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ŽIVÝ BETLÉM
bude k vidění v neděli 21. prosince 2008 ve 14 hodin před evangelickým kostelem.
Přijďte si připomenout vánoční příběh, společně zazpívat koledy a zahřát se
svařákem…
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Od minulého vydání zpravodaje proběhla dvě zasedání
zastupitelstva obce (ZO), otiskujeme usnesení:

ZO zároveň schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 20
tis. Kč na dokončení klubovny.
Pro: 8 členů

Usnesení ze zasedání ZO dne 4. 11. 2008:
Přítomno 7 později 8 členů zastupitelstva.

12. ZO schvaluje navýšení příspěvku pro ZŠ Jasenná o
16.980,-- Kč na úhradu zvýšených záloh za plyn a
elektřinu.
Pro: 8 členů

1. ZO schvaluje předložený program jednání.
Pro: 7 členů

13. ZO schvaluje úbytek knih v Obecní knihovně
Jasenná podle návrhu zpracovaného Městskou knihovnou
Josefa Čižmáře ve Vizovicích.
Pro: 8 členů

2. ZO schvaluje složení inventarizačních komisí takto:
Hlavní inventarizační komise: Miroslav Puchmeltr,
Martina Večerková, Jiří Mikšík
Dílčí inventarizační komise: Vladimír Zapalač, František
Jarošek, Jaroslav Surý, Pavel Bělík
První jmenovaný je předsedou komise.
Pro: 7 členů
V průběhu jednání se dostavil p. Miroslav Puchmeltr.

Toto usnesení bylo přečteno nahlas a schváleno všemi
přítomnými členy ZO.
Pro: 8 členů

3. ZO schvaluje pořízení nového územního plánu obce
Jasenná.
Pro: 8 členů

2. ZO schvaluje úpravu rozpočtu č. 2/2008 v příjmové i
výdajové části dle přílohy.
Pro: 9 členů

4. ZO schvaluje přijetí účelové neinvestiční dotace na
volby 2008 ve výši 30.000,-- Kč.
Pro: 8 členů

3. ZO schvaluje do doby schválení rozpočtu obce na rok
2009 rozpočtové provizorium, které vychází ze
schváleného rozpočtu na rok 2008.
Pro: 9 členů

5. ZO schvaluje zřízení pracovní komise složené z členů
finančního a kontrolního výboru, která bude mít za úkol
připravit do příštího zasedání ZO podklady pro úpravu
výše nájmů v Domě služeb a v Domě s pečovatelskou
službou.
Pro: 8 členů
6. ZO přesunuje projednání bodu o umístění dopravních
zrcadel v obci na další zasedání ZO.
Pro: 8 členů
7. ZO schvaluje pořízení nové hasičské stříkačky za cenu
cca 170 tis. Kč – ještě z letošního rozpočtu bude
uhrazena záloha ve výši 85 tis. Kč.
Pro: 8 členů
8. ZO schvaluje provádění zimní údržby mechanizací
obce, firmou Jasno spol. s r. o. a panem Vlastimilem
Vaculíkem.
Pro: 8 členů
9. ZO schvaluje opravu MK u čp. 262, 151 a 144.
Opravu výtluků provedou pracovníci obce. Kompletní
oprava bude řešena v budoucnu dle finančních možností.
Pro: 8 členů
10. ZO neschvaluje žádost pana Josefa Poláška ze
Všeminy o vrácení poplatku 5.864,50 Kč za převoz
dřeva, který od něj vybrala obec Jasenná v roce 2001 a na
který byla uzavřena dohoda.
Pro: 8 členů
11. ZO schvaluje uzavření kupní smlouvy s Farním
sborem Českobratrské církve evangelické v Jasenné na
pozemky p. č. 323/2, 324, st. 265 v k. ú. Jasenná na
Moravě (hřbitov). Pozemky obec odkoupí za cenu dle
znaleckého posudku č. 2887-567/07.
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Usnesení ze zasedání ZO dne 10. 12. 2008:
Přítomno 9 členů zastupitelstva.
1. ZO schvaluje předložený program jednání.
Pro: 9 členů

4. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č. 1/2008 o
poplatcích za odvoz odpadu pro rok 2009 s výší poplatku
450,-- Kč za osobu a rok. Sleva ve výši 50 % bude
poskytnuta studujícím s pobytem na kolejích a
internátech – po předložení potvrzení o studiu.
Pro: 9 členů
5. ZO schvaluje navýšení nájemného v objektu čp. 54 –
Dům služeb následovně: u nájemců, kteří zde působí déle
jak 2 roky se nájem zvýší o 10 %, u ostatních o míru
inflace v daném roce. Provozní náklady (el. energie,
otop, mzda topiče) budou stanoveny dle skutečných
nákladů.
Pro: 9 členů
6. ZO bere na vědomí projednání návrhu ÚP SÚ
Jasenná.
7. ZO bere na vědomí informaci starosty ve věci
pravidel upravujících pohyb psů na veřejných
prostranstvích.
8. ZO projednalo umístění dopravních zrcadel v obci a
pověřuje starostu jednáním s DI PČR v této věci.
9. ZO schvaluje aktualizaci znaleckého posudku ve věci
odkupu pozemků dolního hřbitova od Farního sboru ČCE
v Jasenné a schvaluje jejich odkoupení do majetku obce
za cenu dle znal. Posudku č. 3150-250/08.
Pro: 9 členů
10. ZO schvaluje usnesení, které bylo hlasitě přečteno.
Pro: 9 členů

ZO Jasenná schválilo pro rok 2009 zvýšení poplatku za
odpad ze 400,-- Kč na 450,-- Kč za osobu. Proč?
Podívejme se na následující čísla, která porovnávají rok
2007 a 2008.

straně druhé klesají příjmy za méně tun vytříděných PET
lahví. A jak to vypadá v korunách? Zase porovnáme rok
2007 a 2008.
2007

2007
Období
I. Q
II. Q
III. Q
IV. Q
Celkem
I-III. Q

papír (t)
0,98
0,30
1,95
0,50
2,73
2,23

sklo (t)
2,22
2,38
1,32
2,31
8,23
5,92

plast (t)
1,50
1,750
1,20
1
5,45
4,45

komunál (t)
39,50
46,100
36,190
56,150
177,94
121,79

papír (t)
0,60
0,46
0,40
1,46

sklo (t)
1,86
4,97
2,18
9,01

plast (t)
1,03
0,88
0,84
2,75

komunál (t)
42,04
65,98
44,45
152,47

2008
Období
I. Q
II. Q
III. Q
I-III. Q

Za 3. čtvrtletí roku 2008 z naší obce bylo tedy vyvezeno
o 31 tun komunálního odpadu více než za stejné období
roku 2007. Vytříděných PET lahví bylo v letošním roce
ale méně o 1,7 tuny. Méně třídíme nebo méně
spotřebováváme nápoje v PET lahvích? Nebo je pálíme
doma v kamnech a kotlech topení? Na jedné straně se
zvyšují výdaje za více tun komunálního odpadu, na

V sobotu 15. 11. 2008 ve 14:00 hodin byl na základě
dohody s operačním střediskem Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje (HZSZLK) vyhlášen prověřovací
poplach Jednotce sboru dobrovolných hasičů (JSDH)
naší obce. Účelem tohoto poplachu bylo vyzkoušet
připravenost naší jednotky na eventuální „ostré“ zásahy.
Místem fiktivního požáru byla lokalita u Myslivecké
chaty. V uvedenou hodinu, po spuštění sirény začalo
měření času potřebného k vyjetí hasičské cisterny se
členy jednotky k místnímu zásahu.
Za 7 minut od spuštění sirény vyjela jednotka (6 členů
z devíti) k místu fiktivního požáru, kde byla za dalších 5
minut. V průběhu zásahu byla prověřena organizace
členů jednotky, funkčnost hasičské techniky i
komunikace zasahující jednotky s operačním střediskem.
JSDH si při tomto prověřovacím poplachu vedla velmi
dobře, i když je samozřejmě stále co vylepšovat. K tomu
také prověřovací poplachy slouží.
V letošním roce byla naše JSDH při likvidaci požáru

Měsíc
1–9
1–10
1–12

Příjmy (Kč)
378.000,–
378.000,–
417.000,–

Výdaje (Kč)
353.000,–
428.000,–
510.000,–

Příjmy (Kč)
377.000,–
378.000,–
418.000,–

Výdaje (Kč)
446.000,–
532.000,–
599.000,–

2008
Měsíc
1–9
1–10
1–11

Z uvedeného vyplývá, že výdaje na likvidaci odpadů
přesahují příjmy z vybraných poplatků a z odběru
druhotných surovin za leden až listopad 2008 o 181.00,-Kč. Za celý rok 2007 byl rozdíl mezi příjmy a výdaji
93.000,-- Kč. Po zvážení uvedených skutečností i
v očekávání zvýšení cen na skládkách odpadů,
zastupitelstvo rozhodlo o zvýšení poplatku. Jestliže bude
narůstat produkce odpadů, budou i vyšší výdaje na jejich
likvidaci. Stojí za zamyšlení, jestli v popelnicích není to,
co tam nepatří – např. rostlinné, biologické odpady, suť
apod. a to, co lze likvidovat jinak, doma v obci.
Pavel Machovský, starosta

lesa, požáru stodoly a naposled 9. 12. 2008 v noci při
požáru hospodářského objektu na Pasekách. Při všech
těchto zásazích naši hasiči splnili svůj úkol na výbornou.
Zároveň se potvrdila oprávněnost pořízení hasičské
cisterny, hlavně pro případ požáru tam, kde není nebo je
málo vydatný zdroj vody. Zkušenosti z posledního
požáru jsou takové, že je potřeba uvést následující
pokyny pro případ požáru:
1) Budete-li volat hasiče na lince 150 nebo 112 (volání
zde jsou bezplatná), uveďte obec, přesněji určete místo
požáru, znáte-li, uveďte číslo popisné hořící nemovitosti
a jméno majitele. Dále uveďte svoje jméno a číslo
telefonu.
2) Počítejte také s tím, že hasiči Vás mohou volat zpět
např. pro ověření nebo upřesnění uvedených informací.
Děkuji členům SDH za jejich činnost a hlavně
obětavost, se kterou se podílí na likvidaci požárů. Děkuji
také všem, kteří při požárech přispěchali svým sousedům
pomáhat při záchraně jejich majetku.
Pavel Machovský, starosta
Jasenský zpravodaj
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Toto téma pravděpodobně zajímá rodiče žáků ZŠ Jasenná
i další občany. Proto byly ředitelky ZŠ Liptál a ZŠ
Vizovice osloveny s žádostí
1. o vypracování porovnání vědomostí žáků, kteří na
uvedené školy přichází ze ZŠ Jasenná
2. o názor na výuku ve sloučených třídách
3. o zhodnocení zvládnutí přechodu dětí do nové školy a
připravenosti škol na nové dojíždějící žáky.
A jaká byla jejich odpověď?
(Pozn.: Příspěvky jsme si dovolili zkrátit, zájemci si
mohou na OÚ přečíst plné odpovědi).
1. Porovnání vědomostí
ZŠ Liptál – výsledky žáků z Jasenné a Liptálu se
prakticky neliší, v něčem jsou děti z Jasenné mírně horší,
např. čeština a angličtina, v něčem jsou zase lepší např.
matematika. V 6. ročníku je 22 žáků z Liptálu a 6 žáků
z Jasenné.
ZŠ Vizovice – vzhledem k tomu, že do Vizovic na 2.
stupeň ZŠ dojíždí do všech ročníků jen několik žáků
z Jasenné, nelze podle paní ředitelky vizovické školy
dostatečně porovnat vědomosti žáků z Jasenné
a z Vizovic, i když podle vyjádření učitelů jsou
vědomosti žáků z Jasenné v poslední době horší. Jestliže
se mezi tímto malým počtem dětí z Jasenné vyskytnou
prospěchově slabší děti, je i posouzení vědomostí
zkreslené.
2. Výuka ve sloučených třídách
Ředitelky obou ZŠ se shodují v tom, že tato výuka má
přednosti i nevýhody.
- přednosti – děti se učí pomáhat druhým, slabším,
mohou jeden druhého učit, učitel je při malém počtu lépe
pozná, děti jsou samostatnější
- nevýhody – některé děti může rozptylovat spojená
výuka, pro učitele je náročnější vlastní výuka i příprava.
3. Zvládnutí přechodu do nové školy a připravenost škol
na nové žáky
Podle obou ředitelek je přechod do 6. tříd a na novou
školu vždy pro děti náročný a složitý. Musí dojíždět, mají
nové spolužáky, prostředí, jsou ve větší škole, noví
učitelé, jiný způsob práce, nové předměty. Obě školy pro
děti na 2. stupni připravují různé aktivity – Vizovice
projektové vyučování, volitelné, nepovinné předměty,
mezinárodní projekt, lyžařské školičky, cizí jazyky
a Liptál zase den otevřených dveří, pobyty pro žáky 5.
tříd z okolních obcí.
Na základě sdělení ředitelky ZŠ Liptál i ZŠ Vizovice
si dovolím konstatovat, že děti v Jasenné jsou na studium
na dalším stupni ZŠ připravovány dobře a záleží
samozřejmě i na individuálních schopnostech každého
dítěte, jak se dokáže vyrovnat s novým prostředím a
studiem.
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Jsem přesvědčen, že obě školy mají zájem pomoci
novým žákům v 6. třídách s přechodem na studium
2. stupně ZŠ a že rodiče nemusí mít eventuálně obavy
o své děti v nových školách.
Na závěr chci uvést ještě radu paní ředitelky ze ZŠ
Liptál k problematice spojených tříd. Podle paní ředitelky
Halové je pro rodiče výhodnější, když dítě navštěvuje
školu v obci. Pokud se u dítěte vyskytnou problémy
plynoucí ze sloučené třídy, tak s přeřazením na jinou
školu je dost času. K tomu připojuji určitě nejen svůj
názor, že je nejlepší pro samotné děti, když chodí do
školy v obci. Potom tady mají také své kamarády, se
kterými jsou jak ve škole, ale i ve volném čase. Jsou to
většinou kamarádi na celý život v naší obci.
Pavel Machovský, starosta

K příspěvku pana starosty
Učitelský sbor ZŠ byl seznámen s hodnocením
vědomostí a připraveností našich absolventů, které si na
ředitelkách okolních škol /těch, kde naši žáci pokračují
na druhém stupni / vyžádalo vedení obce. Není to ovšem
úplné hodnocení, protože část našich absolventů (5) si
také velmi dobře vede na víceletých gymnáziích,
případně jazykových ZŠ
ve Zlíně a na Vsetíně.
Dostatečný vzorek pro své hodnocení měla jistě
k dispozici paní ředitelka Halová z Liptálu, kde je
v současnosti na druhém stupni 29 žáků z naší školy.
Obtížně se hodnotilo paní ředitelce Koncerové, protože
žáků z Jasenné je ve Vizovicích pouze 6 na celém
druhém stupni. A to není dostatečný vzorek pro
porovnání.
Hodnocení bylo vypracováno s přihlédnutím k osobním
studijním předpokladům žáků porovnáním čtvrtletních
hodnocení v hlavních naukových předmětech. A výkony
našich absolventů jsou v tomto ohledu plně srovnatelné.
To nás potěšilo, stejně jako velmi objektivní názory na
práci v malotřídní škole, které paní ředitelky také
připojily.
Při debatě nad hodnocením vznikla myšlenka vypracovat
jednoduchý dotazník pro paní ředitelky, který by nám
poskytoval více informací o studijních výsledcích našich
absolventů pravidelně a ne pouze nárazově. Je to pro
všechny práce nad rámec působnosti školského zákona,
který školám takovou spolupráci nenařizuje, ale zcela
jistě se na ní dokážeme dohodnout. Může to být další
pomoc k lepší adaptaci našich žáků na jiném typu školy
a jejich další školní úspěch.
A na tom nám záleží i když děti už nenavštěvují naši
školu.
Mgr. Iva Mynářová, ředitelka ZŠ

Klub českých turistů (KČT) pořádal ve dnech 7. – 9. 11.
2008 seminář týkající se rozvoje cestovního ruchu a
spolupráce s veřejnou správou. Pracovní část semináře,
kterou vedla Mgr. Libuše Valentová, předsedkyně
oblastního výboru KČT Valašsko – Chřiby a Ing.
Miloslav Vítek, pracovník marketingu KČT, byla
věnována přednáškám zástupců KČT a veřejného
sektoru. Při této příležitosti byl přítomný vedoucí sekce
značení KČT Mgr. Markvart požádán o opravu
turistického značení tam, kde je uveden název „Sirákov“.
V rámci turistické části semináře účastníci procházeli
turistické značené trasy v okolí Vizovic. Jednou z aktivit
KČT v našem regionu je záměr vyznačení turistické trasy
Vizovice – Baťova dráha – Jasenná – Syrákov. Tato trasa
může napomoci zvýšení návštěvnosti Jasenné, upozorní
na památky v obci i na krásu naší krajiny, kterou možná
sami nevnímáme. Realizací této trasy a uvažované
naučné stezky z Vartovny na Oškerovy paseky vznikne
prakticky křižovatka obou záměrů v nejstarší památce
valašské lidové architektury v Jasenné, na Mikuláštíkově
fojtství. Právě sem zamířily kroky účastníků semináře i
dalších turistů v neděli 9. 11. 2008, aby prakticky „na
vlastní nohy“ poznali připravovanou trasu. Po příchodu
turistům určitě přišlo vhod občerstvení v podobě

slivovice a frgálů, které bylo připraveno obcí, stejně jako
propagační materiály. Po prohlídce fojtství, umožněné a
podpořené Mikuláštíkovou rodinou odcházeli spokojení
turisté na další část svého pochodu. Děkuji za účast
a podporu také zástupcům ČSOP Jasenná p. Jaroškovi
a p. Sovičkovi. Připravená propagace obce se vydařila
a zanechala v nedělních návštěvnících podle jejich
vyjádření velmi dobrý dojem.
Pavel Machovský, starosta

Vážení spoluobčané,
konec roku je obyčejně příležitostí k tomu, abychom se
ohlédli a řekli si, co se u nás podařilo a co nikoli. Po
mnohaletém jednání byla s ČR uzavřena smlouva o
výpůjčce pozemků na dolním hřbitově, následovat bude
bezúplatný převod pozemků do vlastnictví obce. To se
nadá říci o pozemcích fotbalového hřiště. Převod těchto
pozemků po získaném souhlasu od Ředitelství silnic a
dálnic Brno a Správy železniční a dopravní cesty
Olomouc byl zablokován Krajským úřadem Zlín
z důvodu záměru Zlínského kraje na dostavbu železnice
Vizovice – Valašská Polanka. Jednání budou dále
pokračovat, protože na převodu pozemků je závislé
vybudování slušného sociálně-technického zázemí pro
fotbalisty. Neúspěchem skončila i naše snaha o vyřazení
záměru stavby stoupacích pruhů přes Syrákov ze Zásad
územního rozvoje Zlínského kraje. Jestli se tato stavba
bude realizovat a kdy, to v současné době ale není nikdo
schopen říci. Totéž platí i o dostavbě železnice.
V letošním roce jsme podali žádost o dotace na
vybavení naší základní školy. Jednalo se o vybavení
počítačové a audiovizuální třídy. Žádost byla společná
pro základní školy Mikroregionu Vizovicko, kdy měla
být větší šance na získání dotace. Tato snaha nebyla
úspěšná, k financování byla vybrána velká města a jejich
školy. Pořád se potvrzuje, že stávající systém dotací je

nesystémový, neprůhledný a do budoucna neospravedlnitelný. Z vlastních zdrojů byly letos provedeny
opravy místních komunikací a v lokalitě Helštýn byla
vybudována nová kanalizace k výstavbě rodinných
domků. Tak jako v jiné roky byly udržovány zelené
plochy v obci stejně jako běžné udržování obecního
majetku.
Po mnoha letech se chýlí ke konci doposud nejrozsáhlejší investiční akce od r. 1997 – stavba vodovodu.
Rozvodné řady v Jasenné, Lutonině a Bratřejově,
vyprojektované a stavebně povolené, budou financovány
z Programu výstavby vodovodů Ministerstva zemědělství.
Podle sdělení Správy toků Vsetín začne v lednu 2009
odstraňování nánosů z upraveného koryta Jasenky.
V říjnu byla podána žádost o dotaci na opravu lesní cesty
k Zrníkům. V únoru 2009 bude rozhodováno o tom, zda
dotaci dostaneme. V novém roce bude zpracován nový
územní plán naší obce. Nadějně vypadá projekt stavby
rozhledny na Vartovně. V roce 2009 bude v Jasenné čilý
stavební ruch. Podaří-li se, kromě uvedeného, ještě něco,
záleží na dotacích. A to je vždy sázka do loterie.
Děkuji zastupitelům i zaměstnancům obecního úřadu
za jejich práci.
Přeji všem klidné Vánoce a hodně zdraví a úspěchů
v roce 2009.
Pavel Machovský, starosta
Jasenský zpravodaj
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Rok se s rokem sešel a máme tu zase konec jezdecké
sezóny. Proto mi dovolte, abych Vás v krátkosti
seznámila s našimi úspěchy na našich i zahraničních
kolbištích.
Mezi vynikající výsledky patří například umístění na
Středoevropském poháru v Polsku, kde se Petra
Poláčková umístila na druhém místě v disciplíně TRAIL
(přírodní překážky), Petr Jančík získal třetí místo ve
WESTERN PLEASURE (jízda pohody) a Jitka
Mikuláštíková s Lucií Burdíkovou si odvážely krásná
první místa ve WESTERN PLEASURE v dospělých a
mládeži. Těmito výsledky jsme přispěli k vítězství České
republiky, druhé místo patřilo Polsku, třetí Slovensku a
čtvrté Rakousku.
V Olomouci se konaly závody Paint-show, kde jsme
dali příležitost našim nejmenším jezdcům. Matěj Poláček
získal druhé místo ve WESTERN PLEASURE mládež a
jeho sestra Eliška vybojovala první místo v téže
disciplíně v kategorii 5 – 9 let.
Vrcholem celé sezóny považujeme Mistrovství ČR
mládeže a dospělých, které se konalo v Horce nad
Moravou u Olomouce. Za mládež náš ranč
reprezentovala Lucie Burdíková, která si odvezla první
Mistrovský titul ČR a dospělí se nenechali zahanbit.
Lucie Hudcová (Slavická) získala svůj první Mistrovský
titul ve WESTERN PLEASURE – junior (mladí koně),
který si určitě zasloužila a neobešel se bez slziček dojetí.
Dále Petra Poláčková získala dvě druhá místa v TRAIL a
ve WESTER HORSEMANSHIPU (souhra koně a
jezdce) a podařilo se jí obhájit Mistrovský titul ve
WESTERN PLEASURE – senior (koně starší šesti let).
Je potřeba dodat, že startovní pole v každé disciplíně
sčítalo kolem dvaceti koní.
Ještě jednou všem gratulujeme a chceme tímto
poděkovat firmě JASNO spol. s r. o. za její pomoc ve
formě dopravy na závody a Romanu Poláčkovi, který nás
vždy ochotně a bezpečně na závody dovezl.
Petra Poláčková
Dovolte mi, abych se jako předák Ranče pod Vartovňů
připojil gratulaci ke všem získaným umístěním jak doma,
tak i na zahraničních kolbištích. Chtěl bych také
poděkovat za vzornou reprezentaci nejen ranče, ale i
firmy Jasno a také obce Jasenná, kde nás všichni
v republice znají pod pojmem „Vartovňáci“. Věřím, že
pokud by se časem podařilo vybudovat víceúčelovou
halu, možnosti tréninku, který je za současné situace
mnohdy velmi složitý, by se mohly úspěchy ještě více
rozšířit.
Roman Poláček
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8. listopadu (letos již počtvrté) jsme se vydali na
hodovou obchůzku po Jasenné. Šlapalo se nám lépe než
předchozí roky, neboť jsme byli posíleni zástupci
souboru Vizovjánek z Vizovic a hlavně nám v letošním
roce poprvé přálo počasí až do odpoledních hodin. Začali
jsme na „Dolansku“. U sokolovny jsme naparádili barana
i sebe. Sem nás také přišel pozdravit a povzbudit starosta
naší obce, čímž nás nesmírně překvapil a potěšil. Spolu s
námi vykročila Muziga Harafica ze Vsetína, která nám
celý den obětavě hrála k poslechu, tanci a hlavně ke
zpěvu. Prošli jsme ulicí až k dolní bytovce, pokračovali
na Helštýn a „nové řadovky“. Pro velký úspěch,
pokročilý čas a štědrost hospodyněk, které nám cestou
plnily žaludky, jsme zrušili plánovanou zastávku „na
polévku“ u Kašparů a dál šli ulicí kolem Macků
„devadesát“, Surých a kolem Poláchů jsme vyšli na
hlavní cestu, abychom se kousek vrátili k Rokytovým,
kteří na nás už čekali. Naše cesta vedla dál směrem
k pálenici, kde někteří ochutnali „čerstvú trnkovicu“
F. Pečenky a všichni jsme pozdravili znovu starostu,
který se od sokolovny přemístil na strom ve vlastní
zahrádce se snahou o jeho řádné prořezání. U Macků
(Jurků) byla delší neplánovaná přestávka, neboť baranovi
se naše tempo zřejmě jevilo velmi pomalé, tak se
rozhodl, že se sám řádně proběhne a hlavně, že prožene i
nás. Když mizel za horizontem, nebylo nám nejlíp, ale
naštěstí se ho podařilo celkem rychle ulapit jednomu
z tanečníků stylem „rybička“ - odnesl to zcela zelený a
dále těžko upotřebitelný kroj. Baran byl trošku
dýchavičný, ale zjevně spokojený. (Doufám, že pan Surý
tuto část moc podrobně číst nebude ☺). Další zastávka
byla na točně, kde nás štědře pohostili Jurčákovi (viz
obrázek – barana drží Laďa Londa – již v čistém kroji ☺,
před baranem stojí Vojtíšek Kovář, za baranem pan
Jurčák, vlevo Vizovjané, vpravo Muziga Harafica).

Po několika písničkách, které zazněly na prostorném
dvoře u Kremplů, jsme přešli přes cestu kolem Daňů
k Hurtom, kde nás Pavlína kupodivu všechny
„nepřistřihla“, ale štědře pohostila, takže jsme mohli
přejít nahoru k Maliňákom a Sušňom (viz obrázek ze
dvora u Sušňů – tady jsme si i zatancovali – vpředu
tanečníci „Portáši“, vzadu „Vizovjánci“, vlevo Muziga
Harafica).

V té době už se mračilo a padaly první kapky, tak jsme
museli přidat do kroku a trasu úměrně zkrátit. Na dvoře u
Pečenků (u Jožky) jsme se natlačili všichni pod střechu
na verandě a zpívali i tancovali tak dlouho, než se už
poměrně silný déšť trošku zmírnil. S deštníky jsme
zazpívali paní Sušňové (Zdence), od které jsme dostali
mimo jiné vynikající úplně čerstvé vdolečky a obchůzku
jsme ukončili u „obojích“ Mikuláštíků a čerstvě
nastěhovaných Řezníčků na kopci.
Večerní „hodová zavádka“ byla poznamenána
celodenním náročným putováním po vsi i nedostatkem
místa pro takové množství tanečníků. Přesto věříme, že
se večerní hodové posezení s velmi dobře hrající
skupinou Kolík z Vizovic všem přítomným líbilo a že se
dobře pobavili.

Upřímně děkujeme všem, kteří nás vyhlíželi a štědře
pohostili, zazpívali si s námi i potancovali. Vděční jsme
velice i za peněžité a tekuté příspěvky na večerní hodovú
zábavu. Díky z největších pak patří Surým za důvěru, se
kterou nám bez váhání půjčili barana.
Naopak těm,
kteří nás vyhlíželi marně se – ostatně jako každý rok –
moc omlouváme a prosíme o pochopení. Nelze obejít
poctivě „celú dědinu“ – je nás (nebo Vás ? – asi nás aj
Vás ☺) moc.
Krásné Vánoce a šťastné vykročení do nového roku
za „všecky Portáše“ upřímně přeje
Eva Kovářová
Jasenský zpravodaj
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V pátek 5. 12. 2008 se uskutečnilo snad již tradiční
koštování a besedování. Po úspěchu této akce v roce
2007 přece jen nebylo jisté, jestli tento košt budou
Jaseňané akceptovat. Obavy ale padly, když začaly
(tradičně na poslední chvíli) přibývat na obecním úřadu
vzorky destilátů. Ve vyhlášené kategorii slivovic bylo
nakonec 17 vzorků, jabkovic bylo 7 a hruškovic 5
vzorků. Je třeba uvést, že někteří dodali vzorky do dvou i
do všech tří kategorií.
Degustační komise, tradičně pod vedením Jaroslava
Machaly, naplánovala po loňských zkušenostech
hodnocení vzorků při jejich větším počtu nadvakrát. A to
bylo dobře! Vždyť jeden člen komise po první etapě
hodnocení, možná v nadsázce prohlásil: „Chlapi,
kdybych nebýl v důchodu, tak bych si druhý deň mosél
vzít neschopenku.“ Ale hodnocení bylo úspěšně
provedeno s těmito výsledky:
Slivovice
1. Antonín Zicha, čp. 248, rok pálení 2008
2. Jana Hejtmánková, čp. 100, rok pálení 2007
3. Pavel Bělohlávek, čp. 1, rok pálení 2007
Jabkovice
1. Pavel Sovička, čp. 32, rok pálení 2006
2. Zdeněk Steiner, čp. 256, rok pálení 2007
3. Karel Hejtmánek, čp. 215, rok pálení 2004
Hruškovice
1. Karel Hejtmánek, čp. 215, rok pálení 2003
2. Josef Polčiák, čp. 250, rok pálení 2007
3. Jaroslav Machala, čp. 36, rok pálení 2008
A tak v pátek před Mikulášem mohla začít Beseda,
kde všichni hodnotili, koštovali a bavili se. Letos to bylo
navíc s překvapením v podání mažoretek a alexandrovců
všech věkových kategorií z Valašské Polanky. Jaká byla
hudba k tanci, zpěvu i poslechu? Osvědčená dvojice
Josef Polčiák a Svaťa Filgas doplněná Karlem Mackem.
Dobrá nálada pokračovala až přes půlnoc, i když už
trnkové noty chyběly.

Děkuji všem, kteří se přišli pobavit navzájem a dali
přednost příjemné společnosti spoluobčanů například
před televizí. Gratuluji oceněným pěstitelům trnek a
dalšího ovoce. Ti, kteří nebyli mezi nimi ale nemusí být
smutní. Vždyť všechny vzorky byly dobré a příští rok
bude určitě pořadí jiné. Poděkování zaslouží náš sponzor
Ivan Bajgar – Likérka Vizovice za poskytnuté jednotné
lahve. Degustační komise byla letos posílena o nové
členy, ale hlavně o dvě odvážné ženy – Jarku Mojžíšovou
a Helenu Poláškovou. Degustační komisi děkuji za
splnění náročného úkolu.

Na příští košt ale bude třeba komisi rozšířit. Proto si
dovolíme oslovit i další pěstitele, kteří přinesou vzorek
destilátu, jestli by byli ochotni se ke komisi přidat.
Co na závěr? Letošní úroda trnek, jablek i hrušek nám
dává naději, že příští rok bude co koštovat. Přeji všem,
abychom se za rok ve zdraví sešli na Jasenském koštu
2009.
Pavel Machovský, starosta
8
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Recyklohraní
Od září se naše škola zapojila do projektu
RECYKLOHRANÍ, který organizují firmy Asekol,
Ecobat a EKO-KOM. Tento projekt probíhá pod záštitou
ministra školství Ondřeje Lišky. Včas jsme se přihlásili,
plníme úkoly, sbíráme použité baterie a nefunkční
elektroodpad a naše bodové konto roste. Už máme 225
bodů. Získané body mohou děti směnit v elektronickém
obchodě za různé atraktivní ceny pro školu. A to jistě
potěší. Co ale těší ještě víc, je to, že ke třídění odpadů a
sbírání tetrapaků a papíru přibyla dětem další aktivita,
kterou mohou ulehčit životnímu prostředí. Je příjemné
sledovat, že zmíněné činnosti jsou pro ně už naprosto
přirozené. A že třeba vyroste generace, která nebude
zakládat černé skládky, protože ekologická likvidace
odpadů všeho druhu pro ně bude samozřejmostí a
naprostou přirozeností.
Kroužky DDM v základní škole
Dům dětí a mládeže ZVONEK z Vizovic má na naší
základní škole svoji druhou největší základnu. To proto,
že všechny paní učitelky, když skončí svoji školní práci
se stávají několikrát do týdne vedoucími některého ze
šesti zájmových kroužků, které na naší škole od začátku
října do konce května fungují. Toto propojení je výhodné
zejména pro taková zařízení jako je naše škola: děti
nemusí za kroužky nikam dojíždět a cena kroužků, která
je velmi příznivá (300 – 400 Kč na celý rok) se tak již
dále nenavyšuje o cenu jízdného.
Pro porovnání: školné za jedno pololetí v ZUŠ, případně
jiném volnočasovém centru se pohybuje od 1300 – 2200
Kč. Pro srovnání na podobně velké škole v Zádveřicích
má DDM pouze dva kroužky. Je docela možné, že
v nabídce kroužků je omezuje malý zájem dětí, stejně
jako tomu bylo u nás. Každý rok jsme přišli s novými
nápady, které kroužky ještě do nabídky zařadíme, ale
mnoho z nich se nepodařilo otevřít pro malý zájem. I na
tak malém zařízení jako je naše škola je potřeba do
kroužku minimálně 6 až 8 dětí. A tak máme v tomto
školním roce kroužek přírodovědný, výtvarných technik,
keramiku, sportovní hry pro děvčata a pro kluky
odděleně a angličtinu pro nejmladší.
Přírodovědný kroužek
V přírodovědném kroužku se pravidelně schází 8 dětí.
Pravidelné jsou naše vycházky do Průkopy. Baví nás
pozorovat, jak se tato oblast v různých částech roku
proměňuje a vždycky se nám podaří uvidět něco nového.
Tento rok máme pro zpestření každý měsíc nějakou
exkurzi. V říjnu jsme byli v zámecké zahradě u
vizovického zámku, kterou nás provedl zahradník pan
Vilém Kolařík. Dozvěděli jsme se nejen to, které vzácné
rostliny a živočichy se nám tam podaří uvidět, ale i
zajímavosti z historie zahrady. Také nám vyprávěl, jak se

musí zahrada udržovat. Podařilo se nám tam zahlédnout i
vzácného ledňáčka. A navíc jsme byli svědky práce
archeologů, kteří právě narazili při vykopávkách na
vzácné keramické kachle ze 16. století a byli jsme první,
komu se s tímto nálezem mohli pochlubit.
V listopadu jsme byli na hvězdárně ve Vsetíně.
Pozorování dalekohledem jsme si užívat nemohli,
protože se zatáhlo a spustila se mlha, ale předvedli nám
počítačový program Stellárium, který nám ukáže
hvězdnou oblohu na kterémkoli místě na Zemi. My už
jsme se sním naučili pracovat a zadali si do programu
polohu Jasenné a tak můžeme hvězdy pozorovat i když
nám počasí nepřeje…
V prosinci nás čeká návštěva útulku na Vršavě.
Kluci a floorball
Velmi oblíbeným sportem pro naše „ogary“ je floorball.
Kroužek navštěvuje celkem 15 kluků a letos je čeká
zápas s Vizovicemi a Zádveřicemi. Doufejme, že se jim
povede stejně, ne-li lépe, než klukům v minulých letech.
Sportovní hry pro holky
Ani „cérky“ se nechtějí nechat zahanbit. Vytvořily si
vlastní kroužek, ve kterém trénují gymnastiku, rytmiku,
různé sportovní hry, při kterých využívají netradičních
pomůcek. V závěru roku je čeká cyklistický výlet do
okolí. Holky jsou velmi šikovné, často zapojují do
průběhu hodiny i své hry a vlastní nápady.
Angličtina pro nejmenší
Protože se anglický jazyk dostává stále do nižších
ročníků začínají děti s jeho výukou již druhým rokem
také v Jasenné od 1. třídy. Jedná se o výuku spíše pomocí
písniček, říkadel a hlavně pomocí obrázků. Postupně se
seznamují s tématy – rodina, zvířata, můj dům, a tak
chytají svá první slovíčka. Tato jejich aktivita se jim jistě
zúročí v příštích letech.
Keramika
Jednou z novinek tohoto školního roku na naší základní
škole je kroužek keramiky. Nabídku tohoto kroužku
uvítalo a využilo 14 dětí napříč všemi ročníky. V rámci
kroužku se děti seznámí s keramickou hlínou jako velmi
variabilním materiálem pro výtvarnou tvorbu – najde své
uplatnění jak v plošných technikách (kachle, výtvory
z keramického plátu, stojánky na vonné tyčinky…), tak
především v prostorových objektech (lampičky, slánky,
misky…). Děti si osvojí základní formy práce s hlínou,
zásady a postupy při jejím dalším zpracování. Jednou za
dva měsíce si ve vizovickém DDM Zvonek své výtvory
naglazují a po závěrečném vypálení si je budou moci
odnést. Věřím, že výrobky, které děti zatím stihly
zhotovit (a nyní nás čeká právě jejich glazování a
konečný výpal), pro ně budou skvělou odměnou za úsilí a
tvořivost, které do nich vložily…
Jasenský zpravodaj
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Od září do prosince v naší škole
V září jsme se s odhodláním pustili do práce a na školu
si po prázdninách těžce a dlouho zvykali.
V říjnu, kdy už rytmus školního života začíná klapat
pravidelněji a je pro všechny samozřejmější, si jej už
zpestřujeme různými akcemi. O Broučcích a žákovském
plesu jste už četli několikrát. A tak krátce k plesu jenom
tolik, že děti samy tentokrát zorganizovaly nácvik
polonézy. Vybraly si „stárku a stárka“ a ti svolávali
nácviky, domlouvali náhradníky a jednali s „tanečním
mistrem“ o termínech zkoušek a tlumočili pokyny
„mužstvu“. Děti vzaly ples do svých rukou a s naší malou
pomocí jim to šlo báječně.
V říjnu, před prázdninami, jsme si všichni společně vyšli
na návštěvu fojtství. Byli jsme tam sice už několikrát, ale
v poutavém výkladu paní Turkové děti pokaždé najdou
nějakou novou informaci a dotazům, které se řetězí pak
není konec. Zkrátka časy nedávno minulé jsou pro děti
„z doby počítačové“ čím dál atraktivnější.
Také paní Stloukalová z knihovny ve Vizovicích se svou
kolegyní dokázaly besedou o knihovně a knížkách děti
zaujmout a pobavit.
V říjnu také naše děti v počtu 38 dokázaly sesbírat 5 160
kg starého papíru. S výtěžkem plesu a sběru jsme
zajistili Gratianovi další rok ve škole. Zbylé peníze
používáme na nákup výtvarného materiálu, a koupili
jsme varnou desku do čajové kuchyňky presbyterny.
Listopad jsme věnovali projektům.
HALLOWENSKÉ A DUŠIČKOVÉ DNY
Během dvou dnů 30. – 31. 11. proběhla projektová výuka
na téma „Dušičky a duchové“. Děti se seznámily
s rozdíly mezi naším svátkem zesnulých a americkým
svátkem Halloween. Zjistily, že si jsou v něčem podobné
a v něčem rozdílné. Vyrobili si velkého pavouka, plno
netopýrů a tajemných příšerek a na závěr se sami
převlékli do strašidelných masek.
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Projekt „Naše obec Jasenná“
Jelikož naše obec tento rok slaví své 540. výročí od první
zmínky a děti ve svých učebnicích mají i téma „Má
obec“, vzali jsme to s letošními třeťáky trochu
dopodrobna. Projekt trval celý měsíc listopad a probíhal
v předmětu Prvouka. Jako první jsme si vyfotili
jednotlivé části Jasenné (školu, OÚ, školku, fojtství,
Vartovnu, Syrákov atd.). Na internetu jsme si našli
polohu obce, významné osobnosti, jména zastupitelů,
znak, prapor a mapu Jasenné. Když jsme zjistili všechny
tyto informace, mohly děti vytvářet své portfolio.
Nejprve si rozdělili fotky na Instituce – Služby –
Památky. Pak přidali fotky okolní krajiny – Syrákov,
Vartovna, Klenic.
Na závěr museli správně přiložit osobnosti a jejich
význam pro Jasennou, rozdělit pozice na obecním úřadu
(starosta, místostarosta, zastupitelé ) a zjistit, které firmy
máme v Jasenné. Bonbonkem byla pro žáky návštěva
obecního úřadu, kde se nás ujal pan Pavel Machovský
a paní Iveta Dorničáková. Oba dva museli☺ odpovídat na
zvídavé otázky dětí (např. Kolik je peněz v trezoru, kdo
je nejstarší v obci, proč je na znaku kůň a ne ovce). Ale
také školáci dostávali otázky např. Co by jsi udělat ty,
kdybys byl starostou? Ondra Kovář odpověděl: „Zasadil
bych tu plno jasanů, abychom věděli, proč se Jasenná
jmenuje Jasenná.“ Také se mohli podívat do historických
knih o obci. Jako poděkování za ochotu jsme nechali
portfolio Ondry Kováře, Sabči Poláchové a Káji
Dudeškové na obecním úřadě.
Děti musely během projektu mezi sebou spolupracovat,
což některým stále dělá problém. Musely se domluvit na
společné práci, nemyslet jen na sebe, ale přizpůsobit se
většině, protože na tom stojí skupinová práce. Ale
výsledek určitě stál za to, protože se nakonec domluvili☺

V prosinci máme vždy plno akcí a tak za všechny
alespoň Mikuláš. Letos byla ve škole Mikulášská
družina, která snad byla nejdokonaleji obeznámena se
všemi přednostmi i nedostatky dětí a dokázala je velmi
spravedlivě soudit.
Mikuláš se nedal obalamutit a spravedlivě a velmi vtipně
a pohotově měřil všem. Anděl byl líbezný, laskavý
a vlídný a čert budil přesně tu správnou dávku respektu
a hrůzy – zejména u hříšníků se špatným svědomím.
Naštěstí šlo některé drobné prohřešky odčinit básničkou
nebo písničkou… a tak jsme zpívali a recitovali
a slibovali… Pak svatý Mikuláš nadělil i paní učitelkám
a kuchařkám a zas se na rok rozloučil. Poté začal už
výroční Mikulášský jarmark a do školy vtrhly Vánoce
naplno.

zvonky a anděly :o). S velikým zájmem se setkalo
pletení z pedigu. Děti si vyzkoušely pletení košíků
různých průměrů, zručnější pak také pletení pedigových
zvonků na dřevěné formě. Vznikla tak spousta krásných
objektů, které – doufejme – přenesou kus pohodové
nedělní atmosféry i do vánočních domácností jasenských
kreativců:o)

Vzhledem k velkému zájmu o pletení z pedigu bychom
rádi uspořádali samostatný kurz této techniky. Maximální
kapacita jednoho kurzu bude 20 účastníků, není
vyloučeno, že by se v případě zájmu mohl uskutečnit
další termín. Přesné datum konání kurzu upřesníme,
předběžně by se mohl uskutečnit v únoru 2009.

Pozvánka k vánočnímu stromku…
2. vánoční dílna na faře
7. prosince 2008 proběhl na jasenské faře druhý ročník
kreativní Vánoční dílny. Sešli jsme se v počtu 25 a než
jsme stihli vyrobit vše, co nás lákalo, dvě hodiny utekly
jako voda. Pro všechny tvorbychtivé děti i dospělé byly
připraveny rozličné projekty – od jednoduchých po
náročnější – ať už technicky, materiálově či časově. Mezi
techniky, které byly přístupné i těm nejmladším
účastníkům, patřila určitě výroba vánočních přání a
jmenovek, papírových andílků, ozdob z těstovin,
textilních zápichů ve tvaru vánočního stromku apod.
Trpělivější děti se pak mohly pustit do složitějších
projektů. Vznikli milí plstění andílci z ovčí vlny technika suchého plstění byla pro děti dost lákavá svou
nenáročností a rychlým výsledkem. Své využití nakonec
našly i dráty, z nichž si někteří s neuvěřitelnou statečností
a odhodláním zkoušeli vyrobit drátované vyplétané

Srdečně Vás zveme k vánočnímu zamyšlení do Kaple
vizovického zámku. Jeden ze stromků, které zde budou
stát, bude totiž ozdoben vánočními dekoracemi
pocházejícími z rukou Vašich dětí. Nabídka, která byla
naší škole učiněna paní kastelánkou, byla velkou výzvou.
Rozhodli jsme se strom ladit ve stylu lidových tradic
s lehkým akcentem bronzovo-zlatého luxusu. Perníčky –
ať už skutečné či ze samotvrdnoucí terakotové hmoty,
sušené ovoce, řetězy z pomerančové kůry, papírové
„baňky“ zdobené skořicí a lýkem… a víte co? Přijďte se
se svými dětmi nebo vnoučaty podívat na vlastní oči!
Bude to stát za to…
Klidné a pokojné strávení
vánočních svátků Vám všem přejí
žáci a zaměstnanci ZŠ Jasenná.
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V tomto školním roce je ve školní družině přihlášeno 25
dětí z 1., 2. a 3. třídy. Děti navštěvují školní družinu před,
ale hlavně po vyučování. A proto se snažím o to, aby čas
strávený ve družině byl zaplněn tvořivou a různorodou
činností.
Na začátku školního roku je vždy nejdůležitější
adaptace dětí z 1. ročníku na nové prostředí školy a
zařazení do školního kolektivu. Spousta našich činností
je spojena s kalendářním rokem – hry, pranostiky,
říkadla, lidové zvyky, tvořivá dílna a pohybové hry. Pro
představu aspoň některé z našich činností od září do
prosince: soutěž – překážkový běh, psaní pohledů
s obrázkem Jasenné svým blízkým, projekt „Strom“ –
kdy si s dětmi vyprávíme o stromech, pozorujeme je a
poznáváme, sbíráme jablka do sběrny (utržené peníze
pak využíváme na výtvarný materiál). Vyrábíme
z přírodního materiálu (listy, kaštany, žaludy) zvířátka.
Dále pomoc dětem při výzdobě na žákovském plese,
projekt „Vitamíny“, kdy děti poznávají pomocí smyslů
ovoce a zeleninu. Výroba adventního kalendáře,
z kterého jsou v prosinci děti každý den odměněny za
jejich šikovnost drobností. Nacvičování divadla na
vánoční besídku, zdobení oken školy hvězdičkami a
sněhuláky, pečení a zdobení vánočních perníčků, výroba
ozdob na vánoční strom do kaple ve Vizovicích. Děti
také velmi rády hrají florbal, vybíjenou a jiné pohybové
hry.
Těžko říci, která z činností je pro děti nejoblíbenější,
vždyť každý dělá rád něco jiného. Mne však nejvíc
potěší, když se do našich činností zapojí co nejvíce dětí.
A musím říct, že máme spoustu tvořivých dětí. Některé
děti samy přijdou a vymýšlí, co bychom mohli dělat nebo
vyrábět. A o to přece jde, vychovat tvořivé a aktivní děti.

Výtvarný kroužek
Výtvarný kroužek navštěvuje 14 dětí, z toho sedm dětí ze
základní školy a sedm z mateřské školy. Scházíme se
každé úterý od 15:30 do 17:00 hodin ve družince.
Výtvarnou práci se snažím přizpůsobit věku dětí. Takže
většinou pracujeme ve dvou skupinkách, podle věku a
náročnosti práce. Mladší děti si vyrobily a namalovaly
ježky ze šišek, skleničky se zavařeninou, sněhuláky,
vánoční strom, kapra, zdobily perníčky. Děti ze školy
kreslily mravence a mraveniště, malovaly hody, vyráběly
eskymáky, ozdobné koule, vánoční přání a batikovaly
ubrousky. Společně pak vyráběly andělíčky. Při své práci
se velmi často inspirují na internetu anebo v časopise
„Tvořivý Amos“, který vřele doporučuji všem tvořivým a
nápaditým maminkám – www.tvorivyamos.cz.
Martina Večerková, vychovatelka ZŠ

Zápis do prvního ročníku
Ve čtvrtek 29. ledna 2009 si přinesou žáci naší školy
svoje pololetní vysvědčení a ve škole se dlouho nezdrží.
Snad jen ti, kteří budou pomáhat připravovat pohádkovou
cestu školou pro budoucí prvňáčky se zdrží déle… To
odpoledne /od 12.00 – 16.00 hod./ bude totiž škola patřit
předškolákům, kteří přijdou k zápisu. Při putování školou
potkají různé pohádkové bytosti a budou muset osvědčit
svou připravenost v mnoha úkolech jako každý správný
pohádkový hrdina. Nikdo se však nemusí bát, že by
úkoly byly nad jeho síly. A kdyby si náhodou, na chvíli
někdo přece jen rady nevěděl, máme po ruce spoustu
ochotných pomocníků. Také jako ve správné pohádce.
A ve správné pohádce, také vždy po všech přestálých
zkouškách, čeká na hrdinu odměna….a ty už pro naše
předškoláky teď připravujeme i v naší „pohádkové
škole“!
Těšíme na shledání se všemi budoucími prvňáčky při
zápisu ve čtvrtek 29. 1. 2009 v naší škole od 12.00 hodin.
12
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Základní škola Liptál
pořádá

Den otevřených dveří
Sobota 21. 2. 2009 od 9.30 do 11.30 hodin
Možnosti: prohlídka školy
návštěva vyučovacích hodin
vedení školy odpoví všechny Vaše dotazy
Všichni, kteří vybíráte školu pro Vaše dítě,
jste srdečně zváni.

V měsíci listopadu přijíždělo dopoledne ke školce více
kočárků, než je obvyklé. Ptáte se proč, co se děje?
Neuhádli byste. Do školky přijaly pozvání maminky se
svými opravdu malými ratolestmi a dokonce i jeden
tatínek přišel. Věk dětí nerozhodoval. Přišli - Kačenka,
Míša, Pavlík, Evička, Filípek, Michalka, Doriánek,
Anička,
Daneček,
Natálka, Karolínka....dokonce
i maličká Eliška. A co se dělo dál?
Všechny nejprve přivítal maňásek kašpárek… Když se
objevil na scéně, bylo ve třídě v momentě tichoučko.
A což teprve, když si zavolal na scénu kamarády
maňásky – pejska a kočičku... Všem malým
návštěvníkům se představili, zazpívali písničku a pak šli
každého osobně přivítat ke stolečkům a pohladit po
tvářičce. Přála bych Vám vidět ta rozzářená dětská očička
při pohlazení – dětem se to móc líbilo.

Maňásky vystřídaly děti ze školky, které připravily se
svými učitelkami program. V momentě se to ve třídě
hemžilo „mravenečkama“ s mašlí pod krkem, kteří
vypadali jako opravdoví a tančili při hudbě Pavla
Nováka, při písničce „Na mravenčí pasece“. Potom ještě
děti ze třídy „Berušek“ dramatizovaly báseň „Polámal se
mraveneček“.
Větší děti ze třídy „Motýlků“ si namalovaly s paní
učitelkou na tvrdý papír velké medvědy, a vystřihnuté si
je zavěsily na krk, aby pak mohly s nimi zatančit a
zazpívat.

Závěrem se školkáčci rozloučili pohybovým ztvárněním
básně „Listopad“. Ostatně přečtěte si ji:
V listopadu, dám ti radu,
schovej uši, nos i bradu.
Když v prosinci, mrzne, sněží,
úrodný rok na to běží.
Jak se sluší a patří – každá návštěva se má pohostit. Paní
kuchařka Kašpárková a paní školnice Hladíková
připravily občerstvení nu a děti, ty už věděly, co mají
dělat. Po ochutnání dobroty Natálka vařila v kuchyňce
pro panenku, Daneček jezdil s nákladním autem, Anička
vozila panenku v kočárku, Filípek si hrál s kostkama,
prostě všichni kojenci a batolata měli plno práce, jen ti
dva nejmenší pozorovali, co se to všechno kolem děje.
Všude tolik nových věcí, kam dřív skočit, všechno
prozkoumat, to nejde ani stihnout.
Maminky při
sledování svých dětí poslouchaly informace, které se
týkaly stravování dětí, režimu dne a přihlašování dětí do
MŠ.

Přišel čas, kdy akce, uspořádaná pro maminky a děti
musela skončit, protože se vracely naše děti z vycházky k
obědu. Ale jak to teď vysvětlit těm malým prckům, kteří
byli očividně spokojeni mezi svými vrstevníky
s panenkami, kočárky, autíčky, ve svém dětském světě?
Není čas na dlouhé vysvětlování, zkrátka – všechno má
svůj konec. Třeba někdy příště – na jaře, rádi Vás zase ve
školce uvidíme.
Děkujeme všem maminkám a dětem, které za námi do
školky přišly a budeme se těšit, že ti, kteří zde nebyli,
přijdou příště. Budeme rádi, když si v budoucnu, až
jejich děti dorostou, vyberou rodiče právě jasenskou
mateřskou školku. Paní Kostelníková se svojí malou
dceruškou Karolínkou se loučila slovy: „My za Váma
budeme chodit od roku 2011.“
Na všechny nové děti se budeme těšit.
Věra Pečenková, ředitelka MŠ
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Židličky spořádaně seskládané do půlkruhu a netrpělivé
děti. Co se asi nového dozvíme? Kdo za námi ve středu
3. prosince 2008 přijde do mateřské školy?
Jestlipak to poznáte? Houká, houká sanitka, pozor
veze se pacientka. Správně hádáte. Do naší školky za
námi přišla dětská doktorka paní Boháčová.
Paní doktorka dětem ukázala na obrázcích nebezpečné
situace, které se dětem mohou přihodit. Např. hry dětí na
silnici, hry dětí na zamrzlém rybníce nebo hry dětí doma
u vaření. Děti hledaly nebezpečí, která mohou v těchto
situacích zažít. Jak je vidět, naše děti jsou si nebezpečí
velmi dobře vědomy, ale otázka je, zda se v takových
situacích správně chovají.
Dále se paní doktorka snažila děti naučit nazpaměť
telefonní číslo na rychlou záchrannou službu. A zároveň
jim vysvětlit důležitost tohoto čísla a nevhodnost jeho
zneužívání.
Ani divadelní scénka nemohla chybět. Přestavte si, že u
dveří třídy, mateřské školy se objevila zraněná paní, která
spadla z kola, byla celá odřená a modrá od modřin. Děti,
jak bychom mohli paní pomoci? Děti hned zareagovaly:
„Zavoláme sanitku.“ A protože děti již znaly telefonní
číslo na rychlou záchrannou službu, hned si vzaly telefon a
zavolaly. Sanitka byla na místě v okamžiku.

zjistily, že má otřes mozku. Doporučily jí, aby odpočívala,
a ošetřily jí rány. Obvázaly hlavu a koleno. Další děti,
které scénku pozorovaly paní položily také otázku: „A
měla jste přilbu?“ Co nám paní odpověděla? „Ne neměla“.
Lubošek proto připomněl, že bychom měli na kole nosit
přilbu a chrániče na kolena a lokty.
Ale to nebylo všechno, i naše děti z MŠ si vyzkoušely
roli pacienta. Třída se proměnila v nemocnici. A paní
doktorky začaly obvazovat jako závod, ruce nohy, hlava, a
dokonce i krk. Jen se na to sami podívejte.

Velice bychom chtěli poděkovat maminkám paní
doktorce Boháčové a paní Suré za ochotu za námi přijít a
rozšířit dětem vědomosti.
Michaela Propšová

Beseda v MŠ s paní Lenkou Duškovou
o správné péči o naše zuby

Děti (Verunka Surá a Julinka Boháčová) převlečené za
paní doktorky se začaly vyptávat, jak se nehoda
přihodila, a co ji bolí. Naštěstí paní byla při plném
vědomí, tak paním doktorkám odpověděla na všechny
položené otázky. Dozvěděli jsme se, že paní spadla
z kola. Velice si stěžovala na bolest hlavy. Paní doktorky
14
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Celý měsíc listopad jsme si s dětmi povídali o lidském těle
a zdraví. Hráli jsme s dětmi různé hry zaměřené na toto
téma, prohlíželi jsme si knihy a časopisy. Hovořili jsme o
nebezpečí úrazů a jak se jich vyvarovat, jak je důležité mít
přilbu při jízdě na kole, chodit vždy po okraji silnice, proč
si před každým jídlem umýváme ruce a po obědě zuby.
Pozvali jsme do MŠ paní Lenku Duškovou, která dětem
vyprávěla a prakticky ukázala správnou péči o zuby.
Přinesla dráčka Čestmíra, na kterém vše dětem ukázala a
vysvětlila. Hovořila o tom, jak si máme zoubky šetřit a
proč, jak má vypadat správný kartáček. Dětem rozdala
propagační letáky o správném čistění zubů a všechny děti
od ní dostaly vzorek zubní pasty Elmex. Formou pohádky
vysvětlila dětem, jak vzniká zubní kaz a jak mu předejít.
Dnes všechny děti z MŠ ví, že když si večer umyjí
zoubky, smí pak pít jen čistou vodu. Děti byly pozorné,
zvídavé a beseda se jim líbila. Hned druhý den si některé
děti přinesly nový kartáček, za což je chci pochválit.
Chtěla bych jménem svým i všech dětí paní Lence
Duškové za besedu moc poděkovat a budeme se těšit, že
nás zase někdy v MŠ navštíví.
Věra Kočicová

Vystoupení dětí s vánočním programem
pro důchodce z DPS
Brzy budou Vánoce, nejkrásnější svátky v roce. Všichni
se těšíme na stromeček, dárky a sváteční atmosféru ve
svých domovech. Zvláště děti, ty se již nemohou dočkat.
Dopisy Ježíškovi s vysněnými dárečky jsou nakreslené a
odeslané. Jako každým rokem i letos jsme si s dětmi
připravili program na vánoční besídku. Již v pondělí jsme
s dětmi nazdobili stromeček, zazpívali koledy a písničky
o zimě. Pozvali jsme důchodce z Domu s pečovatelskou
službou, abychom jim mohli celý program ukázat a
udělat jim tím radost. Naše pozvání přijali manželé
Poláškovi, paní Slezáková a také místostarostka paní
Turková. Snažíme se i tímto vychovávat děti k úctě ke
starším lidem. Děti se na vystoupení velmi těšily.
Spoustou písniček, tanečků, básní a zpíváním koled jsme
si v MŠ vytvořili sváteční atmosféru. Hostům se
vystoupení líbilo a dětem za něj zatleskali. Za odměnu od
nich děti dostaly sladkosti. Byly velmi spokojené, že se
jim všechno podařilo. Pro pozvané bylo připraveno malé
občerstvení. Jsme rádi, že se za námi přišli podívat a
těšíme se na další setkání.
Věra Kočicová, učitelka MŠ

S kytičkou do vánoční pohody
Všude na nás dýchá vánoční
pohoda. Dveře ozdobené vánoční
výzdobou, stromeček rozzářený
svíčkami a zvuk vánočních koled.
To vše patří k Vánocům. Copak
nám v třídách mateřské školy ještě
chybí? Trochu Vám napovím.
Nazdobíme kytičku u našeho
stolečku. Správně jste uhodli. Nic
neokrášlí dům tak jako květinově ozdobený stůl.
Dne 12. prosince 2008 za námi do mateřské školy
přišla provoněná květinami paní Mikuláštíková
(aranžérka květin), maminka Terezky Mikuláštíkové.
Paní aranžérka dětem ukázala krásné květiny na
obrázcích. Děti se dozvěděly, co vše květiny potřebují
k životu. Názorně jsme si prohlédli jednotlivé části květin
a obdivovali jsme správné sazení tak, aby se květiny
nepoškodily. Děti velice zaujalo vyprávění o květině
Vánoční hvězda. Jestlipak víte, proč se jmenuje Vánoční
hvězda? Její květ vypadá jako hvězda na nebi a také tak
krásně září na vánočním stole. Krásný výklad významu
jména této vánoční květiny, nemyslíte?
Děti se jenom nedívaly a neposlouchaly paní
Mikuláštíkovou, ale také se zapojily do tvořivé práce.
Paní aranžérka nám přinesla řezané květiny na ozdobení
stojánků na stůl. Dětem předvedla, jak mají naaranžovat
aranžovací houbu a pak už bylo na fantazii dětí, jak si

stojánek vyzdobí jehličnatými větvičkami, červenými
karafiáty a žlutými květinami. A věřte mi, stojánky
vypadaly opravdu pohádkově. Květiny naši třídu
rozzářily stejně jako vánoční stromeček.
Díky paní Mikuláštíkové si děti odnesly spoustu nových
informací a dovedností. Proto bychom jí chtěli poděkovat
za příjemně strávené dopoledne a krásnou výzdobu stolů,
kterou děti naučila vyrábět.
A ty pravé Vánoce v naší školce mohou začít.
Michaela Propšová, učitelka MŠ

Vánoční besídka
se Základní uměleckou školou Vizovice
V neděli, 14. prosince 2008 se ve školce opět zpívalo,
tančilo a hlavně hrálo. Jeden hudební nástroj střídal
druhý – bylo slyšet trubky, klavír, housle či zobcovou
flétnu. Ptáte se, kde se tady vzalo tolik nástrojů
a muzikantů? Opět po roce byli pozváni učitelé, studenti
a žáci ze ZUŠ Vizovice, aby předvedli dětem z MŠ,
rodičům i prarodičům pod vedením učitelek Jany
Fuskové a Barbory Konečné co svojí pílí dokáží.
Na hudební nástroje hráli – Jana Chromčáková, Eliška
Kratinová, Gabka Kovářová, Anička, Terezka a Janek
Mackovi. Nesmíme zapomnět na účinkování Zdeny
Holubové a Veroniky Tomšů z Bratřejova a Jiřího
a Vojtěcha Kozubíka z Valašské Polanky.
Když jsme s vánočními koncerty před 20 lety začínali,
hrávalo v mateřské škole i 25 dětí – všichni z Jasenné.
Nechyběla harmonika, klarinet, kytara či cimbál. Dnes už
je vše jinak, doba se změnila. Hudební nástroje a zpěv
v rodinách vystřídaly oblíbené počítače, které mají doma
všechny děti a ty jim zabírají spoustu volného času. Jenže
nám nenahradí ten pocit z líbezných tónů krásné melodie.
„Mráz mi chodil po zádech“, když jsem slyšela hrát
„Tichou noc“, svěřila se po vystoupení jedna z babiček.
Věřím, že dobře poslouchaly a „slyšely“ všechny děti,
které seděly na předních židlích a lavičkách. Zvláště
předškoláci – snad byla pro ně a jejich rodiče hra na
nástroj inspirací. Uvidíme příští léta na vánočních
besídkách. Na té letošní samozřejmě nechybělo
vystoupení Berušek a Motýlků ze školky. Vždyť se na
jejich účinkování přišli podívat nejen rodiče, ale i hodně
babiček a dědečků nejen z Jasenné, ale také z Vizovic
nebo Karolinky.
Poděkování patří všem účinkujícím i hostům a také
firmě Jasno za poskytnutí sponzorského daru pro
účinkující.
Věra Pečenková, ředitelka MŠ
Mateřská škola děkuje
Obecnímu úřadu, všem
rodičům a dalším lidem
z naší obce, kteří s námi
spolupracovali.
Krásné prožití vánočních svátků, klid a rodinnou pohodu
přeje za všechny děti a zaměstnance MŠ
Věra Pečenková
Jasenský zpravodaj
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☺Venku se mračí, bude pršet, posteskne si paní učitelka.
Verunka odborně konstatuje: „Nó, kdyby nepršalo,
zahrada by nám vysůchla“.
☺Děti se vrátily z vycházky. “Jaké je venku dnes
počasí?“, ptá se dětí paní ředitelka.
„Zamračené a zakalužené“, odpoví moudře Mira.
☺ „Kde je druhá paní učitelka“?, ptá se Kubík.
„Doma“, odpoví paní učitelka.
„Já chcu také doma,“ říká prosebně Kubík.
☺Děti mají na oběd polévku česnekovou s opraženým
chlebem. Paní učitelka rozdá opražený chléb všem,
kromě Tomáše, který přichází k obědu později.
Když zjistí, že má prázdný talíř, volá:
„Paní učitelko, já eště nemám granule...“.
☺Ve třídě máme pravidlo, že nemluvíme s plnou pusou.
Při obědě si Karolínka na pravidlo vzpomněla a povídá:
„Paní učitelko, že nejíme s plnou pusou?“
☺Paní učitelka napomíná při obědě holčičky, které
půjdou do školy:
„Předškolačky jsou potichu“....!
Lubošek, který sedí kousek dál a něco zaslechl se ptá:
„A jaké máte koláčky?“
☺ „Hlídala mně babička“, chlubí se Kája.
„A která?“, ptá se paní učitelka.
„No tá babička od Bena“.
„Kdo je to Ben?“
„No to je přece psa“.

V zářijovém čísle časopisu
„Informatorium“ byla vyhlášena
soutěž „Máme rádi zvířata,“ na
kterou byly zaslány výkresy z
naší mateřské školy. Malovaly je
děti ve výtvarných aktivitách
pod vedením paní učitelky Věry
Kočicové.
Soutěž už má své vítěze. Mezi
nejúspěšnější výtvarné práce
patřil i výkres Vojty Kováře z
naší mateřské školy. Nahrávka
„Pohádky o zvířátkách“ putovala
z Prahy do MŠ Jasenná jako
odměna „úspěšnému malíři“.
Do této soutěže přišlo přibližně 200 balíků, v některých
bylo dokonce několik desítek obrázků. Těší nás, že
výtvarná práce z jasenské mateřské školky patřila mezi
nejlepší. Gratulujeme.
16
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☺Paní doktorka vypráví o vzteklině, o přenosu nemoci
na lidi a následně dává dětem dotaz:
„Dávejte si i v lese pozor. Koho tam můžete třeba
potkat?“
„No, třeba ježka,“ odpoví Luboš.
☺ „Miro, ty nejíš zeleninu?“, ptá se paní učitelka.
Adámek pohotově odpovídá:
„Dyby jeho řezník nebyl taťka, jedl by aj maso“.
☺Toník se ptá:
„Paní učitelko, víš, kolik mám rozbitých kolen?“
„Kolik?“
„Strašně moc – dvě“, odpoví Toník.
☺Děti na vycházce prochází kolem sochy Portáše.
Paní učitelka dává dětem otázku:
„Děti, kdo je to tady vytesán z kamene?“
Děti odpovídají:
„To je rytíř.....To je kovboj.....“.
☺ „Že sa mosí furt vysávat“? obrací se Lubošek na paní
učitelku s otázkou, když vidí, jak paní školnice každý den
vysává ve třídě.
Laďa pohotově odpoví: “No enom dyž sa chce a když je
bordel“.
☺Paní učitelka se ptá dětí:
„Děti, proč má kouzelník na čepici hvězdy?“
Adámka hned napadne odpověď:
„Protože chodí domů pozdě“.

20. listopadu 2008 se
MŠ
zúčastnila
již
po
deváté
„TRNEČKY“ – přehlídky dětí
předškolního věku ve zpěvu
lidových písní. Naši mateřskou
školu zastoupil Vojta Kovář. Za
doprovodu kytary, na kterou hrál
jeho tatínek – Pavel Kovář zazpíval
valašskou písničku “Náš tatíček
kázal .“
Na závěr přehlídky si všichni
účastníci
přehlídky
zazpívali
společně za doprovodu cimbálové
muziky Malina „Trnku“. Jestli máte
chuť, můžete si zanotovat s námi:
„ Já mám doma trnku, trnku, trnku,
v malovaném hrnku, hrnečku.
Vařila ju matka, matka, matka, aby byla sladká slaďučká.
Vařila ju včéra, včéra, včéra, aby měla céra, cérečka.

Vracím se opět k názvosloví obce Jasenná, které nám
zanechal ve své práci kronikář Jan Macek. Budu se
věnovat názvu místní trati Syrákov. V dnešní době
spojujeme Syrákov s vrcholem kopce. Ovšem
z kartografického hlediska žádný takový název okolní
kopec nemá. Syrákov je pozemek, který prakticky
kopíruje pozemky ve vlastnictví singulární společnosti.
Tyto pozemky leží na jižním úbočí kopce s názvem „Na
strážích“. Uvedený vrchol leží v katastrálním území
Liptál. Pokud si pamatuji ze svého dětství, tak se
vždycky říkalo, že jdeme „do Syrákova“, nebo je
„v Syrákově“. Jako malí špunti jsme chodívali na
Ahojku, nebo K tabulám (název pozemku), určitě si
mnozí na tyto názvy vzpomínáte. V chaloupce, která je
po levé straně na vrcholu stoupání a ve které bydleli,
pokud mne paměť neklame Holíkovi, jsme kupovali
cukroví a sodovky. Sodovky, spíš bych řekl rubíny, to
byla limonáda, dnes by jsme řekli malinovka, která byla
moc dobrá. Dobré bylo ale všechno, co jsme ochutnali
v dětství a co se nám pak ze života vytratilo. Pozemek
Syrákov je omezen přírodní hranicí tvořenou potůčkem,
tekoucím Pasečiskama na západní hranici a starou silnicí
na východě, jižní hranici tvoří předěl lesa a pastvin.
Výměra pozemku je přibližně 60 hektarů. Na pozemku
Syrákova jsou další názvy, které označují menší plochy.
Za Barákem, Dolní Košařiska, Horní Košařiska, Táborek,
Cigánky, Machová, Nad Sečama, Církevní smŕčí, U
tabulí, U kovárně, U bíléj hliny, Hrabová dolina,
Syrčena, Za Fňutrčky, V Syrákově, Zahrádčiska, Na
Vŕchovéj. Názvy Dolní a Horní Košařiska, Syrčena,
připomínají chov ovcí. Na Táborku se údajně ukrývali
lidé z okolí při vpádech vojsk z Uher. Pozemek U bíléj
hliny dostal název od vyššího obsahu vápence v půdě,
srážející se vápenec byl používán k vymazávání pecí a
sporáků. Nejmladší název je U kovárně, dle provizorní
kovárny, která zde stávala při stavbě nové silnice od roku
1935. Název U tabulí, je ještě z doby Rakousko-Uherska.
Po hranici obcí Jasenná a Liptál vedla hranice politických
okresů Holešov a Valašské Meziříčí. Na jasenské straně
byla tabule obce Jasenná, politický okres Holešov, na
druhé straně obce Liptálu, politický okres Valašské
Meziříčí. Nad Sečama, je nejsevernější výběžek obce
Jasenná a stýkají se zde katastrální hranice Jasenné,
Liptálu a Všeminy. Býval zde hraniční kámen
s vytesanými písmeny HW (Herrschaft Wisowitz), GL
(Guth Lipthal), HL (Herrschaft Lukau), a s letopočtem
1752. Herrschaft – vrchnost, panské statky, guth –
panství. Mám nepříjemný dojem, že hraniční kámen zde
již není, zůstal však název, říká se zde „U trojáku“.
Pokud jedeme na Syrákov, tak nejedeme na vrchol
Syrákova, ale jedeme přes pozemek Syrákov, nebo do
Syrákova. Ach ta čeština. A co s hotelem s názvem
„Sirákov“? Mám dojem, že majitel hotelu pátral po
správném názvu všude možně, ale v Jasenné se na psaní

názvu Syrákov nezeptal. Vždyť jenom v Jasenné je
uvedený název používán a na katastru Liptálu je
používán jenom přeneseně. Argument, že ve starých
mapách je používán název Sirákov neobstojí, poněvadž
jde o zkomolení místního názvu přepisem z němčiny. Jak
bylo již psáno v některém z předešlých zpravodajů, název
Syrákov je podle kronikáře Jana Macka odvozen od
pasení ovcí a výroby sýra. Dal by se odvozovat i od slova
sychravý, počasí zde bývá i takové. Jasenský název však
nemá nic společného s rodinou Siráků, či Sirákovým
dvorem v obci Sirákov, nedaleko Žďáru nad Sázavou, jak
bylo mimo jiné napsáno v článku „Psát Sirákov, či
Syrákov? Výklady jsou nejednotné“, který obhajoval
název hotelu. V létě jsem jel na kole do Vsetína a byl
jsem velmi mile překvapen při přejezdu mostu před
Liptálem, kde bylo na cedulce u mostu napsáno
„Syrákovka“. „Tak, na liptalskéj straně teče potůček a
pamatuje na spisovnú valaštinu“. Místní názvy jsou
odkazem předešlých generací a musíme si je chránit.
Pavel Sovička, kronikář

Adventní koncert v evangelickém kostele
Dne 14. prosince, o stříbrné neděli, jsme měli možnost
odběhnout na chvíli od předvánočního úklidu, pečení
cukroví a shánění dárků do ticha evangelického kostela
a strávit část svátečního odpoledne za zvuku varhan
a sborového zpěvu vánočních písní.

Kostelem zněly staré adventní písně z 12. až 16.
století v podání mužského sboru Magna Mysteria, jehož
členové, v dobovém ošacení, nás vzali na cestu zpět
časem. Smíšený sbor Alchymisté se také nedal zahanbit a
svými písněmi z převážně 18. století „potěšil ucho“ všech
diváků. Sváteční atmosféru umocnilo vystoupení
Evangelického pěveckého sboru ze Zlína s varhanním
doprovodem (na obrázku), který měl na programu i
skladby novější.
Zážitek to byl úžasný, ve vychladlém kostele zahřál
na duši, a kdo si ještě do té doby příliš nepřipouštěl
blízkost vánočních svátků, odcházel plný vánoční nálady
a pohody.
Iveta Dorničáková
Jasenský zpravodaj
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Již deset let organizuje Charita Zlín
Tříkrálovou sbírku v regionu
V týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá
na 6. ledna, se každoročně vydávají skupinky
koledníků do ulic českých měst a obcí, aby
žádali o dary pro Charitu. Pořadatelem
Tříkrálové sbírky je Charita Česká republika. Ve Zlíně a
okolních obcích, respektive ve Vizovickém děkanátu,
organizuje sbírku Charita Zlín. Tříkrálová sbírka je asi
největší sbírkovou akcí neziskových organizací v celé
České republice.
Výtěžek sbírky je určen především na pomoc
nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí, a
to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně
desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc
do zahraničí.
Sbírku v regionu odstartuje Tříkrálové setkání
koledníků, všech ostatních spolupracovníků a široké
veřejnosti z celé Střední Moravy v pátek 2. ledna 2009
v 10:30 hodin v kostele sv. Filipa a Jakuba ve Zlíně.
Zahájí jej slavnostní mše celebrovaná otcem
arcibiskupem Janem Graubnerem, při níž dostanou
koledníci jeho požehnání. Také zde budou posvěceny
křídy, s nimiž budou králové psát nade dveře historicky
známé C+M+B LP 2009 (C+M+B - Christus mansionem
benedikat – Kristus ať žehná tomuto příbytku) a kadidlo.
Poté proběhne přímo v kostele krátká beseda s otcem
Janem, kolem poledne vystoupí před kostelem
Chrámový sbor působící při farnosti sv. Filipa a Jakuba
ve Zlíně s Tříkrálovým zpíváním, s nímž jistě pomohou
všichni přítomní!
Tříkrálová sbírka 2008 v číslech:
vykoledováno: 1.077.629,50 Kč
přiděleno na projekty Charity Zlín: 625025,11Kč
rozdělení výtěžku: 100000,- Kč Nemocnice Milosrdných
bratří Vizovice (nákup EKG přístroje), 95025,11 Kč
Domovinka-centrum denních služeb pro seniory Charity
Zlín (celková rekonstrukce sociálního zařízení), 80000,Kč Fakultativní aktivity pro uživatele – seniory Charity
Zlín (zázemí pro volnočasové aktivity), 20000,-Kč Haiti
(podpora humanitární pomoci), 330000,- Kč přímá
pomoc potřebným v regionu (citace z děkovného dopisu:
„...děkuji Vám za pomoc, kterou jste poskytli rodině
žijící u nás ve Slušovicích. Vaše pomoc poskytnutá této
rodině pomáhá dětem i matce znovu nabývat ztracené
sebevědomí a životní jistotu. Ještě jednou Vám děkuji a
přeji hodně síly...“ )
Děkujeme Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem do
sbírky zapojíte!
Více informací o doprovodném programu, vlastní sbírce
a její historii na www.zlin.charita.cz.
Ing. Pavla Romaňáková, koordinátor sbírky v regionu,
Charita Zlín, www.zlin.charita.cz, e-mail: zlin@charita.cz
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Oznamujeme našim spoluobčanům, že na Štědrý den
24. 12. 2008 bude v katolickém kostele mše svatá ve
20:00 hodin.
Zároveň chceme informovat veřejnost o uskutečněných
opravách kostela Sv. Máří Magdaleny v Jasenné v roce
2008. Po dokončení venkovních omítek a nátěrů byla
provedena montáž vnitřních oken pro zateplení a okolo
chrámu byl položen ochozový a příchodový chodník.
Cena oprav byla 97 tisíc korun.

V příštím roce je nutná rekonstrukce veškerého
elektrického rozvodu, který je v havarijním stavu. Podle
možností budou pokračovat vnitřní asanační omítky.

Závěrem bychom chtěli poděkovat OÚ Jasenná za
finanční pomoc a všem občanům, kteří přispěli nebo ještě
přispějí na opravu kostela.
Farní rada ŘKF Jasenná

Tříkrálová sbírka

pro Charitu ve Zlíně
proběhne v naší obci sobotu 3. a v neděli 4. ledna 2009.

(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
1
12. května 1660 zemřel bratr paní Zuzany Ladislav
Dóczy, poslední mužský potomek Emericha Dóczyho,
jenž byl přes svoji demenci povýšen do hraběcího stavu.
Bezesporu však uskutečnil jeden velmi důležitý počin –
nechat založit další urbář panství vizovského, který
doplňuje původní urbář z roku 1585 pana Arkleba
z Kunovic a na Vizovicích.
Ale ještě před jeho smrtí došlo roku 1659 k
moravskému
prokurátorovi
Stanislavu
Pešatovi
z Moravan oznámení, že po smrti hraběte Ladislava má
přejít vizovský statek v majetek císařský. Ale soudný pan
prokurátor Pešat, zřejmě dobře znající list císaře Rudolfa
II. z roku 1602 (který v kauze sehraje svou úlohu) a též
dědické ujednání paní Zuzany se synovcem Zikmundem,
schválené krajským hejtmanem a vložené do zemských
desk, řízení na odebrání jejího dědictví správně zastavil.
Krátce po tomto oznámení, se však stal nástupcem
pana Pešata nový prokurátor Gottfried Vunšvic, a ten
obdržel rok nato nové podobné „udání“ od Matěje
Sontaga, jenž byl již dříve hospodářským správcem u
paní Zuzany, kde „hospodařil“ tak, že kradl, dokonce
jednoho sedláka ubil k smrti, následkem čeho jej paní
Zuzana nechala v železech a poutech odvézt do Hradiště.
Sontag, sedící již rok ve vězení, se o zastaveném
vyšetřování prokurátora Pešata dověděl, a přemítal, jak se
dostat z vězení, až ho napadlo napsal udavačský dopis, že
by pověděl mnohé věci o vizovském statku, ale má
strach, že by jej Uhři (míněna rodina Maytini bydlící
v Uhrách) zabili. Ihned poté byl Sontag na rozkaz
prokurátora povolán ke dvornímu sekretáři Gervasovi
Vilémovi z Gollena do Vídně, kde prý mu byla slíbena
odměna, jestliže se jeho udání osvědčí. Zároveň byl
z vězení trvale propuštěn.
Následně byla rozehrána podivná „hra o panství
vizovské“, v níž nakonec zvítězila podlost nad
spravedlností, přičemž zdejší vizovské zboží získal
podvodným způsobem právě onen dvorní sekretář
z Vídně. Mělo však uplynout ještě celých sedmnáct roků,
než se scénář obrovského podvodu začal naplňovat.
V pozdním létě roku 1663 zahájili Turci a Tataři (snad
v síle 100 až 200 tisíc hlav) vojenské tažení do Uher a po
překonání Váhu vtrhli karpatskými průsmyky do
východní a jižní Moravy. I přes již císařskou ochranu
Moravy přepad 19. září zopakovali a zpustošili z velké
části hlavně uhersko-hradišťský kraj. Tentokráte se však
sedláci chopili šavlí, kos a jiných zbraní, a část Turků
pobili a střežili břehy řeky Moravy. Nicméně bylo
z Moravy odvlečeno na 12 tisíc křesťanů. Takový
masivní muslimský vpád se už nejméně půlstoletí
nedostavil.

Počátkem října byli vetřelci na Moravě potřetí.
U Starého Hrozenkova na „šancích“ hájilo průsmyk 200
Valachů proti 4.000 tureckých a tatarských jezdců.
Všichni Valaši v nerovném boji padli. Tehdy Turci a
Tataři přepadli i město Vizovice, spálili 13 usedlostí a 15
lidí zabili. 50 lidí zahynulo a 7 domů bylo vypáleno také
v Bratřejově, v Uble byl zabit jeden člověk a pobráno
šest koní, v Zádveřicích vyhasl jeden život. Naproti tomu
Loučka neutrpěla při tatarském vpádu valné škody.
Již 16 let byl jasenským fojtem Mikuláš Vykroutil,
který dobře hospodařil, ale jeho syn Jíra své povinnosti
zanedbával. Proto vrchnost zvolila jiného poctivého
člověka, „aby dobrý a chvalitebný řád na dědině držel,
platy pilně vybíral, každého času do důchodův panských
protiva kvitancím odváděti nezameškal, na roboty panské
pilně dle nejmenšího rozkazu vypravoval, neposlušné,
kteří by protiva tomu spurni byli, trestal a žádnému
neodpouštěl“. Fojtství v Jasenné tak bylo puštěno
vrchností za 170 zl. bez závdanku Jírovi Mikuláštíkovi,
„poněvadž fojtství od Jury Vykroutila skrzeva nedobré
hospodářství náležitě postaveno se nevynacházelo“.
Nový fojt Jíra Mikuláštík se zde udržel 13 let. Jeho
syn Jíra byl pak ve službách vrchnosti (při dočasném
zrušení fojtství, kdy jej vrchnost přidělila ke svému
dvoru) hajdukem a šafářem. Rod Mikuláštíků se na
původním fojtství držel trvale. V roce 1748 rodový
pokračovatel jasenského fojta stejného jména Jura
vystavěl fojtství, které známe v současnosti.
Roku 1664 Turci kořistnickou výpravu zopakovali,
ale narazili již na organizovaný odpor. Proti nim se
postavila císařská armáda na frontě slovenské a
chorvatské. Toho jara se drama na turecké frontě začalo
odvíjet v docela jiné režii, když se válčiště přesunulo do
Uher. Generál de Souches (dřívější úspěšný obránce
Brna) s moravskými a českými pluky porazil u hradu
Levice (nad Hronom) tureckou armádu tak, že bojiště
pokrylo šest tisíc pobitých Turků a Tatarů, a několik set
Moravanů bylo osvobozeno z tureckého zajetí. Poté
svým strategickým postavením mezi Komárnem a
Novými Zámky chránil Moravu před dalšími
nepřátelskými nájezdy. Císařští dále porazili u sv.
Gottharda dvojnásobnou tureckou přesilu, načež zaujali
pevné postavení nad řekou Váhem.
Pod vedením Emericha Tökölyho přepadli v roce
1665 některé dědiny vizovského panství Kuruci. Tehdy si
rolníci před zmíněnými Kuruci nebyli jisti ani ukrytí
v horách, protože zrádní vyzvědači vybízeli utečence
z jejich skrýší a lesních výmolů, volajíce na ně: „Jane,
Juro, Mikulo, pojďte už ven“. Jedním z takových četných
vyzvědačů b yl J akub Nest r oj , r odem z Bí t oma
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(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
ve Slezsku, jenž vedl Turky a Tatary také do Vizovic.
Byl však na Vsetíně chycen a v Uherském Hradišti nad
ním byl vyřčen ortel: „ … mají mu předně od mistra
popravního dva prsty na pravé ruce, s kterýma Turkům
přísahal, kleščemi ohnivými odtržené, on rožněm naskrz
za živa prohnán a do povětří jiným k výstraze vyzdvižen
býti a tak podle práva umříti“.
Lánský rejstřík roku 1670 (zvaný jinak 2. visitace
lánová) evidoval ve 4 skupinách stav „osedlých“ podle
dědin, a v jeho soupise jsou jmenovány obce Vizovice,
Lípa, Zádveřice, Raková, Pozdichov, Prlov, Lhotsko,
Bratřejov, Jasenná, Ublo a Lutonina, při nichž
zjišťujeme, že ve Vizovicích je starousedlíků jenom 119,
nově osedlých gruntů 14, nově opuštěných usedlostí bylo
13, starých pustých 26. V Jasenné zbyla po přestálé
persekuci odbojníků z valašského povstání již jen 1
opuštěná usedlost.
Na základě provedeného soupisu komínů z roku
1667 byla na vizovském statku o čtyři roky později
stanovena daň. Jenže mnoho domů mělo doposud jen tzv.
dýmníky. Aby se lidé vyhnuli placení komínových daní
ponechávali si raději staré nebezpečné dýmníky, a
komíny si nestavěli, přestože jim hrozila pokuta 10
zlatých. Komínová daň byla pokládána za velké břemeno
i ve Vizovicích.
V horní části vsi Jasenné byl roku 1672 rozestavěn
farní katolický kostel, zasvěcený sv. Maří Magdaléně
(dokončen byl 1676), když ho nechala zbudovat
v barokním slohu majitelka panství Zuzana Maytiniová,
ovšem jasenští poddaní museli na stavbě kostela
robotovat. Ke kostelu původně patříval domek, který byl
později v roce 1797 prodán. Při založení měl kostel
jediný oltář, pozlacený stříbrný kalich, 2 ornáty a 3
zvony; každou čtvrtou neděli se v něm sloužila mše
svatá, také o druhém svátku hlavních svátků ročních.
Kostel dostal až později dva zvony, mimo jeden již
z roku 1583, jsou zde pak také již tři oltáře, hlavní sv.
Maří Magdaleny, poboční sv. Kříže a sv. Jana
Nepomuckého. Věž k němu byla přistavěna až o 60 let
později.
O držení vizovského panství přetrvávaly spory mezi
paní Zuzanou a jejím synovcem Zikmundem –
spolumajitelem. Vzniklá situace byla odrazem
nezdravých vztahů v majetkových záležitostech hlavně
ze strany pana Zikmunda, kdy on sám nebo jeho syn
Jergeli (Řehoř) několikrát hrubě napadli rychtáře.
Stárnoucí majitelka si proto vyžádala v roce 1673
svědectví vizovské městské rady. K urovnání sporů o
majetek vizovského zboží bylo nakonec rodinou
Maytiniů roku 1675 ujednáno, že panu rytíři Zikmundovi
20
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má náležet i čtvrtý díl z užitku panského pivovaru a
přiznáno mu právo bydlení v přední části zámku. Paní
Zuzana ještě přenechala svému synovci pusté vinohrady
v Morkovanech.
Paní Zuzana se nakonec rozhodla dát vizovský
statek do nájmu a z jara 1675 uzavřela s rytířem Matějem
Vunšvicem na Vilímově a Šonsberku smlouvu, v níž mu
pronajala své 3 díly na statku. I ona si ve smlouvě
vymínila svobodné bydlení se zaopatřením v zámku. Již
rok nato však Zikmund Maytini, držitel
4. dílu
vizovského statku zemřel, když jej již roku 1674 dal na 4
tisíce zlatých pojistit do zemských desk své manželce
Barboře.
Václav Maruna, Vizovice
Omluva:
Při přípravě minulého dílu seriálu o historii kraje mi z
článku vypadnuly dva odstavce. Omlouvám se všem
čtenářům i panu autorovi. Máte-li ještě minulé číslo
zpravodaje, v úvodu strany 9 mělo být:
Po válce ležela na Moravě a také ve Vizovicích
pustá aspoň třetina gruntů a domů, tedy asi třetina
veškerých ladem ležících polností zarůstala lesem, asi
třetina statků, chalup a baráků byla vypálena, pustla nebo
vůbec neměla vlastního hospodáře. Proto rozhodl
moravský sněm roku 1650, aby všem, kteří se ujmou
pustých gruntů, byly odpuštěny na 3 léta veškeré
kontribuce a platy vrchnostem. Vizovští poddaní začali
v té největší bídě obdělávat svá pole tak, že místo jim
uloupeného dobytka zapřahali do pluhů a vozů sebe a
ženy.
Přes přestálé vojenské útrapy se paní Zuzaně
Dóczyové roku 1651 vedlo nejspíš dobře, jelikož koupila
se svým manželem Krištofem Maytinim statek Hrádek a
ještě téhož roku si pan Krištof opatřil inkolát (zemské
právo) země moravské. Paní Zuzana se stala navíc velkou
příznivkyní jezuitů v Hradišti, kde jim zajišťovala
materiál při výstavbě kostela, pomáhala stavět dům
v Olomouci i s vinohrady a prodala jim i ves Doloplazy.
To se však nelíbilo jejímu synovci Zikmundovi
Maytinimu, který si činil do budoucna nároky na část
vizovského dědictví. Ten si na Zuzanu stěžoval, že
špatně hospodaří.
Ještě jedna omluva: Jistě jste si všimli, že už třetí zpravodaj
v pořadí má jisté nedostatky v grafickém zpracování. Tyto
nedostatky jsou způsobeny „nekomunikací“ nové verze Office
a staré tiskárny. Bohužel je nemůžeme ovlivnit jinak, než
změnou grafiky – o tu se pokusíme v příštím roce. Zpravodaj
v lepší podobě najdete na webových stránkách obce.

Četnost jednotlivých příjmení v naší obci
v sestupném pořadí – k datu 30. 11. 2008
(v mužském tvaru – v ženském tvaru uváděno
jen když se v obci mužský tvar nevyskytuje):
61 – Kovář
29 – Mikuláštík
24 – Bajza
23 – Polášek
21 – Sušeň
20 – Kráčala
19 – Lukáš, Zicha
18 – Jurčák, Smilek
16 – Frýdl, Macek
14 – Čala, Pečenka, Polách, Surý
13 – Machovský
12 – Šťastný
11 – Hnilica, Kočica
10 – Bělík, Mikšík, Sedláček, Tomanec, Zrník
8 – Kratina, Křupala, Navrátil, Spisar, Studeník
7 – Machala, Pilčík, Řezníček, Vaculík
6 – Drga, Hejtmánek, Holbík, Mlejnek, Poláček, Řepa,
Slezák, Smetánka, Steiner, Zedník
5 – Bělíček, Bielik, Bláha, Daňa, Dudešek, Fišer,
Kašpárek, Krajščák, Kusák, Mrlina, Mucska,
Němeček, Ročák, Šenkyřík, Vašek, Zapalač
4 – Balůsek, Bělohlávek, Bobal, Boháč, Brhláč,
Bršlica, Čaník, Čelůstka, Dubčák, Dušek, Františák,
Hanulík, Chromčáková, Janál, Jančík, Jenyš,
Kominík, Košut, Kuníček, Matyáštík, Mrnuštík,
Mynář, Novák, Petrů, Polčiák, Rokyta, Semrád,
Skýpala, Šebesta, Šiška, Štefka, Štencl, Trlica,
Váňa, Večerka, Zuzaník
3 – Coural, Černý, Dorničák, Dvorník, Fojtů, Havel,
Hudec, Jurygáček, Londa, Macík, Maliňáková,
Martin, Palmucci, Přímal, Slavický, Sovička,
Taláček, Tomašák, Turek, Žárský, Žůrek
2 – Bajgar, Balejová, Blažková, Cileček, Černotová,
Filgas, Fuksová, Hájková, Hanáčík, Hladík, Hurta,
Hyžák, Jarošek, Koňařík, Kremplová, Langer, Miko,
Mikuš, Olejník, Plánka, Pobuda, Podola, Puchmeltr,
Štachová, Valchářová, Vaňhara, Werner, Změlíková
1 – Běťáková, Carl, Doležalová, Duroň, FišerováKamasová, Geržová, Hajdíková, Hřib, Kiková,
Kolajová, Kořenková, Kovaříková, Lachmanová,
Lajza, Lišaníková, Lukášová-Surá, Martykán,
Matoška, Matušincová, Mazálková, Mojžíšová,
Orságová, Perek, Pohánělová, Rafajová, Ryšavý,
Segetová, Skala, Šajtarová, Široký, Tomečková,
Walldénová, Zábranská, Zámečník
Četnost jednotlivých jmen v obci, v sestupném pořadí:
35 – Petr
26 – Jana, Jiří
34 – Jan
24 – Pavel
28 – Věra
23 – Eva
27 – Josef
20 – Tomáš

19 – Jaroslav, Miroslav
18 – Hana, Karel, Marie
17 – Antonín, Martin
16 – Anna, Ludmila
14 – Alena, František, Petra
13 – Lenka, Milan
12 – Stanislav
11 – Zdeněk
10 – Jarmila, Ondřej, Vlasta
9 – Božena, Helena, Jakub, Lucie
8 – David, Roman
7 – Jitka, Marek, Marta, Rostislav, Tereza
6 – Dana, Emílie, Marcela, Martina, Pavlína, Radek,
Renata, Vojtěch, Zdeňka
5 – Františka, Irena, Ivana, Karla, Kristýna, Milena,
Veronika
4 – Adam, Aleš, Eliška, Iveta, Jaromír, Jiřina, Ladislav,
Libor, Lubomír, Michal, Miroslava, Pavla, Radim,
Zdenka
3 – Adéla, Andrea, Aneta, Anežka, Denisa, Gabriela,
Ilona, Karolína, Kateřina, Ladislava, Lukáš,
Magdalena, Michaela, Milada, Monika, Natálie,
Radka, Radomír, Romana, Simona, Vladimír
2 – Alois, Antonie, Barbora, Blažena, Bohumil,
Břetislav, Dagmar, Dalibor, Daniel, Elena, Emanuel,
Erika, Filip, Iva, Jaroslava, Kamila, Klára, Leona,
Libuše, Markéta, Matěj, Nela, Nikola (žen.), Patrik,
Soňa, Šárka, Štěpán, Vít, Zuzana
1 – Anastázie, Andrej, Angelica, Aranka, Bohuslav,
Daniela, Danuše, Dominik, Dorota, Drahomíra,
Dušan, Ema, Florián, Christina, Ivan, Ivanka, Ivo,
Jennifer, Jindřich, Jindřiška, Jolana, Jozef, Julie,
Kamil, Lada, Laura, Leoš, Lidmila, Luděk, Lumír,
Manuel, Matouš, Milka, Miloslav, Miloš, Miluše,
Miriam, Naďa, Naděžda, Nikola (muž.), Oldřiška,
Olga, Pavol, Radana, Radmila, Renáta, Robert,
Sabina, Sára, Stanislava, Svatava, Svatopluk,
Světlana, Šimon, Tadeáš, Tamara, Táňa, Terezie,
Terezia, Václav,Vanesa, Vendula, Viktor, Viliam,
Vladan,Vladimíra, Vladislav, Vlastimil, Yvetta,
Zbyněk, Zlatuše
Věkové rozložení obyvatel – k 30. 10. 2008
Věk
0–10
11–20
21–30
31–40
41–50
51–60
61–70
71–80
81–90
91

Muži
55
66
60
86
58
66
45
16
5
1

Ženy
48
52
71
81
75
61
46
30
17
1

Celkem
103
118
131
167
133
127
91
46
22
2
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92 let
Karel Kovář

prosinec

hořansko

88 let
Bajzová Pavla

listopad

dolansko

Rozloučili jsme se:
Mikuláštík František
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

86 let
Hnilicová Františka

listopad

dolansko

84 let
Zichová Marie

listopad

střed

83 let
Šajtarová Ludmila

prosinec

hořansko

82 let
Slezáková Irena

prosinec

dolansko

80 let
Martykán František
Perek Jan

listopad
prosinec

dolansko
dolansko

75 let
Drgová Marie
Studeník Pavel

listopad
prosinec

hořansko
hořansko

70 let
Bělíková Milena

prosinec

dolansko

Všem oslavencům gratulujeme.

Narodili se:
Změlíková Veronika
Dvorník Ondřej
Rodičům blahopřejeme.

Přivítány byly:
Změlíková Dominika
Šebestová Eliška
Kovářová Eva
K trvalému pobytu se přihlásili:
Kovářová Jana
Geržičák Karel
Geržičáková Libuše
Z trvalého pobytu se odhlásili:
Polášek Roman
Filgasová Andrea
K 15. 12. 2008 měla naše obec 958 obyvatel, z toho 466
mužů a 492 žen.
Iveta Dorničáková

Sbor dobrovolných hasičů Jasenná pořádá v sobotu
27. prosince 2009 výroční schůzi sboru. Schůze se koná
od 17:00 hodin v Hospodě pod Vartovňů.

Sbor dobrovolných hasičů si Vás zve na

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 24. ledna 2009
ve 20:00 hodin v místní sokolovně.
K tanci a poslechu hraje skupina VIVIEN.
Vstupné je 50,– Kč.

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Jasenná
pořádá v soboru 21. února 2009 ve 20:00 hodin

MAŠKARNÍ PLES
Masky mají vstup do sokolovny zdarma.

22

Jasenský zpravodaj

Projekt rozhledny na Vartovně a
souvisejících naučných stezek
získal
dotaci
z Programu
přeshraniční spolupráce ČR a
SR. V současné době probíhá
výběrové řízení na dodavatele
stavby. Pokud vše půjde podle
plánu, mohli bychom se snad
v roce 2009 „podívat do světa“
z místa o pořádný kus vyššího,
než je samotná Vartovná.

Technické služby Vizovice upozorňují, že v 52. týdnu
nebudou vyváženy popelnice. Jejich svoz proběhne ve
středu 31. prosince.
Provozní doba na místní pobočce České pošty a. s. bude
ve středu 31. prosince zkrácena. Otevřeno bude pouze
dopoledne od 8:30 do 9:30 hodin.
Oddíl stolního tenisu Vás srdečně zve na „Vánoční
turnaj“, který se koná v sobotu 27. 12. 2008
v sokolovně. Začátek je v 9:00 hodin ráno. Zúčastnit se
mohou staří i mladí. Občerstvení je zajištěno. Těšíme se
na Vaši hojnou účast.
ZO ČSOP „Portáš“ Jasenná pořádá v sobotu 27. 12.
tradiční „Sekání ledu“ – vycházku zimní krajinou.
Sraz účastníků je na točně v 9:00 hodin.

MUDr. Eva Nečasová – dětská poradna v Jasenné
I. pololetí r. 2009
Leden
14.
28.
Únor
11.
25.
Březen
11.
25.
Duben
8.
22.
Květen
6.
20.
Červen
3.
17.

Svoz tříděných odpadů
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Žluté a červené pytle
26.
23.
23.
20.
18.
15.

Modré pytle
12.
9.
4.
29.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2009
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava byly
v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny
vodného s účinností od 1. ledna 2009 takto:
Voda pitná (vodné)
31,34 Kč vč. DPH/m3
Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním
odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2009, popřípadě
bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů
mezi odběratelem a dodavatelem.
POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE:

Konzultační dny SmVaK Ostrava, a. s.
na OÚ v Jasenné v roce 2009
Konzultační dny pro zřizování vodovodních přípojek –
ZATÍM POUZE NA JIŽ VYBUDOVANÝ HLAVNÍ
PŘIVADĚČ VODY – poslední středa v měsíci:
Leden
28.
Duben
29.
Únor
25.
Květen
27.
Březen
25.
Červen
25.
Vždy od 13:00 do 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ.
Rozpis úterních ordinací MUDr. Dagmar Zavřelové
na I. pololetí r. 2009
Leden
6.
20.
Únor
3.
17.
Březen
3.
17.
31.
Duben
14.
28.
Květen
12.
26.
Červen
9.
23.
.

Dále upozorňujeme, že v naší základní škole je nově
možné odevzdávat elektroodpad a baterie.
Tipy pro Vás:
Na OÚ je možné si koupit tyto publikace vhodné i jako
vánoční dárek:
Valašsko ve starých fotografiích (200,– Kč)
Kostely na Valašsku (165,– Kč)
Školy v Jasenné (240,– Kč)
Obecní úřad bude do konce tohoto roku uzavřen pouze ve
středu 31. prosince. V ostatních dnech bude zajištěn
běžný provoz.
Prevence a pomoc drogově závislým
Občanské sdružení ONYX provozuje terénní a
ambulantní služby úzce zaměřené na drogovou
problematiku a závislosti. Cílem sdružení je předcházet
vzniku problémů s drogami, případně pak mírnit rizika
spojená s braním drog a omezovat negativní dopady
působené závislostí. Více informací o činnosti sdružení
naleznete na webové stránce www.os–onyx.cz.
Internetová adresa stránek obce: www.jasenna.cz
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 16. 2. 2009.
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
Jasenský zpravodaj
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ODJEZDY AUTOBUSŮ Z JASENNÉ
ODJEZDY Z HORNÍ ZASTÁVKY
Směr Vizovice
4.12 4.34
7.20š 8.11
13.07 13.31
18.49 20.14
Směr Zlín
4.12
4.34
8.11
9.10
14.20 14.50
Směr Vsetín
4.37
4.40
7.16
7.49
11.53 12.37
15.48 16.02
23.00

Pracovní dny
5.36
5.45
6.15
9.10
9.55 11.07
14.20 14.50 15.07
20.52

6.57
12.07
15.44

7.00
12.45
16.52

5.36
8.11
14.20
18.55

5.36
9.56
15.07

5.45
11.07
16.52

6.13
12.07
18.49

6.57
12.45
20.14

7.00
13.07
20.52

5.17
7.57š
13.22
16.11

5.57
8.32
14.11
16.51

6.09
9.32
14.31
17.38

6.41
10.32
14.36
18.51

7.16

11.53

14.36

Směr Rožnov
Směr Slušovice

Sobota
5.45
9.55
15.22

7.02
12.45
16.52

5.45
12.45
16.52
20.14

Neděle
7.02
14.20
17.12

8.11
15.22
18.55

5.36
8.11
14.20
18.55

5.45
9.56
15.22

7.02
12.45
16.52

6.51
11.32
15.08
21.02

6.09
8.32
14.26
21.02

7.16
11.27
16.51

8.15
12.54
18.51

15.08

7.16

12.54

Svátek
5.45
7.02
8.11 12.45
14.20 16.52
18.55

5.45
12.45
16.52
20.14

7.02
14.20
17.12

8.11
15.22
18.55

5.45
8.11
14.20
18.55

7.02
12.45
16.52

6.09
8.32
14.26
18.51

7.16
11.27
16.11
19.47

7.29
13.18
16.51
21.02

8.32
14.26
16.51
19.47

11.27
16.11
18.51
21.02

7.16

13.18

16.11

16.11

13.31
5.36

Směr Brno

5.36

Směr Vel. Karlovice
Ostrava

729
6.09

6.09

6.09

ODJEZDY Z DOLNÍ ZASTÁVKY
Směr Vizovice
4.13
4.36
5.38
7.22š 8.13
9.12
13.09 13.14 13.32
16.54 18.51 20.15

5.47
9.58
14.22
20.54

6.15
11.09
14.52

6.59
12.09
15.09

7.02
12.47
15.46

5.38
8.13
13.14
16.54

5.47
9.58
14.22
18.15

7.04
12.47
15.24
18.57

5.47
12.47
15.24
17.13
18.57

7.04
13.14
16.39
18.15
20.15

8.13
14.22
16.54
18.22
20.24

5.47
8.13
13.14
16.54
18.57

7.04
12.47
14.22
18.22
20.24

Směr Zlín
4.13
4.36
8.13
9.12
14.22 14.52

5.38
9.58
15.09

5.47
11.09
16.54

6.15
12.09
18.51

6.59
12.47
20.15

7.02
13.09
20.54

5.38
8.13
14.22
18.15

5.47
9.58
15.24
18.57

7.04
12.47
16.54

5.47
12.47
16.39
18.15
20.15

7.04
14.22
16.54
18.22

8.13
15.24
17.13
18.57

5.47
8.13
14.22
18.22

7.04
12.47
16.54
18.57

Směr Vsetín
4.35
4.43
7.12
7.14
10.43 11.30
14.34 15.05
18.49 21.00

5.15
7.47
11.51
15.44
22.59

5.55
7.55š
12.35
16.00

6.08
8.30
13.20
16.09

6.30
9.30
14.10
16.50

6.49
10.30
14.29
17.36

6.08
8.13
11.33
16.50

7.12
8.30
12.53
18.49

7.14
11.25
14.24
21.00

6.08
8.30
14.24
16.50
21.00

7.14
11.25
14.52
18.49

7.27
13.17
16.09
19.45

7.12
11.25
14.52
16.50
19.45

8.30
14.24
16.09
18.49
21.00

Směr Rožnov

7.12

7.14

11.51

14.34

15.05

7.14

12.53

7.14

13.17

16.09

16.09

6.08

7.12

14.52

7.12

14.52

13.14

20.24

13.14

20.24

Směr Slušovice

13.32

Směr Brno

5.38

5.38

Směr Vel. Karlovice

7.27

Směr Ostrava

6.08

Směr Luhačovice

13.14

„š“ – školní spoj

7.12

Platí od 14. 12. 2008 do 12. 12. 2009

6.08
13.14

7.12

Tento výpis z jízdních řádů připravil p. Stanislav Mikuláštík, čp. 230

