
dnů.

Dostavil se pan Vladimír Zapalač
3. ZO schvaluje příspěvek ve výši 1.500,-- Kč pro
Sdružení Educo Zlín – středisko rané péče.
Pro: 9 členů

Obec Jasenná, jak víte, je zřizovatelem dvou školských
zařízení – mateřské školy a základní školy. Obě školy
jsou samostatně umístěny ve dvou budovách a
organizačně působí také samostatně. Každá škola má
své kompletní stravovací zařízení. Ve školním roce
2007/2008 bude v základní škole 38 dětí, v mateřské
škole 37 dětí.
Zastupitelstvo obce Jasenná na svém zasedání dne
19. 3. 2007 projednalo a schválilo návrh záměru
spojení mateřské školy a základní školy do jednoho
objektu a organizačně do jednoho školského zařízení.
Proč? Tuto otázku si jistě mnozí pokládáte a mnoho
z Vás také zná odpověď.
Ano, je to počet dětí, ekonomika, financování
provozu školských zařízení a výhled příjmů obce
z daňových výnosů státu. A také je to snaha
perspektivně zachovat školství v Jasenné.
K odpovědnému posouzení záměru spojení obou
škol musíme vzít v úvahu normy a předpisy pro MŠ
a ZŠ, vyhodnotit stávající prostorové možnosti obou
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Usnesení bylo nahlas přečteno a odsouhlaseno.
Pro: 9 členů

objektů, zvážit eventuální stavební úpravy. Zároveň
s posuzováním spojení škol bude brán zřetel i na další
využití uvolněných prostor.
Studie potřebné k rozhodnutí o tomto záměru budou
obsahovat také předběžný rozsah nákladů na potřebné
stavební úpravy.
Realizaci spojení obou škol bude dále možné
uskutečnit, podaří-li se k tomu získat potřebné finanční
prostředky.
Někomu by se mohlo zdát spojování obou škol
z hlediska náročnosti výše uvedeného jako zbytečné.
Skutečnost je ale taková, že obec v budoucnu může mít
pouze majetek, který vzhledem k rostoucím nákladům
může provozně udržet.
Projednávání záměru musí probíhat postupně,
konstruktivně, bez emocí, máme-li odpovědně
rozhodnout.
Rozhodně musím odmítnout poplašné zprávy, jinak
je nelze nazvat, o zrušení školství v obci.
Pavel Machovský, starosta

Pan Jiří Řezníček byl žákem ZŠ Jasenná. Vzpomínáme
na něho, protože bojoval za ČSR.
Naše 3. třída se rozdělila na skupinky a zjišťovala
informace o pilotovi. V pátek 1. 6. 2007 byla výstava o
panu Řezníčkovi v ZŠ. Byli jsme s panem starostou a
paní místostarostkou u hrobu pana Jiřího Řezníčka.
Potom jsme byli u pamětní desky před školou. Tam
nám pan Hejtmánek vyprávěl o tom, jak se deska na
školu dávala. Pak si hosté prohlédli výstavu, která byla
výsledkem naší týdenní práce. Naši výstavu chceme
nafotit a poslat dcerám pana Řezníčka do Anglie.
Autor : Matěj Poláček
Jiří Řezníček byl žákem ZŠ v Jasenné. Odešel do
vojenské pilotní školy v Olomouci. Jak začala druhá
světová válka, odešel bojovat za ČSR. Naše škola měla
zjistit o panu Řezníčkovi něco víc. 3. třída zjišťovala
kdy a kde se pan Řezníček narodil a jestli má v Jasenné
příbuzné. 1. a 2. třída dělala malé letouny. 4. a 5. třída
vyrobila velký model Lavočkina. 1. června se všechny
naše práce daly na výstavu. Ten den jsme šli také na
hřbitov. Po návštěvě hřbitova jsme se shromáždili před
pamětní deskou u školy. Pak si hosté vzpomínkové
slavnosti prohlédli výstavu.
Autor : Jakub Šiška
Jiří Řezníček byl pilot u 313. perutě. Byl také žákem
ZŠ Jasenná. Proto jsme k výročí úmrtí Jiřího Řezníčka
udělali výstavu. 4. a 5. třída vyrobila obří letoun a 1. a
2. třída udělala malá letadélka. 3. třída namalovala
různé druhy bojových letadel. Také jsme stavěli letadla
z různých stavebnic a zhotovili modely letadel. 3. třída
také zjišťovala, jestli má Jiří Řezníček v Jasenné nějaké
příbuzné. Byli jsme se i podívat na hrob pana
Řezníčka. Byl tam také pan starosta a paní
místostarostka. Na naší škole taky máme pamětní
desku.
Autor : Daniel Dorničák

Jiří Řezníček chodil do školy Jasenná a byl občanem
Jasenné. Pak šel do vojenské školy a bojoval za
československou republiku. Zjišťovali jsme na
internetu i ve vesnici více o Jiřím Řezníčkovi. 1. a 2.
třída vyráběla malá letadla. 4. a 5. třída vyrobila velký
model letadla Lavočkin. Byli jsme u hrobu Jiřího
Řezníčka a byli jsme u pamětní desky u školy. Pan
Kolesa z muzea nás pochválil za krásnou výstavu.
Chceme výstavu vyfotit a poslat ji dcerám Jiřího
Řezníčka.
Autor : Lukáš Frýdl

Pan Jiří Řezníček byl žákem naší školy a vzpomínáme
na něj, protože bojoval za ČSR. Naše třída se rozdělila
na skupinky a zjišťovali jsme informace i na internetu.
Ostatní třídy dělaly letadla. V pátek 1. června byla
vzpomínková slavnost. Byli jsme u hrobu rodiny
Řezníčků. Pan Hejtmánek nám řekl trochu o tom, jak
dávali pamětní desku na školu. Tato pamětní deska
byla položena u školy v roce 1996. Byli tam ještě paní
místostarostka, náš pan starosta, pan starosta
z Lutoniny, paní Řezníčková, paní Kadlčková a pan
Kolesa.
Autor : Denisa Skýpalová
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Tak jak se již stalo tradicí v naší mateřské škole i letos
se uskutečnilo „Sourozenecké a kamarádské
odpoledne“ ve středu, 14. března. Děti si mohly do MŠ
pozvat své sourozence, známé a nejlepší kamarády.
Celý týden o tom přemýšlely, aby na někoho
nezapomněly. Stále bylo slyšet – já si pozvu, já si zase
pozvu svou kamarádku apod.
Konečně nastalo tolik očekávané odpoledne. Děti
nemohly ani usnout, jak moc se těšily. Po odpolední
svačince jsme se shromáždili ve třídě. Hosté začali
pomalu přicházet. Posadili jsme se na židličky do
velkého kruhu, bylo nás téměř 20. Nejprve jsme se
navzájem představili a každý o sobě něco zajímavého

řekl. Potom jsme začali soutěžit. Soutěže byly
přizpůsobeny věku dětí – pro starší i pro malé.
S velkým zápalem děti skákaly po jedné noze, přes
překážky, zdolávaly určenou trasu po papírech, skákaly
v pytlích, snažily se co nejrychleji vypít pohárek šťávy
nebo nafouknout balónek. Soutěžili všichni za velkého
povzbuzování ostatních.
Po soutěžích byly děti pozvány od paní kuchařky na
občerstvení – zmrzlinový pohár a džus. Potom byla
volná zábava. Děti ukazovaly kamarádům své
oblíbené hračky, se kterými si společně zahráli.
Myslím si, že se všem odpoledne v MŠ líbilo a
těšíme se na příští rok, kdy se opět sejdeme.
Věra Kočicová, učitelka MŠ

Poprvé ve školním roce 2006/2007 jsme s dětmi byli
navštívit knihovnu v naší vesnici Jasenná. Děti uvítala
příjemná paní knihovnice, která přijela až z Vizovic.
Děti se posadily na pečlivě připravené židličky a
besídka s knihou mohla začít.
Při příchodu do místnosti, kde se beseda odehrávala,
zaujaly udivené a překvapené dětské oči barevné štítky
na knihách. Z jejich tváří byl vidět zájem a přemýšlení
nad tím, proč knihy mají různou barvu štítků. Na tuto
otázku nám v zápětí paní knihovnice odpověděla:
„Knihy máme rozdělené podle obsahu: na pohádky,
příběhy a dokonce i pověsti.“
Paní knihovnice nám vyprávěla o knihách a během
vyprávění se ptala dětí na různé otázky. Například:
„Jak zacházíme s knihou?“, „Jak hledáme v knize?“,
„Kde všude můžeme knihu objevit?“. A protože jsme
se nacházeli v knihovně, tak nás paní knihovnice
seznámila také s pravidly v knihovně. Nechybělo ani
odpovídání na zvídavé dětské otázky.
Že s knihou může být velká zábava, se děti
přesvědčily při hře s obrázky z různých večerníčků. Při
správném poznání postavy na obrázku byly děti sladce
odměněny.

Na konec naší besedy nám paní knihovnice přečetla
kousek úryvku z knihy o zajíčkovi. Úryvek z knihy
děti velmi zaujal, a proto nám knihu zapůjčila do
školky.
Při rozloučení paní knihovnice děti pochvalovala,
jak jsou šikovné a pozorné a podarovala je obrázky se
zajíčky.
A jak se líbilo dětem z mateřské školy v knihovně?
To můžete sami posoudit v následující anketě. Otázka
zněla: „Co se Ti nejvíce líbilo v knihovně?“
Robert Kořenek: Nejvíce se mu líbila křesílka.
Vojta Dušek: „Jak jsme dostali bonbony.“
Kristýna Mrnuštíková: „Nejvíc se mi líbilo, že tam
byly knížky.“
Eliška Poláčková: „Nejvíce se mi líbilo, že tam byly
knížky.“
Marek Machala: „Mně se nejvíc líbily knížky.“
Karolína Šišková: „Krteček.“
Natálka Dudešková: „Nic se mi nelíbilo, protože tam
nebyla Terezka a Karolínka.“

Bc. Michaela Propšová, učitelka MŠ
Děti dostaly za úkol
nakreslit obrázek na
téma Moje nejoblíbenější knížka. Takto
zvládli úkol Jakub
Frýdl – „O džinovi“
a Ondřej Dušek –
„Šípková Růženka“.
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Úspěch ve výtvarné soutěži
Děti naší ZŠ získaly tři ocenění na soutěžní výstavě
výtvarných prací žáků škol vizovicka. Výstava
probíhala v Galerii Kovanda na vizovickém zámku.
Naši žáci se účastnili slavnostní vernisáže i předávání
cen soutěže na téma „Můj svět v kapse“. Obsadili:
II. místo v kategorii 1.- 3. tříd s prací Kouzelné klíče
autorky: Eva Machalová, Kristýna Surá, Magdalena
Štenclová, vedoucí práce paní Martina Večerková
I. místo v kategorii 4. - 6. tříd s prací Mapa
tajuplného ostrova

II. místo v kategorii 4. - 6. tříd
s prací Ruce, oboje kolektivní
práce žáků 4. a 5. ročníku,
vedoucí práce Mgr. Jana
Kohoutová.
(IM)

Mladí přírodovědci na vycházce
Poslední schůzku přírodovědného kroužku v tomto
roce jsme věnovali obchůzce všech míst, která jsme
během celého roku mnohokrát navštívili při
pozorování přírody. Celý rok jsme se vraceli do
Průkopy a sledovali změny přírody. A proto i naše
poslední velká vycházka vedla kolem tůněk plných
čolků, pulců, žab, pijavic, nymf vážek a na hladině
balancujících bruslařek. Cestou jsme ještě stihli
pozorovat mravenčí kolonii, barevné housenky a život
na našich pastvinách. Zbyl nám čas i na hraní a malou
svačinu…a koncem září se sem určitě zase vrátíme.
(IM)

Sportovní kroužek
Děvčata ze sportovního kroužku se v úterý 15. 5. 2007
zúčastnila Akademie, kterou pořádá každoročně
Zvonek ve Vizovicích. Nebylo to sice jejich první
vystoupení (vystupovaly na vánoční besídce), ale
trému měly velkou. Ale protože je tanec velmi baví,
jakmile nastoupily na podium rázem byla nervozita
pryč a na jejich obličejích bylo vidět pouze nadšení a
radost z tance. V programu měly dva tanečky –
Polštářkový a country tanec. Odměnou jim byl velký
potlesk zaplněného sálu a něco sladkého na zub. Ráda
bych poděkovala rodičům za pomoc při odvozu dětí
z Vizovic do Jasenné – Děkuji.
Na závěr našich sportovek jsme si udělaly cyklistický
výlet do Ubla. Vyrazily jsem od školy přes dráhu až
k mateřské školce.
Tady
si dívky
odpočinuly,
osvěžily se a s chutí
si slízaly zmrzlinu.
I když nám drobné
defekty na kolech
zkomplikovaly
cestu zpět, přesto
jsme to zvládly a
plné nových zážitků
jsme se vrátily
domů.
/AČ

Z posledního výšlapu

Z výletu na Lešnou

Akademie
Jasenský zpravodaj

5

Dětský den ve družině – odpoledne plné her a soutěží

Absolventský výlet – Bratřejov 2007
Jak se na jasenské základní škole stává již tradicí, ani
děti z letošního pátého ročníku neminul výlet pořádaný
pouze a jen pro ně – akce se týkala M. Brhláčové,
A. Čaníkové, V. Dorničákové, G. Kovářové,
Z. Mikuláštíka, D. Šťastného a J. Večerky. Cílem naší
cesty byla tentokrát bratřejovská fara, která se nám na
tři dny stala přechodným domovem. Malebná víska
obklopena Vizovickými vrchy si nás naprosto získala,
ať už šlo o výhled na zalesněné kopce na horizontu či
bezprostřední okolí fary. Na její veliké zahradě měly
děti možnost hrát basketball, fotbal, badminton,
u venkovního posezení hrály karty, kostky, kreslily si,
prostě relaxovaly… Během tří dnů, které jsme na
výletě strávili, byl nejvydatnější čtvrtek 14. 6. –
dopoledne jsme absolvovali výšlap na nejvyšší
kopec Vizovických vrchů
– Klášťov (753). Túra
lesem byla příjemná a
radost nám nezkazil ani
fakt, že jsme vrchol
nakonec nezdolali. Po
návratu,
obědě
a
odpočinku už zbývalo jen
jediné – připravit večerní
opékání. Kluci se jali
sekat
dříví,
děvčata
nachystala jídlo k ohni a
mohlo
se
vyrazit
k blízkému ohništi. Opékání jsme si užili, špekáčky se
nešetřilo ani v nejmenším, došlo i na brambory pečené
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v alobalu a opékaný
chléb. Díky magickému
ohni jsme zcela ztratili
pojem o čase a tak jsme
se na faru vrátili až za
tmy. Na děti však čekal
ještě jeden bod programu
– stezka odvahy. Musím
podotknout, že letošní
jasenští absolventi jsou
skutečně
děti
do
nepohody, protože ji
zvládli zcela bravurně.
Stejně jako celý výlet a
zpáteční cestu do Jasenné – a to už obtěžkáni batohy,
cestovními kabelami a spacáky. Jenom škoda, že to
bylo
tak
krátké…
Závěrem chceme vyjádřit
náš dík SRPDŠ při ZŠ
Jasenná,
že
dětem
uhradilo nocleh, paní
ředitelce Ivě Mynářové a
slečně farářce Radce
Včelné za návštěvu u
ohně a paní Dagmar
Šťastné z Lutoniny, že
nás vybavila spoustou
dobrot – její rolády a
ovocné koláče byly
neuvěřitelné. Děkujeme!!
(JK)

Fotbalová klub SK Jasenná v sezóně 06 - 07 čítal tři
fotbalové kluby – žáky, dorost, muže. Tyto týmy se
střídavými úspěchy reprezentovaly naši vesnici. Ti,
kteří chodili na fotbalové zápasy povzbuzovat naše
hráče, zaslouží veliké poděkování. Děkuji také všem
trenérům, funkcionářům, sponzorům – fy Partr, fy
TORACO, hasičům (jmenovitě panu M. Poláškovi),
obecnímu úřadu a všem, kteří se podíleli na chodu této
sportovní organizace. Zároveň doufám, že nám
zachovají přízeň i pro nadcházející sezónu. Fotbalové
začátky se změní následovně. Dopolední fotbaly se
přesouvají v podzimní časti na odpolední čas.
Dorost: začátek – sobota v 16:30 h.
Žáci: začátek – neděle v 14:00 h.
Muži: začátek – neděle v 16:30 h.
Tréninky: muži + dorost – od 18. 7. 2007 v 18:00 h.
- středa a pátek, neděle v 10:00 h.
žáci + přípravka –od 20. 7. 2007 v 17:00 h.
Trenéři se těší na hojnou účast!!!
Vladimír Zapalač, prezident SK
Muži SK Jasenná
Začátky nebyly lehké, neboť SK Jasenná byla
v tabulce předposlední s 8 body. Mužstvo nebylo
nikterak ideální. Mělo špatnou kázeň, hodně žlutých a
červených karet. Taktéž tréninková morálka nebyla
dobrá. Snažil jsem se hráče přesvědčit, že mají na víc,
než co odvádí. Mužstvo se začalo postupně lepšit
v tréninku a kázni. Hráči na sobě více pracovali.
Některé zápasy jsme ze začátku zbytečně prohráli
nebo remízovali i pro špatnou disciplínu a kázeň. Až
ke konci soutěže se mužstvo zlepšovalo. Také jsme
měli i nepatrně lepší výsledky. Na konec sezóny jsme
se zachránili v soutěži. Hráče by to mělo povzbudit.
Tím, že chodí na tréninky, jsou i lepší výsledky.
Mužstvo není špatné, jen se vzchopit, docházet na
tréninky a uklidnit se. Musí se zlepšit disciplína,
morálka a zájem o fotbal by měl být větší.
V docházce jsou velké rezervy hráčů. Ti by si měli
uvědomit, že na trénincích zlepší fyzičku i fotbalové
umění na hřišti. Dokud se nezlepší tréninková
morálka, budeme se potýkat i s horšími výsledky.
Nehledat chybu u druhých, ale hlavně u sebe. Tím by
měl každý hráč začít.
Nejlepší střelci mužstva:
1. Řezníček Milan 4 branky
Kovář Petr
4 branky
Kominík David 4 branky
2. Řezníček Marek 3 branky
3. Zicha Petr
2 branky
Žůrek František 2 branky
Hodnocení:
Děkuji všem hráčům, kteří svou bojovností a snahou

zachránili 3. třídu pro naše mužstvo. Dokázali, že jako
tým dokáží pracovat. Ještě děkuji výboru SK Jasenná
za dobrou spolupráci a podporu. Věřím, že bude ještě
lepší.
Imrich Rzesotto, trenér
Dorost SK Jasenná
Dorostenci skončili v okresní soutěži na 5. místě.
V 18 soutěžních zápasech 7x zvítězili, 3x remizovali a
8x prohráli. Při skóre 52:38 získali 24 bodů.
Zimní soustředění i tréninky jsme měli společné
s muži, ale účast bývala dost slabá. Pouze Tomáš
Kovář a Franta Žůrek pravidelně trénovali a
s Davidem Kominíkem byli tahouny dorostu. Celou
sezónu nás provázely problém se sestavou, protože
šest dorostenců vypomáhalo při zápasech mužů. Nás
zase doplňovali žáci, tak jsme vždycky dali kompletní
jedenáctku dohromady. Myslím si, že tento tým mohl
bojovat o první příčky, ale svojí nedisciplinovaností (3
červené), lehkovážným přístupem k některým
zápasům (20 minut před koncem zápasu v Trnavě jsme
vedli 0:3, nakonec jsme prohráli 4:3), špatnou
docházkou na tréninky a taky díky spoustě zranění je
5. místo asi maximem.
Díky patří všem, kteří mi s dorostem pomáhali (odvoz
hráčů, příprava hřiště, pomezní, rozhodčí atd.).
Nesmím jistě zapomenout na naše fanynky. Do další
sezóny přeji dorostu pod vedením nových trenérů
mnoho úspěchů.
Marek Řezníček, trenér
Žáci SK Jasenná
Naši žáci pod vedením trenérů p. Jana Zichy a p.
Bohumila Štencla obsadili taktéž 5. místo. Je to škoda,
protože po podzimní části skončili na 1. místě. Ale nic
se nedá dělat a musí se bojovat dál. Příští sezóna je
před nimi, tak doufejme, že se udrží na čelních
místech, i když je čeká generační výměna. Pětice žáků
odejde do dorostu a tak dostanou příležitost ti menší,
kteří se již nemůžou dočkat až obléknou dres na první
mistrovské utkání. Zároveň s žáky trénoval p. Antonín
Studeník, který se věnoval výhradně těm „špuntům“,
ze kterých nám do budoucna vyrostou snad skvělí
fotbalisté.
Přeji žákům mnoho dobrých výsledků. Příští sezónu i
zde dojde k výměně trenérů a tímto velice děkuji
pánům J. Zichovi a B. Štenclovi za jejich dobře
vykonanou práci.
Vladimír Zapalač
DOTACE MŠMT – SK Jasenná pro rok 2007 požádal
o dotaci na šatny a sociální zařízení. Žádosti nebylo
vyhověno (již podruhé). Bylo přiděleno 271 mil. Kč na
114 žádostí. Za náš kraj bylo úspěšných 6 žádostí
(okres Zlín: 1 žádost – Otrokovice). Pro srovnání –
Praze bylo schváleno 29 žádostí. Myslím, že další
komentář není třeba.
Pavel Machovský, starosta
Jasenský zpravodaj
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Rok s rokem se sešel a na jasenském hřišti opět stojí
máj. Kácení máje je již tradiční akce v Jasenné. Tento
rok opět proběhly dopolední hry pro děti a odpoledne
zápas starých pánů (Jasenná, Liptál – Svätý Jur) a
zápas žen (Jasenná – Lutonina – Ublo). Jak určitě víte,
chlapi těsně prohráli , ale jasenské ženy opět
nezklamaly a zvítězily☺. Třikrát HURÁ. O příjemné
odpolední posezení na hřišti se postarala country
skupina Hazard, která hrála k poslechu až do 18:00
hodin. Kolem půl sedmé večer byl slavnostně pokácen
máj a tím začala taneční veselice až do rána
s ohňostrojem od firmy TORACO. Tímto bychom rádi
poděkovali jak firmě JASNO, která zasponzorovala
skákací hrad pro děti, tak i firmě TORACO za krásný
ohňostroj a příjemnou hudbu. Nemůžeme také
opomenout poděkovat obecnímu úřadu a všem
„obětavcům“, kteří vydrželi obsluhovat všechny
návštěvníky až do rána a poté i uklízet celé hřiště po
jistě oblíbené jasenské akci. Na příštím jubilejním
10. ročníku Kácení máje nashledanou.
SK Jasenná

Naše Tělocvičná jednota Sokol Jasenná uspořádala
v pořadí již šestý cykloturistický zájezd, tentokrát na
Českomoravskou vysočinu v termínu od 23. do 27.
května. Cílem naší cesty byl hotel Medlov, ubytování
bylo v depandentech tohoto hotelu. Zájezdu se celkem
zúčastnilo 55 cykloturistů. Nejmladším účastníkem byl
Lukáš Martínek, kterému byly 3 měsíce a nejstarším
byl již tradičně Jan Sušňů, kterému bylo v únoru 75
let. Letos měl pan Sušeň nové kolo, takže věříme, že
s námi bude ještě dlouho jezdit.
Po příjezdu ve středu kolem 15. hodiny jsme
vyrazili na obhlídku okolí hotelu Medlov a přilehlého
rybníku. Ve čtvrtek ráno jsme se rozdělili do skupin
podle zájmů a hlavně výkonnosti a vyrazili jsme na
kolech po okolí. Naše skupina, která čítala cca 25
turistů, navštívila Zelenou horu, projeli jsme alejí
stříbrných javorů (památné stromy), někteří se vydali
navštívit rokokový lovecký zámeček Karlštejn z roku
1776. Zdatnější si zajeli na hrad Pernštejn a ti
nejmladší zkoušeli své první kilometry v okolí hotelu
Medlov. Hotel samotný je umístěn v klidném
prostředí, kde převažuje les a upravený park bez aut.
Po večeři, která byla mezi 18. a 19. hodinou jsme
chodili na procházky, někteří využívali krásného
počasí ke koupání a opalování. Teplé večery nám
umožnily sedět dlouho do noci na venkovních terasách
nebo přesun na penzion „U Martina“, který byl
vzdálen pěšky 25 minut a podle znalců tam bylo lepší
pivo!!!
8
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Zleva stojící: Adéla Olejníková, Simona Zichová, Lucie Čalová,
Marcela Skýpalová, Katka Mikuláštíková, Hana Zapalačová, Lada
Zapalačová, Darina Geržová
Zleva klečící: Erika Kašpárková, Jana Pečenková, Andrea Čalová,
Monika Sušňová, Eva Maliňáková. Chybí Eva Šebestová (omluva).

Druhý den naše skupina vyrazila na „Devět skal“ –
nejvyšší vrchol Žďárských vrchů 836 metrů. Na
zpáteční cestě jsme se na jídlo zastavili u milovského
rybníku a nemohli jsme vynechat hospodu v Kadově,
kde povinností bylo ochutnat bylinný likér zvaný
„kadovánek“. Večer někteří hráli venku karty, Jany
dodatečně oslavovaly svůj svátek a děti měly
diskotéku.
Další den jsme jako vždy v půl desáté vyrazili na
kola. Tentokrát jsme měli za cíl navštívit vodní nádrž
Velké Dářko (206 ha, největší rybník Českomoravské
vysočiny). Trošku nám pofukoval větřík a protože
jsme ujeli jen 16 km, tak jsme se nešli koupat, ale
vydali se prozkoumat okolí. Na cestě zpět nás zastavil
na 20 minut déšť, který byl příjemný – májový.
Některé déšť zastihl v hospodě a tak je to vyšlo dráž!
Večer jsme zkoušeli golf, někteří minigolf, ale většina
znovu vyrazila k penzionu U Martina.
Na nedělní ráno jsme měli domluvenou návštěvu
horáckého muzea v Novém Městě na Moravě. Zde
jsme mohli shlédnout dějiny lyžování a výrobu lyží na
Novoměstsku. Lidovou kulturu, dějiny sklářství a
železářství, školní třídu z 30. let 20. století,
mineralogickou expozici a „mlejnek“ z Víru.
V poledne jsme se vrátili na ubytovnu, nachystali jsme
se na odjezd a po obědě jsme naložili kola a vyrazili
domů.
(dokončení na 10. straně)

vizovské zboží přebírá po držení Boskoviců bezohledný šlechtický pán
(m alý ex kurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského m arkrabství)

(pokračování z 8. strany)
Protože však, svou prosbu poddaní doručili přímo
jeho císařské milosti, aniž požádali opět zemský
hejtmanský úřad, byli pro svou všetečnost „v panskou
kázeň vzati (zavřeni)“. To však předbíháme, neboť tou
dobou již Zdeněk Kavka zdejší panství nevlastnil,
když jej (1574) prodal. Zůstala po něm tehdy jen
nelichotivá pověst, že na ohnivém kočáře jezdí
Kavkovými cestami, což si vysloužil za své skutky,
když své poddané týral a honil, zvláště pro
vzpomenuté užívání lesů bukových.
Zdejší fara byla od držení vizovského zboží panem
Kavkou evangelickou a snad všichni Vizovjané i
okolní horlivými evangelíky. Kostel tak přešel tímto
časem do správy evangelických farářů – jako odznak
nové víry byl připevněn na báni věže kohout, a zde
byly vykonávány evangelické služby i další léta a to
zřejmě až do roku 1594, kdy byl kostel rozdělen pro
služby jak evangelíkům, tak katolíkům.
Vizovští soukeníci se bránili proti Zdeňku
Říčanskému, který jim odpíral jejich privilegia
osvobození od robot a povinností chodit na hon. Jejich
práva v roce 1569 uznal skutečně zemský soud
výrokem: „Poněvadž se to nachází, že cechmistři a
mistři a všeci tovaryši řemesla soukenického nynější i
budoucí ze všech robot, kteréž jsou povinni činiti byli,
se propouštějí (toliko aby k valchám potoky cúditi a je
opatrovati povinni byli, kolikrát toho se potřeba
ukáže), má vizovské soukeníky týž pán z Říčan při tom
zanechati a v jiné roboty jich nepotahovati“.
Aby domky, které od roku 1570 povstaly v ulici
po svém pánu zvané Říčanské a byly natrvalo osazeny
řemeslníky, žádá pan Kavka z Říčan císaře, aby
Vizovice byly vysazeny na město. Císař prosbě
vyhověl a tak 20. ledna 1570 Maxmilián II. (vládl
1564 - 1576) „vysazuje" Vizovice za město a ty
dostávají dva roční jarmarky. Byly tak po Zlíně a
Valašských Kloboukách za město vysazeny i
Vizovice, když se v postavení městeček nacházely
Brumov, Slavičín, Slušovice, Fryšták, Malenovice,
Napajedla a Tlumačov.
Ve Vizovicích brzy nato vypukl nějaký mor, a pan
Kavka urychleně prchá z Vizovic na hrad Helfštýn –
kam si předtím, zřejmě jako ochranu před morním
povětřím (tak se tehdy původ moru vykládal), nechal
poslat 3 bečky vína bílého a 1 červeného. Mor přešel a
ještě téhož roku se p. Zdeněk vrátil zdráv do Vizovic.
Zato pan Václav z Ludanic, majitel Helfštýna ve Vídni
roku 1571 zemřel. A tu, po jeho smrti, požaduje
p. Zdeněk od purkrabího Jakuba Hřibovského z
Bogdunčovic vrácení zmíněných beček vína. Ten však

namítá, že „pan Zdeněk spolu s pánem z Ludanic víno
hojně popíjeli, že ho tolik nezbylo“. Za to jej pan
Zdeněk při pohřbu pana z Ludanic v dědině Rokytnici
„u kostela na kerchově pěstí bez příčiny do hlavy
uhodil“.
Našel se však také jeden půhon, jímž pan Zdeněk
hájil majetek svých poddaných, když téhož roku
pohnal paní Kateřinu z Vlčnova, že nechce vyrovnat
zmíněnou sumu pěti jeho poddaným z Vizovic za vlnu.
V roce 1571 svedla spojená vojska papeže Pia V. a
Filipa, krále hišpanského, s osmanskými Turky bitvu
na moři u Lepantu a dosáhla slavného vítězství nad
flotilou sultána Selima, kterého křesťané za lidské
paměti nikdy nad Turky nedosáhli. Při bitvě bylo
zajato 130 tureckých lodí a šífů, dalších 190 bylo
potřískáno a potopeno. Turků bylo zabito do 15.000 a
vysvobozeno na 13 tisíc zajatých křesťanů. Zabit byl i
nejvyšší hejtman turecké armády Hali baše. Druhý
baše Protavus s menšími šífy v počtu asi 40, hned
z počátku z bitvy utekl. Turci přechodně ztratili Tunis.
Krátce po vítězné bitvě papež Pius V. umírá a
novým papežem je zvolen Řehoř XIII. (Ugo
Buoncompagni), konečně „boží náměstek“, který
odmítal (tvrdé) rozsudky svého předchůdce a (podle
kronikářů) vedl skutečně zbožný život.
V roce 1571 má p. Zdeněk z Říčan vizovské
panství nejen splaceno, ale půjčuje již hotové peníze s
vymáháním úroků z půjčených zlatých. Ačkoliv již
nebyl tísněn nijakými dluhy, vystupoval vůči svým
poddaným tvrdě a zpupně. Šenkýřům na rynku dal
pobořit pivovary, přestože tito zvláštní výsadu k vaření
piva měli již od roku 1531, a později i mlýny jenom
proto, aby občané brali pivo z jeho pivovaru a mleli
obilí v jeho mlýně.
Dal také bezohledně Vizovským i okolním
vesnicím odvést na zámek peníze ze sirotčích truhlic,
což všechny poddané nesmírně pobouřilo. Proto se
Vizovští domluvili s okolními purkmistry a vyslali
k císaři své zástupce, aby jej prosili za ochranu. Císař
slíbil nápravu a dal odeslat prosbu do Brna, následkem
čeho poddaní svůj spor o dva roky později vyhráli.
Pokus se zlatníkovou měnou z roku 1561 (minule
popisovaný) se nepodařil, a rokem 1573 se přistoupilo
zpátky na původní tolarovou měnu, kdy začal být tolar
znovu ražen (až do 19. století), a dále byl průběžně
ražen také dukát. Začíná však kolovat i nová stříbrná
mince – bílý groš s vyšší hodnotou než lehký pražský
groš. Nový grošík nahrazoval tou dobou 7 bílých
peněz (drobnější nominál) a zároveň se rovnal třem
krejcarům. Součástí českého měnového systému
(dokončení na 10. straně)
Jasenský zpravodaj
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(m alý ex kurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského m arkrabství)

(pokračování z 9. strany)
území již koncem patnáctého věku, kdy dospěla až
k okrajům jihomoravského úvalu. Nejcharakterističtější valašské pastevecké oblasti se soustředily kromě
mnohých jiných i v horských částech vizovského
panství.
Až do příchodu těchto horských pastevců
neměli feudálové z vysoko položených míst takřka
žádný užitek. Místní obyvatelstvo se živilo
zemědělstvím v oblastech mnohem nižších a neumělo
se uchytit na horách. Není proto divu, že majitelé
panství uvítali Valachy, kteří jim svou svéráznou prací
umožnili posunout hranice statků co nejvýše a nejdále
do hor.
Už sama skutečnost, že Valaši žili vysoko
v horách, daleko od hospodářských a kulturních
středisek, pomohla jim zachovat svérázný způsob
života i starou pasteveckou výrobu. Byl to především
zvláštní chov ovcí a koz, vypásaných po celé léto, a to
již od května, na horách, kde se také na salaších
zpracovávalo nadojené mléko, vlna i jiné produkty.
Všechna činnost a veškerý život na těchto přenosných
obydlích provázely starobylé obřady, které měly
zabezpečit zdar salašnického podnikání, mezi něž
patřilo i ošetřování dobytka, zužitkování mléka a vlny,
máme doklady i o tom, že Valaši zpracovávali sukno a
dobytčí kůže, částečně se někteří z nich věnovali též
horskému zemědělství.
Ve srovnání s poddanými sedláky v nížinách byl
poměr Valachů k vrchnosti daleko volnější a
svobodnější. Valaši si dlouho dovedli udržet zvláštní
postavení. Pohybovali se vcelku volně po horách a
namísto povinností, které tížily ostatní poddané, oni
odváděli jen tak zvanou valašskou daň, jakousi splátku

za nájem půdy. Valaši si navíc uchránili větší
samosprávu, která se projevovala v odlišných právních
zvycích, v tak zvaném valašském právu. Ta pramenila
ze svobod získaných Valachy již ve východních a
středních Karpatech. Byla přenášena i k nám, i když je
vrchnosti postupně přece jen omezovaly.
Valašská práva osvobozovala lid od desátků, od
roboty, od daní státní moci, dovolovala mu volit si ze
svého středu zvláštní představené, valašské vojvody.
Vojvodové mezi moravskými a slezskými Valachy
bděli nad hranicemi pastvin, řídili valašské
hospodaření, vybírali valašskou daň a odváděli ji
vrchnosti, řešili vnitřní spory, do nichž se
vrchnostenské ani zemské úřady nevměšovaly.
Vyrůstaly nové horské vesničky a i na
slovenské straně přibývalo osadníků, kterým se říkalo
pasekáři nebo kopaničáři. Ti získávali novou půdu
z největší části kácením lesa a využívali ji jednak
k pastvě „horního“ dobytka, jednak jako orná pole.
Paseky byly postupně trvale osídlovány, přičemž
pasekářská usedlost mívala vždy v blízkosti ornou
půdu, louky, pastviny i kousek lesa. Tak se v našich
valašských horách střetla kolonizace pasteveckávalašská se zemědělsko-pasteveckou kopaničářskou.
Na jedné straně Valaši sestupovali často z vysokých
hor níže, aby i tam získali pastviny, na druhé straně
kopaničáři pronikali mezi Valachy do hor. Rozdíly
mezi oběma se postupně smazávaly a tak pojmenování
Valach neplatilo pak už jen o cizím člověkovi, který se
usadil v horách, ale stalo se označením pro
kteréhokoliv pastevce horského dobytka a horského
zemědělce.
Václav Maruna, Vizovice

(pokračování z 8. strany)
Přes určité problémy v komunikaci mezi recepcí a
obsluhou, byl hodnocen zájezd kladně. Problémy,
které vznikly byly zdárně vyřešeny. Co nám hlavně
vyšlo, bylo počasí. Opalovali jsme se nejen na kole,
ale i v podvečer u rybníka. Ke zranění nedošlo, což je
nejdůležitější! Naše skupina za tři dny najela asi 115
km. Mnohdy jsme museli jít vedle kola, protože terén
byl nebezpečný nebo nesjízdný pro průměrného
cyklistu. Nejeli jsme však trhat rekordy, ale
prohlédnout si pěknou krajinu a utužit kolektiv, který

již šest let spolu takto tráví část své dovolené.
V neděli kolem 19. hodiny jsme přijeli do Jasenné a
postupně jsme se rozcházeli nebo rozjížděli domů. Ti,
co jeli vlastním vozidlem, nám po příjezdu domů
oznámili, že se zdárně vrátili domů, poděkovali za
hezké chvíle a už se těší na další akci v roce 2008.
Na příští rok plánujeme znovu po šesti letech
navštívit Šumavu a zase Kvildu, konkrétně chatu
U Krále Šumavy, jako v roce 2002. Většina si již
zamluvila místo! Za TJ Sokol Jasenná Jaroslav Jenyš
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Významná životní jubilea: květen – červen
92 let

Jurčíková Františka

dolansko

květen

dolansko

květen

hořansko

květen

střed

červen

paseky

červen

dolansko
hořansko

květen
květen

dolansko
střed

květen
červen

dolansko

červen

dolansko
dolansko

květen
květen

hořansko
dolansko

květen
červen

Gerža Milan
Vartovna
Couralová Jana
dolansko
Ing. Bělíček Vlastimil střed

květen
červen
červen

87 let

Jurčáková Emilie
86 let

Řezníčková Anna
84 let

Polášek Pavel
83 let

Zrníková Jarmila

75 let

Kráčala Antonín
Mikšíková Irena
70 let

Kovářová Jarmila
65 let

Zedník Josef
Lukášová Vlasta
60 let

Turková Zdeňka
Lukáš Jan

Rodičům srdečně blahopřejeme

Vítání občánků – v neděli 17. 6. byli přivítáni:
Smilek Michal
Františáková Klára
Sňatek uzavřeli:
Perníček Martin a Renata (Polášková)
Vaňhara Miroslav a Věra (Malaníková)
Novomanželům přejeme hodně štěstí

81 let

Kovaříková Božena
Macková Marta

Narodili se:
Polách Pavel
Hudec Marek

50 let

K trvalému pobytu se přihlásili:
Gerža Milan
Santariusová Jaromíra
Z trvalého pobytu se odhlásil:
Vaňhara Miroslav
Rozloučili jsme se:
Antonín Jaroslav Dubčák – narozen 12. 12. 1931
v Jasenné
Vyučen u firmy Baťa, pracoval v početnické službě
Manželka Marie
Záliby: filatelie – považován za znalce, westerny,
poslech dechovky
Zemřel: 19. 3. 2007 ve zlínské nemocnici
Pavel Daňa – narozen 1. 9. 1950 ve Zlíně
Vyučen a pracoval jako instalatér – topenář
Manželka Zdeňka, rozená Polášková z Jasenné
Záliby: hudba, rád hrál na harmoniku, společenský
11 let v invalidním důchodu
zemřel: 18. 5. 2007 v Jasenné

Všem oslavencům gratulujeme

Pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast

Měli jsme na pár dní na prázdninách vnuka
Honzíka. A jak už to bývá, návštěva cukrárny patří
k povinnostem dědečků a babiček, tomu se nevyhnete.
A tak beru v neděli Honzíka na nějaký ten pamlsek.
Stavíme se do řady a já to samozřejmě nechávám
na něm, ať si sám vybere, ale ten je nějaký nerozhodný
a nemůže se vymáčknout. Prodavačka horlivě nabízí a
já vřele doporučuji. Mladý ale pořád kroutí hlavou,
zřejmě filuta vytušil, jak velkou roli zde hraje. Cítím
za sebou řadu, už otvírám peněženku, ale on stále vrtí
hlavou, nakonec mne zatahá za ruku a hlasitě na celou
cukrárnu pronese: „Víš co dědo, neutrácej, nech si na
pivo!“
Chytám se pultu, známá prodavačka se
profesionálně snaží zadržet smích, zato řada za námi
se zcela bezostyšně chechtá. Kupuji poslední nabízené
zboží a rychle odcházíme z cukrárny.

Venku Honzík hledá moji ruku, uhýbám, odstrkuji
ho a neznám se k němu. Ale za chvíli se držíme opět
za ruce a za rohem mne přepadá smích. Mladý chce
znát příčinu a žádá vysvětlení, to mu ale dlužím
dodnes.
Toto se událo předloni a letos se něco podobného
stalo zrovna zase v té samé cukrárně, tentokrát ale
„zabodovala“ vnučka.
Sedím s oběma vnoučaty venku před cukrárnou,
děcka konzumují zmrzlinu, já pivo, když k prodejnímu
okénku přistoupí už hodně starší babička a kupuje si
zmrzlinu.
Tato skutečnost neušla vnučce, ta se chytla za
hlavu a prohlásila: „Toto nepochopím, babička a koupí
si zmrzlinu!“ Zakuckávám se pivem a ještě štěstí, že to
chuderka babička neslyšela, mohla to možná být její
zmrzlina poslední! Řekněte, co ale z těch děcek někdy
vyleze, to jsou teda věci …
FK
Jasenský zpravodaj

11

Rozpis úterních ordinací MUDr. Dagmar Zavřelové
Dovolená: 25. 6. – 20. 7. 2007
Červenec
24.
Srpen
7.,
21.
Září
4.,
18.
Říjen
2.,
16.,
30.
Listopad
13.,
27.
Prosinec
11.
Poradny MUDr. Evy Nečasové
Dovolená: 2. 7. – 20. 7. 2007
Srpen
1.,
15.
29.
Září
12.,
26.
Říjen
10.,
24.
Listopad
7.,
21.
Prosinec
5.,
19.
Termíny svozů pytlů na tříděný odpad – II. pololetí
Žluté pytle
Modré pytle
Červenec
16.
18.
Srpen
13.
Září
10.
12.
Říjen
8.
Listopad
5.
7.
Prosinec
3.

Platnost řidičských průkazů
Upozorňujeme občany, že platnost řidičských průkazů
vydaných do 31. 12. 1993 končí dne 31. 12. 2007.
Žádáme proto občany, kteří vlastní tyto ŘP, aby jejich
výměnu provedli co nejdříve na odboru dopravy a SH
MěÚ Vizovice (budova Hasičské zbrojnice, 1. patro,
dveře č. 19). Výměna ŘP je bezplatná. Výměnu
řidičského průkazu (vydaného do 31. 12. 1993)
musí provést i ti občané, kteří mají v současné době
zákaz řízení motorových vozidel a mají zadržený
řidičský průkaz, který je uložen na odboru dopravy
a SH MěÚ Vizovice.
K výměně řidičského průkazu je nutné doložit
řidičský průkaz, občanský průkaz nebo jiný průkaz
totožnosti (pas, rodný list) a 1 fotku 3,5 x 4,5 cm se
světlým pozadím.
Výměnu lze provést v úřední dny pondělí a středa,
8:00 – 17:00 hod., případně po telefonické domluvě
(577 599 182 - slečna Tomancová) lze řidičský průkaz
vyřídit i mimo úřední dny. Na tomto čísle vám budou
poskytnuty veškeré informace k ŘP. Prosíme občany,
aby ve vlastním zájmu tuto výměnu provedli co
nejdříve, a předešli tak dlouhým čekacím dobám,
které mohou nastat v závěru roku.
Ing. Mária Kočíbová, pověřená vedoucí ODSH
12
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Rozhledna na Vartovně
Dne 20. 6. 2007 proběhlo na Vartovně pracovní
setkání obcí zapojených v projektu Obce Seninka na
výstavbu rozhledny. Jednání se zúčastnili zástupci obcí
Seninka, Jasenná, Liptál, Leskovec, Prlov, Pozděchov,
Valašská Polanka a zástupce Lesů ČR. Žadatelem o
dotaci bude Obec Seninka, výše uvedené obce budou
partnery v tomto projektu. Nosná konstrukce
rozhledny by měla být ocelová, ale jinak hlavní
materiál bude dřevo. Lze jen doufat, aby úspěšně
proběhla procedura získání dotací a snad v příštím
roce budeme moci obdivovat z nejvyššího místa
rozhledny nejen krásy Vizovických vrchů, Javorníků,
Hostýnských a Vsetínských vrchů, ale i vzdálené
Chřiby a Beskydy.
Pavel Machovský, starosta
Sbor dobrovolných hasičů Jasenná Vás srdečně zve na
oslavy 100. výročí založen í SDH Jasenná, které se konají
21. 7. 2007. Program:
10:00 – den otevřených dveří, prohlídka has. zbrojn ice
13:00 – námětové cvičení – školka, ocenění členů sboru
15:00 – slavnostní průvod od zbrojnice na hřiště, kde
bude ukázka hasičské techniky Zlínského kraje.
K poslechu bude hrát dechová hudba z Liptála.
20:00 – pouťová zábava, Quatro
Dne 22. 7. 2007 zveme všechny na pouť na fotbal. hřiště.
Občerstvení je po oba dny zajištěno.
Na Vaši účast se těší hasiči z Jasenné.

Omlouváme se všem, kdo čekali, že v tomto čísle
najdou telefonní seznam obce Jasenná. Protože je
shromážděno stále málo telefonních čísel, počkáme
s vydáním do dalšího čísla zpravodaje.
V současné době začíná práce na vydání knihy o plk.
Jiřím Řezníčkovi. Prosíme všechny, kdo mají doma
fotografie či jiný materiál, aby ho zapůjčili obci –
předáme autorovi, vrácení zajistíme.
El Toro s.r.o.
756 31, Liptál 311
tel: 777 274 889
fax: 571 438 280
http://www.el-toro.cz
Zemní práce, zakládání trávníků, autodoprava
Otočný bagr Zeppelin ZM12, Škoda Liaz 706,
UNC 060 Zemní stroj, Zetor 5245
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 24. 8. 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 29. června 2007.

