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Dne 22. 6. 2008 se naši fotbaloví žáčci, za podpory žáčků z FK Liptál, zúčastnili 19. ročníku přátelského turnaje
ve fotbale ve slovenském Svätém Juru. Za silné podpory rodičů, nádherného letního počasí a výborné atmosféry,
se našim malým fotbalistům podařilo tento turnaj úspěšně absolvovat a obsadili vynikající 1. místo, k čemuž jim
gratulujeme. Výsledky vzájemných duelů našeho mužstva:
FK Jasenná
- FK Rača
1:1
FK Jasenná
- FK Pezinok
2:0
FK Jasenná
- MŠK Petržalka
2:0
FK Jasenná
- Svätý Jur
2:0
Za naše družstvo skórovali:
Adam Smilek – 4 góly (byl vyhlášen nejlepším střelcem turnaje), Lukáš Smilek – 1 gól, Martin Pečenka – 1 gól.
Tímto malým fotbalistům ještě jednou gratulujeme a přejeme jim hodně úspěchů i v budoucnu a hlavně hodně
vstřelených gólů.
Antonín Studeník
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Od minulého vydání zpravodaje proběhlo pouze jedno
zasedání zastupitelstva obce, a to dne 21. 5. 2008.
Otiskujeme usnesení:
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání.
Pro: 8 členů
2. Zastupitelstvo obce projednalo žádost ZŠ Liptál ve
věci příspěvku na opravu tělocvičny v budově ZŠ
Liptál a neschvaluje přiznání příspěvku.
Pro: 8 členů
3. Zastupitelstvo obce schvaluje:
- realizaci společného projektu „Rozhledny
Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651
m. n. m.“ (rozhledny a naučné stezky)
- opravu lesní cesty Vartovná – dílčí aktivita
projektu v k. ú. Jasenná na Moravě
- financování dílčí aktivity projektu „Oprava lesní
cesty Vartovná“ ve výši 245.926,-- Kč
- Prohlášení o partnerství v projektu „Rozhledny
Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651
m. n. m.“ v rámci Operačního programu přes-

Na Obecním úřadu v Jasenné vždy jednou měsíčně
je pro zájemce k dispozici kontaktní místo
provozovatele vodovodu v Jasenné, kterým je firma
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Od
července 2008 bude současně ve stejném termínu
přítomen i projek-tant pro vodohospodářské stavby,
u kterého si zájemci o vybudování vodovodní
přípojky mohou dohodnout zhotovení projektu
přípojky, zajištění příslušných vyjádření správců sítí
případně i obstarání stavebního povolení. Zatím se
bude jednat o přípojky, které je možné napojit na
již zhotovený a zkolaudovaný hlavní řad.
Kontaktní místo bude ve 2. pololetí r. 2008
v provozu v těchto termínech:
16. července
29. října
27. srpna
26. listopadu
24. září
17. prosince
Kontaktní místo bude otevřeno od 13:00 do 17:00
hodin, projektant bude přítomen na obecním úřadě
v době od 15:00 do 18:00 hodin.
Pavel Machovský, starosta
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hraniční spolupráce Slovenská republika – Česká
republika 2007 – 2013
a pověřuje starostu k podpisu Prohlášení
o partnerství a Čestného prohlášení partnera
projektu.
Pro: 8 členů
4. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh změny ÚP
SÚ Jasenná u pozemků p. č. 344/7, 344/24, 348/1,
348/2, 348/3, 348/4, 348/5, a 348/6 v k. ú. Jasenná
na Moravě (u fotbalového hřiště) s využitím na
veřejně prospěšnou stavbu.
Pro: 8 členů
5. Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet
obce za rok 2007 bez výhrad.
Pro: 8 členů
6. Zastupitelstvo obce schvaluje návrh kupní
smlouvy na pozemky p. č. 344/24, 348/2, 348/3
v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu
podpisem kupní smlouvy mezi Obcí Jasenná
a Pozemkovým fondem ČR, pracoviště Zlín.
Pro: 8 členů
Toto usnesení bylo přečteno nahlas a schváleno všemi
přítomnými členy ZO.
Pro: 8 členů

V prostoru koupaliště dochází k „zábavám“ dětí, které
např. šplhají po střechách objektu a poškozují obecní
majetek. Jednak si tímto říkají o úraz, ale také o projednání na obecním úřadu a postoupení k přestupkové
komisi MěÚ Vizovice. Projednávalo by se také chování těchto dětí vůči lidem, kteří je upozorňovali na
jejich nevhodné jednání.
Rodiče tímto žádám, aby si prověřili s kým a kde se
jejich děti pohybují. Pokud bude pokračovat na koupališti uvedená činnost, tak se děti i jejich rodiče jako
zákonní zástupci mohou dostat do problémů a nepříjemností.
Pavel Machovský, starosta

Vzhledem k nepříliš dobrým zkušenostem některých
občanů s kvalitou služeb kameníků na hřbitově
v Jasenné vyzýváme zájemce o kamenické práce, aby
ve vlastním zájmu požadovali identifikaci kameníka,
veškeré doklady na dodané služby, doklady o předání
peněz, záruční podmínky apod. Předejdete tak problémům např. při uplatňování reklamace.

E-box usnadní třídění drobných elektrozařízení
Naše obec se ve spolupráci se
společností ASEKOL rozhodla
usnadnit
občanům
třídění
vysloužilých malých elektrozařízení. Každý občan má nyní
možnost zanést starý mobil,
kalkulačku, telefon, drobné
počítačové vybavení, discman
nebo MP3 přehrávač do Domu
služeb v čp. 54Do
a 30.
tohoto
9. 2008
odpadu
se zdarma zbavit vyhozením do
připravené nádoby, tzv. E-boxu. Je umístěn na chodbě
vedle knihovny. Kolektivní systém Asekol následně
zajistí zdarma odvoz a ekologickou likvidaci.
Hlavním cílem vedle usnadnění třídění drobných
elektrozařízení je také zvýšení množství sebraných
malých spotřebičů. Ty totiž většinou končí v komunálním odpadu. Pokud se elektrospotřebič obsahující
zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným
odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale
skončí na řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází
k hromadění odpadu, který by mohl být znovu využit.
Naopak pokud je elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita. Šetří se tak přírodní
zdroje a životní prostředí. Podrobnosti o třídění
elektroodpadu najdete na www.elektrosrot.cz.
Sběr nápojových kartonů nově
Od 2. pololetí 2008 bude probíhat svoz nápojových
kartonů v červených pytlích. Do těchto pytlů můžete
třídit krabice od mléčných výrobků, džusů, vína apod.
Spolu s tímto zpravodajem jste obdrželi do své
schránky zdarma 1 červený pytel. Správný postup při
třídění nápojových kartonů: po dopití nápoje
vypláchnout obal troškou vody, rozložit rohy a obal
stlačit, aby se zmenšil jeho objem a nezabíral moc
místa. Obaly jsou obvykle označeny: C/PAP, 81 nebo
84. Červené pytle budou vyváženy ve stejný den jako
pytle žluté.

Pozor – změna ve třídění plastových obalů
Do této doby správně patřily do žlutých pytlů pouze
PET lahve. Od 2. pololetí 2008 je možné do žlutých
pytlů třídit další plastové odpady – například sáčky,
fólie, igelitové tašky, polystyren. Jedná se o obaly s
označením: HDPE, LDPE, PP, PS případně mohou být
tyto zkratky nahrazeny čísly 2, 4, 5 a 6.
Do pytlů nevhazujte novodurové trubky a podlahové
krytiny, plastové obaly od chemikálií, nebezpečných
látek nebo se zbytky potravin. Do pytlů také nepatří
kelímky a krabičky od potravin.

 Úřad práce ve Zlíně upozorňuje příjemce dávky
státní sociální podpory přídavek na dítě, že příslušné
předtisky pro uplatnění nároku na uvedenou dávku po
30. září 2008, stejně tak i další potvrzení, doklady a
prohlášení (např. Prohlášení osob o příjmech rozhodných pro nárok, Doklady o výši ročního příjmu,
Potvrzení o studiu), již nebudou rozesílány poštou.
Náleží-li výplata přídavku na dítě za září, je nutné pro
zajištění výplaty dávky po 30. září 2008 příslušné
předtisky odevzdat následovně:
Do 30. 9. 2008
Potvrzení o studiu – jde-li o dítě, které se soustavně
připravuje na budoucí povolání na střední nebo vysoké
škole, nebo o dítě, které plní povinnou školní
docházku (jde-li o školní rok začínající v kalendářním
roce, v němž dítě dovršilo patnáctý rok věku, a o roky
povinné školní docházky po tomto roce následující)
Do 30. 9. 2008 (nejpozději do 31. 10. 2008)
Doklad o výši ročního příjmu spolu s Prohlášením
osob o příjmech rozhodných pro nárok (popř. Prohlášení osob, které nemají příjmy rozhodné pro nárok na
dávky)
Výše uvedené tiskopisy si vyzvedněte na místně příslušném pracovišti státní sociální podpory, kde budete
zároveň poučeni o dalším postupu ve vyřizování dávky
státní sociální podpory přídavek na dítě.
Všechny tiskopisy jsou rovněž dostupné na internetových stránkách MPSV (www.mpsv.cz).
 Upozornění Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj,
Katastrálního pracoviště Zlín
V současné době mohou zájemci využívat novou
službu katastrálního úřadu. Na internetové adrese
www.cuzk.cz v odkazu Geoportál je možné např.
zvolit kombinaci katastrální mapy a leteckého snímku
(ortofotomapy). A zde může dojít k překvapení, když
uvidíte, že hranice Vašeho pozemku je někde jinde,
než jste si dosud mysleli. Katastrální úřad upozorňuje,
že tyto údaje na uvedené webové adrese jsou pouze
orientační. Nelze je brát jako důkaz o tom, že Váš
pozemek by měl být větší („až tam dál k sousedovi“),
nebo naopak menší. Směrodatné může být pouze vytyčení (zaměření) hranic pozemku.
Pavel Machovský, starosta
 V úterý 13. května 2008 proběhly v základní škole
volby do Školské rady při ZŠ Jasenná. V novém,
tříletém funkčním období bude školská rady tříčlenná.
Za zákonné zástupce dětí byla zvolena Lenka
Dušková, za pedagogické pracovníky Jana Kovářová.
Za zřizovatele byla jmenována Zdeňka Turková. Na
členy školské rady se můžete kdykoliv obrátit se svými náměty a připomínkami k fungování místní školy.
Jasenský zpravodaj
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Školní rok utekl jako voda, prvňáci mají za sebou
premiéru v základní škole, páťáci se s naší školou
loučí a odchází většinou na 2. stupeň ZŠ v Liptále.
Že by byla liptálská škola až tak výrazně lepší než
škola ve Vizovicích? V tom to určitě nebude. Rodiče
prv-ních dětí z Jasenné, které nastoupily do školy
v Liptále, se určitě rozhodovali i podle nabídky od
obce a ZŠ Liptál. Posuzovali třeba i velikost školy.
Dalším důvodem možná mohla být i snaha co
nejdéle udržet pohromadě kolektiv kamarádů z jedné
dědiny. Vždyť kolik kamarádů mají děti ve škole,
tolik oby-čejně zůstává celý život. Není nic horšího,
než když se kamarádi rozejdou na jiné školy. Potom
už se těžko dávají dohromady.
Nemyslím si také, že pedagogické schopnosti
učitelů ve Vizovicích jsou horší než schopnosti
peda-gogického sboru v Liptále. A jak je to s úrovní
pedagogického sboru v ZŠ Jasenná? I taková otázka
mě napadne, když se ke mně dostane informace, že
někdo nebo dokonce nikdo nedá své děti do 1. třídy
Základní školy v Jasenné. Proč? Že by naše učitelky
i s ředitelkou neuměly učit? Jsem přesvědčen o tom,
že stejně jako je podobná úroveň pedagogických
sborů Liptál a Vizovice, tak podobně na tom bude
pedago-gický sbor v Jasenné a sbor jiné srovnatelné
školy. Nejde také říct, že děti, které jdou z Jasenné
na další školy, mají horší výsledky nebo jsou hůře
připraveny. Kdokoli z rodičů má možnost kdykoliv
se obrátit na učitelky, ředitelku, školskou radu,
zřizovatele ve věci vzdělávacích programů, způsobů
výuky apod.
V současné době probíhá příprava žádosti
o dotace na vybavení počítačové třídy a třídy
vybavené projekcí s interaktivní tabulí pro
zkvalitnění a zpestření výuky. Vzhledem k tomu, že
tento záměr představuje finanční objem 700.000,-Kč, je jasné, že bez dotace to nejsme schopni
realizovat. Žádost o dotaci bude podána přes
Mikroregion Vizovicko, aby byla větší šance na
úspěch.
Prázdniny, na které se všichni těší, začínají.
Děkuji kolektivu pracovníků ZŠ i MŠ za celoroční
nelehkou práci a přeji jim, aby načerpali hodně sil do
dalšího školního roku. Vás, rodiče nových prvňáků
i starších dětí ujišťuji, že nemusíte mít strach, obavu
ze školy nebo z učitelek, které se Vašim dětem
budou odpo-vědně věnovat.
Dětem přeji příjemné prázdniny ať už doma, nebo
někde jinde – hlavně bez úrazů a nemocí.
Pavel Machovský, starosta
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Jak možná mnozí víte, byla během minulého týdne
vykradena jasenská sokolovna. Zmizela závaží
z něko-lika strojů v posilovně, téměř nové karimatky
z kance-láře, radiomagnetofon s CD přehrávačem,
který byl pořízen pro oddíl aerobicu a jehož hodnota
se pohy-buje kolem 15 000,- Kč. Následkem toho se
posilovací stroje staly nadále nepoužitelnými a děti
navštěvující pravidelné hodiny aerobicu nemají
nejen na čem cvičit, ale ani podle čeho…
Smutná bilance je znásobena poznáním, že ten,
kdo odešel ze sokolovny s pocitem obohacení, má
všechny potřebné klíče, resp. jejich kopie. Nebylo
nic poškoze-no – zámky, dveře, ani okna nebyla
rozbitá… Mohlo by se zdát, že tím pádem se počet
možných viníků podstatně snižuje, neboť mezi ně
patří pouze stávající majitelé klíčů. Domnívám se, že
tomu tak není. Patří mezi ně všichni ti, kterým jsme
s důvěrou půjčili na několik dnů celý svazek klíčů
od sokolovny proto, aby tu mohli pořádat plesy,
oslavy svých narozenin, aby si půjčili několik stolů,
židlí apod., a také řada mladých lidí, kteří chodili
svého času do posilovny cvičit, poz-ději spíš slavit,
a proto jim musel být přístup do soko-lovny
zakázán. Tito všichni si mohli nechat kdykoliv celý
svazek klíčů okopírovat. Členů TJ Sokol Jasenná
zbyla malá hrstka. Potýkáme se se zoufalou finanční
situací, každoročně se bojíme, že už nezaplatíme
plyn a elektřinu a budeme muset sokolovnu zavřít.
Nemáme ani na nová závaží, na nový
radiomagnetofon v žád-ném případě. Odplata za
mnohaletou práci, která nám nepřináší nic než ztrátu
vlastního času a dobrý pocit, že děláme něco pro to,
aby mohla sokolovna fungovat, je zdrcující.
Neméně zdrcující by pro nás všechny mělo být
i poznání, že zloděj je tady, mezi námi, v naší vsi.
Možná nás každodenně zdraví, prohodí pár slov,
možná s ním sedíme u jednoho stolu a řadíme ho
mezi své přátele… Milý příteli,…a co duše?
Ten, kdo výše uvedené vybavení ze sokolovny
odnesl, musel přijet autem, nebo šlo o skupinu lidí.
Prosíme každého, kdo si všiml něčeho neobvyklého
v okolí sokolovny ve dnech 6. – 9. 6., aby
kontaktoval kohokoliv ze členů výboru TJ Sokol
Jasenná, nebo se přihlásil na obecním úřadě.
Za každou pomoc předem děkujeme.
17. 6. 2008
Eva Kovářová – jednatelka TJ SOKOL Jasenná

Ve dnech 20. – 21. června proběhla v Základní škole
Jasenná k výročí 540 let první písemné zmínky o obci
výstava věnovaná historii, osobnostem, kultuře, spolkům
ve vztahu k dějinám Jasenné. K vidění byly např.
obrazy, pohlednice, fotografie zachycující krajinu,
domy, lidi tak, jak je již neznáme, dále pa-mětní listy a
staré publikace se zmínkami o Jasenné.
Okresní archiv Klečůvka na tuto akci zapůjčil 2 kro-niky
z let 1924 – 1936 a 1961 – 1963. Kromě toho byla
z archivu zapůjčena i historická listina týkající se fojtství
z roku 1739. Na výstavě byla zastoupena i historická
řemesla typická pro Jasennou, a to výroba opálek a
praščáků. Tato část výstavy byla připravena společně
s PhDr. Pavlištíkem z Muzea jihovýchodní Moravy ve
Zlíně, se kterým na toto téma proběhla i pěkná beseda
ve čtvrtek 19. 6. 2008 zpestřená vystoupením dětí MŠ.
Je škoda, že se této zajímavé akce zúčastnilo poměrně
málo lidí.

V pátek a v sobotu se na výstavu přišlo podívat cca 100
zájemců, které vystavené materiály jistě zaujaly. Chci
poděkovat všem, kteří na výstavu zapůjčili své
materiály. Na přípravě se podílela ZŠ, členové zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu, členky kulturní
komise a pan Libor Macek. Bez jejich pomoci by nebylo
možné tuto výstavu uskutečnit. Děkuji všem, kteří
přispěli ke zdárnému průběhu této akce.
Pavel Machovský

Text listiny krále Jiřího z Poděbrad z roku 1468, kde je
uvedena naše obec. Tato listina je známa z opisu z archivu v Olešnici ve Slezsku. Originál listiny byl pravděpodobně zničen za války.
Král Jiří zastavuje a zapisuje zboží kláštera Vyzovického v 1000 zl. uherských Janovi z Cimburka až do
jeho živnosti (69)
V Praze, 12. března 1468
My Jiří, z b. m. král č., markr. mor., lucemb. a slez.
vévoda a luž. markr., oznamujem, že shledavše mnohé
věrné a pilné služby, kteréž uroz. Jan z Cimburka
Jičínský, věrný náš milý, nám učinil jest, činí, nás
jakožto krále českého, pána svého, se přidrže a nám
k obecnému dobrému věrně pomáhaje, a potom tiem
lépe aby mohl a měl činiti, s dobrým rozmyslem a radú
věrných našich, mocí královskú a jakožto markrabě
moravský témuž Janovi z Cimburka a dědicóm jeho
zapsali sme a zastavili a tiemto listem zapisujem
a zastavujem zbožie kláštera našeho Vyzovského tuto
psané, totižto: městečko Vyzovice a vsi Lutonín,
Jesennú, Ublo, Bratřejov, Pozděchov, Polanku,
Leskovec, Vysoké Pole, Újezd, Lúčky, Zádveřice,
v Zlechoviciech osm člověkuov a v Nivnici s lidmi
kmetcími, dědinami, lukami, lesy, pastvišti i se všemi
a všelikými požitky v jednom tisíci zlatých uherských
dobrých pod úmluvú takovúto: aby již psaný Jan Jičínský ta zbožie s příslušnostmi a poplatky i puožitky jich
všelikými měl, držel a toho požíval bez našie, budúcích našich, králuov českých a markrabí moravských
i všech jiných lidí všeliké překážky až do své živnosti
a po smrti jeho, dokudž bychom dědicóm neb budúcím
jeho my neb budúcí naši králové čeští a markrabie
moravští nebo ty osoby, jimž by ta výplata spravedlivě
příslušela, těch tisíce zlatých na zlatě i na váze dobrých úplně nedali a nezaplatili. Také svrchu psaný Jan
Jičínský, dědicové i budúcí jeho, dokudž toho svrchu
psaného zbožie budú v držení, mají tři kněží v klášteře
Vyzoviciech toho zákona držeti a chovati, potřebú
slušnú je opatřiece, aby mohli tu býti a pánu bohu slúžiti. A ti lidé od svrchu psaného Jana Jičínského, dědicuov i budúcích jeho mají při spravedlnosti byti
zuostaveni. A kdož by tento list měl s svrchu psaného
Jana Jičínského neb jeho dědicuov dobrú volí a svobodnú, chcem, aby tomu příslušelo plné právo všech
věcí svrchu psaných.
Tomu na svědomie pečet naši královskú kázali sme
přivěsiti k tomuto listu. Dán v Praze v sobotu den sv.
Řehoře léta od nar. s. b. tisícieho čtyřského šestdesátého osmého, královstvie našeho léta desátého.
– Na ohbu: Ad mandatum domini regis. – Na rubu:
Registrata.
Jasenský zpravodaj
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K rokům trvání 2. světové války patřila i odbojová
činnost v naší obci. Materiál zřejmě zpracovaný (není
opatřen datumem) k 20. výročí osvobození Jasenné a
uložený v archivu obce má název „Partyzánská obec
Jasenná, okr. Gottwaldov“. Předkládáme ho celý tak,
jak byl zpracován.
Zdeňka Turková, místostarostka
Partyzánská obec Jasenná, okr. Gottwaldov
Úkolem odbojových protifašistických skupin v obci
Jasenná bylo především:
a) systematické provádění komunistické propagandy
mezi obyvatelstvem,
b) všemi způsoby vedený boj, včetně partyzánských
akcí proti německým okupantům,
c) plánovité poskytování pomoci osobám stojícím
proti fašismu, zejména však sovětským uprchlíkům
z hitlerovského Německa, uprchlíkům z pracovního
nasazení v německých průmyslových podnicích a
politickým činitelům, pracujícím ve jménu svobody
proti fašismu,
d) systematické sabotování úředních nařízení, státních
a zemědělských dodávek a znemožňování výkonu na
zákopových pracech prováděných Němci,
e) plánovité poskytování materiální pomoci rodinám
postiženým fašistickým německým režimem,
f) organizování teroristických skupin bez přerušení
zaměstnání,
g) rozvědka o dislokaci nepřátelských vojsk,
zjišťování organizace a výroby v závodech sloužících
armádě a okupantům vůbec.
Mimo I. čs. part. brigádu Jana Žižky působila v obci
odbojová organizace, která se později nazývala „Pro
vlast“. Tato prvotní skupina byla založena vsetínskými
občany a to Aloisem Havlíkem, zvaným „Sokol“, kpt.
letectva a Karlem Vaňkem, por. pěchoty býv. čsl.
armády. Přesný počet příslušníků této skupiny není
znám, ale především s nimi začali pracovat rodiny
Jurčákových čís. 153, Němečkových čís. 53,
Kolaříkových čís. 163 a někteří další jednotlivci.
Prvním a nejdůležitějším úkolem této skupiny bylo
vyhledávat v okolí se zdržující sovětské vojáky
uprchlé z německého zajetí a jiné uprchlíky
z pracovního nasazení. Dalším úkolem bylo založit
komunistickou buňku v obci. Tato skupina se scházela
u Jurčáků, Němečků, Kolaříků.
V srpnu 1944, při žních na poli Němečkových
objevili se tři důstojníci Rudé Armády, jímž se
podařilo uprchnout ze zajetí, ze západního Německa.
Jeden příslušník RA, kterému říkali Michal, se
v rovinách Hané při pronásledování při rychlém
6
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zalehnutí k zemi těžce zranil. Svými kamarády byl
donesen až na Valašsko, kde na zmíněném poli byli
spatřeni a požádali o pomoc. Zraněný Michalo našel
úkryt u Jurčáků čís. 153. Jan Jurčák zajistil lékaře
MUDr. Brázdila a MUDr. Lapeše z Vizovic, kteří
zraněného ošetřovali. Měl oboustranně zlomená žebra,
která dotykem s plícemi zapříčinila jejich těžké
onemocnění, až k pozdějšímu TBC. Michala v bunkru
vybudovaném ve stodole u Jurčáku obětavě ošetřovala
zejména Františka Hnilicová, roz. Jurčáková. Přes úsilí
lékařů i veškerou péči všech, kteří se o Michala starali,
v únoru jmenovaný partyzán zemřel. Bylo to v roce
1945. Jan Jurčák a Jan Kolařík zhotovili v noci rakev,
v blízkém lese vykopali hrob, povozem tam zemřelého
dopravili a pochovali. Trasu povozu museli chvojím
zahladit, aby němečtí vojáci, kteří v obci byli umístění
a stále hlídkovali, toto místo i partyzány neobjevili.
Dva z těchto tří rudoarmějců ukrývali se v lese,
v bunkrech poblíž Kolaříků – „Pod Vartovňů“ a za
Jurčákovým v místě zvaném „V rozsoší“. Pečovali o
ně Jurčákovi, Kolaříkovi, Němečkovi i Františka
Mikuláštíková, roz. Němečková. Jídlo i ostatní
potřebné věci jim zajišťovali za spolupráce a pomoci
s ostatními zapojenými občany.
Munice byla získána různými kanály z nedaleké
zbrojovky. Ukrývaná byla v usedlosti čís. 67 – u
Sušňů. Odtud musela být později předisponována do
cihel složených do tzv. „kozla“ za usedlostí čís. 53 –
Němečkových.
O pobytu rudoarmějců se brzy dozvěděli Havlík –
Sokol a Vaněk. Navázali s nimi spojení a založili
organizaci „Pro vlast“. Velitelem této odbojové
skupiny byl zvolen Alois Havlík – Sokol a komisařem
npr. Rudé armády Timofej Makejev. Náčelníkem
štábu pak Karel Vaněk. Členy štábu pak dále byli por.
RA Trofim Bašmanov a ppor. RA Alexej Titišnyj.
Ustanovená odbojová organizace pak operovala až na
Vsetínsku, na Slušovsku a na Hoštálkové. Sídlo štábu
bylo prvně u Jurčáků čís. 153. Potom jej bylo nutno
přemístit k Němečkům, kde zůstalo natrvalo. Jen při
prohlídkách Němců byl štáb operativně přemisťován
na kratší dobu do usedlostí ponejvíce na okrajích obce
(čís. 67, 85, 116 apod.). Na vedení – štáb odbojové
skupiny „Pro vlast“ byli mimo jiné napojení Jan
Hnilica, František Bravenec, Jiří Navrátil, ak. malíř
Jan Kobzáň, Gustav Mikuláštík a další, především
proto, aby založili v obci komunistickou buňku, což se
také podařilo. Tato skupina měla rovněž za úkol
zpracování fotodokumentace (objektů vsetínské
zborojovky, reprodukce konfidentů – jako Fr. Malý a
jiní, reprodukce různých plánů, fotografie partyzánů a
odbo jo vých pracovník ů za účelem vystavování

různých průkazů apod.) a také přípravu nového
národního výboru po osvobození (jehož předsedou byl
pak skutečně zvolen František Bravenec). Odbojová
skupina „Pro vlast“ se v krátké době také připojila
k I. čs. part. brigádě Jana Žižky, která převážně
působila na Dolním konci obce. Této skupině brigády
velel sovětský partyzán Petr Buďko. Byli zde i mimo
jiné příslušníci především Jan Macek, Pavel Sušeň,
Karel Mynář. Petr Buďko byl v té době zástupcem
velitele I. čs. part. brigády Jana Žižky majora Murzina,
který měl štáb v Hostýnských horách. Z dalších dobře
známých příslušníků uvedené brigády byl Antonín
Murek, zv. Toněk. Platnou spojkou byl v té době Jan
Bořuta. I v této domácnosti a na Matyáštíkových
pasekách konávaly se porady velitelského štábu.
Činnost odbojové skupiny „Pro vlast“ i I. čs. part.
brigády Jana Žižky působící v naší obci nutno od
začátku považovat jako činnost jednoho celku,
poněvadž poměrně krátkou dobu působily odděleně.

Zde je třeba uvést, že výkupy potravin – masa,
mouky, chleba a ostatní životní potřeby byly
uskutečňovány kvůli bezpečnosti občanů jen proti
potvrzení, které partyzáni ihned na místě vystavovali.
Ošacení i boty byly ilegálně získávány z nedalekého
Zlína – firmy Baťa přes katolického faráře Lacigu.
Tři bunkry, o nichž bylo psáno shora, byly
vybudovány za širší pomoci občanů. Po osvobození
nebyly celkem udržovány. V současné době jsou
naprosto zničeny a ztěží by bylo možno určit jejich
přesné místo. Jeden z nich pod Vartovnů byl ještě
během posledních dnů války objeven a Němci zničen.
Řádná vysílačka v obci nebyla a nepracovala.
Koncem roku 1944 získali partyzáni jeden amatérsky
vyrobený přístroj, který zkoušeli také v usedlosti čís.
67. Tento vysílač se však neosvědčil a tak jej nemohlo
být použito. Odbojová skupina však měla i dispozici

cyklostil, na němž byly rozmnožovány různé
propagační materiály a některé dokumenty.
Poskytování pomoci partyzánům bylo zhruba popsáno.
Obecně lze potvrdit, že nebylo zaznamenáno případů,
kdy by někteří občané svou pomoc partyzánům
odmítli. Pokud bylo v možnostech a silách vyzvaných
občanů, nikdy pomoc neodmítli. Nebyl také v obci
zaznamenán případ udavačství.
Jako první byl za odbojovou činnost – napomáhání
partyzánům vězněn jasenský pasekář Karel Mrnuštík.
Z koncentračního tábora se vrátil po osvobození ve
velmi špatném zdravotním stavu. Přes veškerou léčbu
zůstal invalidní. Ve Zlíně na gestapu byli dále vězněni
a tvrdě vyšetřováni pro napomáhání partyzánům Jiří
Adámek a bývalý důstojník čs. armády kpt. Petrovský
i s manželkou. Byli potom propuštěni. Kpt. Petrovský
pak informoval odbojové pracovníky, že na gestapu
jsou známy usedlosti, kde se partyzáni ukrývají, jakož
i jiné podrobnosti. Dále byl také vězněn pasekář
z Vartovně Krajščák i se svými dvěma syny. I tyto
propustili. Žádný z vězněných ničeho neprozradil.
Koncem roku 1944 obklíčili němečtí vojáci
usedlost pasekáře Jana Kolaje a zajali zde komisaře
a důstojníka štábu jasenské partyzánské odbojové
skupiny a odvlekli je do vězení v Rožnově. Oběma
sovětským partyzánům se podařilo uprchnout, když se
předtím podařilo Bašmanovi zbavit pout. Pasekáře
Kolaju Němci tak surově vyslýchali, že mu vytloukli
i zuby. Neprozradil však nikoho. Potom jej propustili.
Popraven z jasenských občanů nebyl nikdo. Přímo
v Jasenné nepadl žádný z partyzánů i pomocníků
a občanů. Zranění nebyla evidována. Při osvobozování
Jasenné neudála se větší vojenská akce a tak i nebyly
ztráty na životech.
Evidence veškeré partyzánské činnosti v naší obci
patrně vedená nebyla. K dokreslení shora uvedeného
dlužno ještě doplnit, že k hlavním partyzánským
akcím ještě patří přepad německého důstojníka v domě
čís. 173, dále pak přepad v domě čís. 67 a začátkem
května 1945 byla na horním konci obce, poblíž domu
čís. 53 zajata dvoučlenná německá hlídka, odvedená
na samotu poblíž Kolaříků a zlikvidována.
Na závěr: Při návštěvě u příležitostí 20. výročí
osvobození naší vlasti Rudou armádou byl členu štábu
místní odbojové skupiny Trofimu Bašmanovi udělen
MNV v Jasenné titul „Čestný občan Jasenné“. Tohoto
titulu si jmenovaný bývalý partyzán velmi cenil a
připomněl, že obec Jasenná je pro něj tolik jako jeho
rodná obec. MNV v Jasenné nemá dokladů o počtu
příslušníků I. čs. part. brigády Jana Žižky i příslušníků
skupiny „Pro vlast“, jakož i pomocníků partyzánů.
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Již 10. ročník kácení máje proběhl 24. 5. 2008 na
hřišti v Jasenné. Nevím, jak si to zařídili, ale po
deštivém a studeném týdnu jim přesně v sobotu vysvitlo sluníčko.
Na dopoledne byly připraveny hry pro děti. Ty se
pak mohly během celého dne vyřádit ve skákacím
hradu, jízdou na koních či voze nebo prohlídkou
mechanizační (zemědělské) techniky.
Fotbalové odpoledne zahájil ve 13 hodin zápas
mužů z Jasenné a slovenského Svätého Jura. Místní
borci nezklamali a vyhráli 2:1
Navečer byl pokácen máj za asistence pana Jiřího
Mikuláštíka a Radima Sušily.

V 15 hodin začal tradiční a oblíbený fotbal žen. Zde
bych si ráda „přihřála svou polívčičku“, jelikož se nám
podařilo při naší čtvrté účasti na tomto turnaji konečně
vyhrát, což naše děvčata s neskrývanou radostí
oslavila. Ublo tedy slavilo první místo po vítězném
finálovém boji proti Lutonině. Třetí místo obsadily
domácí hráčky a čtvrté skončily fotbalistky z Nového
Hrozenkova, pro které to byla premiérová účast na
turnaji.

Po fotbale se losovala tombola a pak začala volná
zábava. K tanci a poslechu hrála country skupina
Hazard.
8
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V deset hodin večer byl velkolepý ohňostroj. Ten,
kdo si počkal, si zajisté odnesl krásný zážitek. Poté již
následovala volná zábava a taneční parket byl plný až
do brzkého rána.
Poděkování patří hlavně jasenským fotbalistům a
jejich manželkám, především pak jejich prezidentovi,
který dostal nový výroční dres s číslem 10.
Poděkování patří také
sponzorům akce: Obecnímu úřadu Jasenná,
firmě Jasno – za
poskytnutí masa na
guláš a steaků a za
výtěžek
z tomboly,
firmě TORACO za
ohňostroj a hudbu, panu
Couralovi, Valchářovi
(Baronkovi), Poláčkovi,
fotbalistům a fotbalistkám, účinkujícím a
hostům, kterých bylo
letos asi kolem 1200.
za ubelské fotbalistky Jarmila Šimková

Jako již každoročně jsme připravili cykloturistický
zájezd tentokrát na Šumavu. Vrátili jsme se tedy na
stejné místo, na kterém jsme byli v roce 2002. Měli
jsme i ubytování ve stejné chatě U Krále Šumavy –
obec Kvilda. Zájezdu se celkem zúčastnilo 48 cykloturistů. Samotná obec je nejvýše položenou obcí v ČR
– 1 062 m. n. m. s průměrnou roční teplotou +3°C.
Změnili jsme dopravce a hlavně jsme měli klimatizovaný autobus firmy Jančík z Vizovic. Řidič byl
z Jasenné – pan Josef Kašpárek – a zaslouží si velkou
pochvalu, protože náš autobus s přívěsem na kola měl
přes 25 metrů a na úzkých šumavských cestách si počínal s přehledem a jistě. Na místo našeho pobytu jsme
dorazili po 22. hodině večer. Domácí nás rychle ubytovali a ještě byli i po závěrečné hodině ochotni dát nezbytné občerstvení po namáhavé cestě.

a dostali jsme se do osady Antýgl. Zde jsme si prošli
výstavu kamenů, které se v oblasti nachází. Cestou
zpět jsme se zastavili na Horské Kvilně na občerstvení
a 2 km před cílem jsme ještě navštívili jezerní slať,
kde se natáčel z části i film „Král Šumavy“. Kolem 17.
hodiny a po ujetí cca 42 km jsme dorazili na Kvildu.

První den jsme vyrazili k prameni Teplé Vltavy. Již
po tomto táhlém 7 km stoupání se u některých ukázala
nepřipravenost na tak náročné cyklotrasy, které nás
ještě čekaly. Po nezbytném focení jsme se vydali
kolem hranic, jako první byla Černá hora 1 315 m. n.
m. Pak dlouhým sjezdem jsme se dostali na Březník.

Druhý den jsme jeli přes bývalou obec Bučina,
která byla zcela zbourána, protože byla přímo na
hranici s Německem a mohla by sloužit jako úkryt
lidem, kteří chtěli ilegálně opustit republiku. Všech
337 obyvatel bylo přemístěno do vnitrozemí. Dál přes
opuštěnou hranici jsme projeli Německem a po 22 km
jsme se přes bývalý přechod ve Strážném dostali
nazpět do republiky. Zde jsme nasytili žaludky a
někteří i oko a pokračovali v mírném stoupání,
v krásné krajině na ždárecké sedýlko. Mezi tím část
naší skupiny navštívila žďárecké jezírko, druhá
skupina zabloudila a po konzultaci s průvodcem
pokračovala na obce Polka, trošku jiným směrem.
Navštívili jsme Knížecí pláně a sjeli dolů do Borové
Lady, kde se naše skupiny znovu setkaly v restauraci.
Unaveni jsme se vrátili kolem 19. hodiny na ubytovnu.
Tento den jsme ujeli 62 km.

Po cestě dolů měl jeden defekt, který společnými
silami se nám podařilo rychle zvládnout. Navštívili
jsme dřevařské muzeum v Modravě, projeli jsme
plavební kanál Vrchnicko Tetovský (na plavení dřeva)

Třetí den bývá kritický a proto jsme kola vyměnili
za autobus a navštívili jsme hrad Kašperk založený
Karlem IV. v roce 1356. Tento hrad sloužil jako
strážný pro ochranu hranic a zlaté stezky. Po jeho
Jasenský zpravodaj
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prohlídce jsme se pěšky cca 4 km přesunuli do Kašperských hor, kde bylo volno do 15:30. Po příjezdu na
ubytovnu se v 17:15 vydala asi 15-ti členná skupina do
plaveckého bazénu v Kubově Huti, kde jsme měli na
dvě hodiny zamluven bazén i s vířivkou. Po 2x 30
minutách vodního póla jsme vyčerpaní rychle povečeřeli a zalehli.

Čtvrtý den jsme se vydali na 20 km vzdálenou rozhlednu Poledník – 1 315 m. n. m., která dříve sloužila
jako rušička rádia Svobodná Evropa. Po prohlídce 37
m vysoké rozhledny a zdolání 227 schodů jsme uviděli
nejvyšší horu Šumavy Velký Javor (1 456 m. n. m.) na
německé straně. Nazpět jsme navštívili Prášilské
jezero o rozloze 3,5 ha a hloubce 15 metrů, které je
bez ryb, protože má vysoké Ph.

Dále jsme pokračovali po žluté a na radu ochránce
parku mimo značenou trasu, ale udržovanou, jsme
dojeli na tříjezerní slatě se třemi jezírky
a dvousetmetrovou naučnou stezkou. Zde se nachází
vzácné dřeviny. Po prohlídce jsme znovu nádherným
údolím dorazili do Modravy. Po občerstvení jsme
pokračovali dál na Filipovu huť. Při zpáteční cestě
jsme si jen zdálky prohlédli rozestavěnou vilu
miliardáře Bakaly a dojeli na Kvildu. Tento den jsme
ujeli cca 51 km. Večer bylo posezení venku pro ty, co
ještě mohli. Někteří to protáhli až do rána.
10
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V neděli dopoledne bylo volno, ve kterém jsme si
prohlídli samotnou obec, navštívili vyhlášenou pekárnu a nakoupili nezbytné potraviny na zpáteční cestu
domů. Po naložení kol a obědě jsme takřka přesně ve
12:00 hodin vyrazili domů. Dopoledne se nám obloha
zatáhla a těsně před odjezdem nám začalo drobně
pršet. Jinak jsme měli počasí nádherné po celou dobu
pobytu. Byly chvíle, kdy jsme hledali stínek a těšili
jsme se z každého mráčku na obloze, protože sluníčko
nám ubíralo sil, kterých už jsme moc neměli.

A závěrem tolik: navštívili jsme Šumavský národní
park založený v roce 1991, který má délku 120 km
a rozlohu 690 km2 . Viděli jsme několik zmijí
obecných, krásnou přírodu, ale i mnoho vyvrácených
obrovských stromů od vichřice „Ema“ a „Kyril“ a
mnoho kůrov-cem napadených suchých stromů.
Kromě jednoho pádu, který se až na drobné škrábance
obešel bez vážného zranění, jsme se všichni vrátili
domů zdraví. Poznali jsme nejen krásnou přírodu, ale
i nové přátele, kteří mají stejné záliby. Vypili jsme trochu piva, ale hlavně všichni měli dobrou slivovici!!!
Ujeli jsme v průměru 150 až 250 km na kole, to vím;
jediné co nevím, kolik jsme vypili slivovice, ale málo
jí nebylo! Do Jasenné jsme dorazili kolem 19. hodiny.
Popřáli jsme si navzájem mnoho dalších šťastných
kilometrů a rozešli se domů.
Příští rok navštívíme vodní nádrž Nové mlýny –
Pasohlávky.
Jaroslav Jenyš

Návštěva na Zornici
Celý měsíc květen jsme si s dětmi povídali o
zvířatech, malovali jsme je, vystřihovali z papíru, hráli
různé hry, navštívili jsme i ZOO Lešná.
Děti si přinesly do MŠ batůžky s pitím a různými
dobrotami. Na otázku kam by se děti rády podívaly,
odpověděly: „na koníky“. Tak jsme se tím směrem
vydali. Naše cesta směřovala na Zornici, kde manželé
Poláčkovi chovají koně a poníky. Po snídani jsme si
obuli botasky a s dobrou náladou jsme se vydali na
cestu. Sluníčko bylo ráno ještě schované za mraky, tak
se nám šlo dobře. Sledovali jsme okolní krajinu,
pozorovali ovečky v ohradách, v dálce pasoucí se
stádo krav, rozlišovali stromy listnaté a jehličnaté,
zopakovali jsme si názvy květin, v lese jsme
poslouchali různé zvuky a zpěv ptáčků. Asi v polovině
cesty jsme se posilnili, odpočinuli si a šli jsme dál za
svým cílem.
Když jsme došli k Zornici, čekalo děti pohoštění.
Dostaly pití, oplatky, bonbony a zmrzlinu. Téměř
všechny děti v sobě našly odvahu a nasadily si na
hlavu jezdeckou helmu a projely se na koni. Byl to pro
ně opravdu velký zážitek.
Potom nám Eliška Poláčková pod vedením
maminky ukázala své umění v jízdě na poníkovi. Šlo jí
to opravdu skvěle a všichni jsme jí za její výkon
zatleskali. Děti obdivovaly ve stáji malá koťátka,
v jezírku zase spoustu pulců a žab. Než jsme odešli,
viděly děti na videu záznam ze závodů, které Eliška ve
své kategorii v jízdě a dovednostech na poníkovi
vyhrála. Moc jí slušel krásný bílý klobouk, byla v něm
opravdová dáma.
Rozloučili jsme se, poděkovali jsme za občerstvení
a vydali se na zpáteční cestu do MŠ. Sluníčko se na
nás smálo, bylo nám opravdu teploučko. Vrátili jsme
se do MŠ všichni unavení, ale spokojení a plni nových
zážitků a dojmů.
Věra Kočicová, učitelka MŠ

Výlet za včeličkami
Slunce vyšlo z mraků a vykoukl
krásný den. Den jako stvořený pro výlet za včeličkami.
Ale Pššt, to je přece překvapení. Děti si do mateřské
školy ve středu 18. června 2008 přinesly batůžky plné
dobrot, pití a mohlo se vyrazit. Zvědavé děti se
vyptávaly: „Kam to vlastně jdeme? Už tam budeme?“
Cesta se vinula zákoutími za starým kravínem a
hustými lesy, jak je to obvyklé na valašské krajině.
Vyšli jsme si příkřejší kopec, za kterým se nám rozprostřel nádherný výhled na sluncem osvícené údolíčko. „Tak a jsme tady.“ Říkáte si kam jsme došli?

Nám to připadalo, jako bychom došli do pohádky u
žlutého domečku, kde nás s úsměvem přivítal pan
Studeník (Včelař), který se stará o včely. Tady se
konečně děti dozvěděly, proč jsme sem přišli. Možná
se Vám zdá, že se děti nemají co nového o včelách
dozvědět. Pro nás vyprávění a pozorování včel však
bylo nesmírně zajímavé.
Pan Studeník si děti nejdříve vyzkoušel, co vše ví o
včeličkách. Proto jim položil otázku: „Co dělají
včeličky?“ Poslechněte si první reakce dětí, byly velmi
poučné. Skoro současně všechny děti na tuto otázku
odpověděly: „Píchají“. „Děti a co ještě dělají?“ Děti
se zamyslely a moudře odpověděly: „Bzzzz“. Nakonec
si děti vzpomněly i na to, že včely dělají med. Poté
jsme si prohlédli úly včel, ale nejenom zvenku. Pan
Studeník byl tak laskavý, že nám vysvětlil, jak a kdo
v úlech bydlí. Děti se seznámily s tím, že není včela
jako včela. „Tak například věděli jste, že v úlech bydlí
královna a trubci? Nebo, že si včelky staví plásty
nejdřív z vosku a potom tam vytváří med?“ To vše se
děti dozvěděly. Viděli jsme zakuklené včelky a včelí
královny, které se mají teprve vylíhnout. Což bylo pro
nás velmi poučné. To se jen tak nevidí. Hlavně kluky
zaujalo vykuřování, či omamování včel, které si mohli
vyzkoušet.
To vše jsme viděli venku. Ale tím to ještě nekončí.
Po prohlédnutí života včeliček jsme se šli podívat, jak
se stáčí med. V malé místnosti v rohu se krčil kulatý
stroj s proskleným víkem a vrčel. Skoro jsme se ho až
lekli. Pan Studeník nás uklidnil, že se nemusíme bát a
pozval nás blíž, tak aby si všichni prohlédli stroj na
stáčení medu, nástroje, které potřebuje k chování
včeliček a včelařský oblek visící na dveřích. Děti si
mohly podržet v rukách opravdovou včelu. Nebojte se,
nikoho z nás nepopíchala, byla totiž schovaná
v plastovém průhledném domečku, tak jsme si ji mohli
důkladně prozkoumat. Když jsme zjistili, jak se o
včeličky pečuje, mohli jsme vyjít zase na sluníčko, kde
jsme dostali tu nejsladší odměnu na jídlo, která může
být. Zkuste hádat kterou. Myslíte si, že to byla
čokoláda? Nebo snad lízátko? Kdepak, něco mnohem
sladšího. Každý na lžičku dostal trochu slaďounkého
medu. To Vám byla dobrota. A když už všichni
ochutnali, tak nám paní Mucsková nabídla perníčky.
Říkáte si: „Co mají perníky společné s včelami? Tak
my Vám to prozradíme. Každý přece dobře ví, že bez
medu není perník hotový.
A tím naše putování pomalu končí. Medem jsme se
posilnili na zpáteční cestu a vyrazili jsme ku školce.
Málem bych zapomněla. Do školky jsme si nesli malý
dárek. Že neuhodnete který?… Za ten drahý dárek
bychom chtěli panu Studeníkovi moc a moc
poděkovat.
Michaela Propšová, učitelka MŠ
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Dopoledne s hasiči
Červené auto, modrá siréna, každý ví, co tohle znamená. Že si nejste jistí? Tak pojďte s námi, naše děti
z Mateřské školy Jasenná Vám to vysvětlí.
V pátek ráno dne 30. 5. 2008 se ve třídách Berušek
a Motýlků rozléhá velké jásání. Že by děti něco dostaly, byly pochváleny nebo snad se radují jenom pro to,
že jsou ve školce? Radost děti mají velikou, až z té
radosti začaly houkat jako siréna. Snad si děti hrají na
policisty? Ale kdepak. Děti se dozvěděly, že dnešní
dopoledne stráví v hasičské zbrojnici.
Hned po svačině se děti převlékly do oblečení, které mají na ven a s velkým spěcháním vyrazily z kopečka do Hasičské zbrojnice v Jasenné. U „hasičárny“ už
na nás čekala paní Jana Pečenková, členka hasičského
sboru a také trenérka dětského hasičského kroužku,
která nás zavedla do budovy. Ptáte se, co jsme tam
všechno viděli? Za velkými vraty děti zaujala dvě
obrovská hasičské auta, jedno bylo červené a druhé
modré. Děti tyto auta jak se patří přivítaly: „Jé hasičské auta. Húhúhúhú…“ Velikým zážitkem pro děti
bylo, když si směly prohlédnout hasičské auto a porozhlédnout se v něm. Víte, to není jen tak vylézt do
tak velikého auta. Nejdříve musíte překonat vysoké
schody, tak abyste nespadli dolů a poté najít místo, tak
aby se do auta vlezlo co nejvíce dětí. Říkáte si, že to
přece není žádný problém? Možná pro Vás velké, ale
děti se při tom hodně nadřely. Ale protože máme šikovné děti, šlo to jako po másle.
V zasedací místnosti nám paní Pečenková,
maminka od Ládi Pečenky a Tomáška Hřiba,
vysvětlila, jak jsou hasiči důležití, proč houká siréna,
jaké vybavení potřebuje každý hasič a hasičské auto.
Přiblížila nám hasičské soutěže, kterých se účastní i
některé děti z mateřské školy. Děti si mohly vyzkoušet
červené hasičské helmy. Velmi jim slušely.

A protože děti byli odvážné, hodné a povídání je zaujalo, mohly si zahrát na hasiče v akci. Co kdyby
v Jasenné HOŘELO?

Tak jak se Vám s námi dopoledne v hasičské zbrojnici
líbilo? A co říkáte na malé hasiče z naší školky? Vidíte
to zaujetí, zájem?

Týden plný překvapení

A nejen dětem – s novou kšiltovkou to slušelo i paní
ředitelce.
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Dospělákům se zdá vždy na začátku týdne – v pondělí, že pracovní týden bude dlouhý a nejeden z nich si
povzdechne: „Už, aby byl pátek“… Toto přání určitě
neměly děti ze školky v týdnu od druhého do šestého
června, jenž byl nazván „Týdnem plným překvapení“ a skrýval ve svém názvu něco tajemného a proto
byly děti plné očekávání.
První den v týdnu měl název „sportovní den“, úterý
bylo dnem „kouzelnickým“. Děti se po úterku těšily
na „turistickou středu“. Čtvrtek byl nazván „zpívánkovým“ dnem a pátek dnem „poznávacím“.
Nu a co se pod těmito názvy dnů skrývalo? Tak to si
můžete nyní pozorně přečíst.

První den v týdnu děti sportovaly na kolech. Do
mateřské školy přijely na svém dětském dopravním
prostředku, který všem ostatním kamarádům a učitelkám představily – jakou má barvu, čím je vybaven a
hlavně – jak se na kole jezdí. Nejčastější věta, kterou
děti pronesly, byla: „Já už umím jezdit bez koleček“.
Nu a pak následovala jízda dětí na kole rovně i mezi
překážkami. Malí cyklisté s helmou na hlavě se
opravdu snažili a zodpovědně plnili pokyny.
V úterý nás poctil svou návštěvou pan kouzelník.
Pane, tomu to šlo, to se děly věci – ani jsme se nestačili divit….Však mu také všechny děti při kouzlení
pomáhaly. Nejdříve něco vykouzlil a pak to „něco“ se
záhadně ztratilo. Hlavně z nafukovacích balónků
vykouzlil chobotnici, květinku a jiné zajímavé
předměty. Všechny děti se dobře bavily a dětský smích
a tleskání bylo slyšet až ven před školkou.
Ve středu malí turisté vyrazili za doprovodu sluníčka a s plnými batůžky na zádech do přírody. Směr –
Syrákov. Plné batůžky dobrot se postupně vyprazdňovaly a malí„výletníci“za stálého štěbetání pozorovali
cestou kravičky na pastvě, srnky u lesa, broučky
v trávě či zajímavé kamínky. A těch krásných
květinek, které na děti vykukovaly z trávy – jen je
správně pojmenovat a které ještě neznáme, vylisovat a
založit do herbáře. Dorazili v poledne k obědu a únava
nebyla na dětech vůbec znát (však už jsou vytrénovaní
za celý rok a i nejmenší šlapali jako o závod).
Čtvrtek byl „Zpívánkový“. Jak sám název napovídá, ve školce bylo veselo. Bodejď by ne, když za náma
přijel pan muzikant s kytarou a pořádně to ve školce
rozparádil…. Zpívali jsme písničky valašské – tišeji i
hlasitě. Což teprve když přišla hra na X faktor, kterou
děti znaly z televize. Soutěžili jednotlivci i skupinky a
paní učitelky měly nelehký úkol – v roli porotců hodnotily zpěv malých zpěváčků. Nakonec zazpíval a zahrál pan muzikant jako vítěz ze soutěže X faktor Jiří
Zonyga píseň „Husličky“a pochválil děti za výbornou
spolupráci.
Týden se rychle blížil ke konci a pátek ťukal na
dveře. Měl název – den „Poznávací“. Vydali jsme se
poznat v naší obci památku lidové architektury –
valašské „Fojtství“. Zde nás přivítala paní místostarostka Turková. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí a co jsme všechno viděli, to stálo za to.
Děti velice zajímal dřevený houpací kůň, nádobí,
které dřív používaly hospodyňky a další předměty,
které zvídaví návštěvníci zkoumali. Jak jinak bychom
měli ukončit návštěvu, než valašským tanečkem a
valašskou písničkou, kterou jsme si všichni společně
s paní Turkovou zazpívali.
Zbyl nám ještě jeden den – myslivecký, ale ten

jsme museli už přesunout na další týden. Přijali jsme
jako každoročně pozvání od jasenských myslivců. Na
myslivecké chatě na nás už čekali pan Rosťa Polášek,
pan Rokyta s manželkou – paní Věrou a Mirek Bajza
mladší. Všichni se nám věnovali. To bylo zajímavostí
o lesních zvířatech, co nám myslivci vyprávěli, ale
nejenom to, pro všechny byl připravený opékaný kabanos a pití. Výlet jsme zakončili společnými hrami.

Školní rok jsme uzavřeli pyžamkovo – župánkovou
párty a jsou tady prázdniny. Určitě jsme se po celý
školní rok vůbec nenudili, na to nebyl čas a aktivit
bylo víc než dost. Ostatně, když se začtete do našich
příspěvků, určitě nám dáte za pravdu. V letošním roce
byly aktivity zaměřené zvláště na poznávání naší
valašské krajiny a k cílům mateřské školy, které jsme
se snažily plnit bylo rozvíjení estetického vnímání,
cítění, prožívání a seznamování dětí s okolním světem
a děním a na vliv člověka na přírodu kolem nás.
Důkladně jsme promýšlely formy a metody vzdělávacích činností a snažily jsme se nabídnout dětem
dostatečné množství podnětů podporujících individualitu dítěte s citovým prožíváním. Vždyť děti si nejlépe zapamatují to, co samy prožijí.Vycházely jsme
z místních podmínek a prostředí. Vizí naší mateřské
školy bylo mít ve školce šťastné a spokojené děti a
spokojené rodiče. Bez spolupráce s rodiči, s naším
zřizovatelem – obecním úřadem, bez pomoci a vstřícnosti ochotných spoluobčanů z naší vesnice by nebylo
možné plnit úkoly a všechny naše aktivity, které jsme
si naplánovali uskutečnit.
Všem těm, kteří s námi spolupracovali, přijali nás a od
kterých jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí (a věřte,
že jich nebylo málo) patří upřímný dík.. Přejeme si,
aby i v novém školním roce docházely do školky děti
s úsměvem na tváři a rodiče byli spokojeni. Těšíme se
na zajímavá setkání s lidmi z naší vesnice a v novém
školním roce budeme nadále „prozkoumávat“ krásná a
zajímavá místa v našem okolí.
Věra Pečenková, ředitelka
Jasenský zpravodaj
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Zdravověda ve družince

Zápas ve floorballu – Zádveřice

V pondělí 26. května přišla za dětmi do školní družiny
paní Andrea Surá, která jim povyprávěla o prevenci
a ošetření úrazů. Děti měly spoustu dotazů a někteří
i ne zrovna příjemných osobních zkušeností. Za pomoci paní Suré jsme si vyzkoušeli ošetření odřeniny,
zlomené ruky, ošetření krvácení, stabilizační polohu
aj. Nejvíce děti zaujalo přenášení zraněného. Na závěr
jsme si s dětmi udělali soutěž s otázkami o zdravovědě. Bylo vidět, že žáčci dávali dobrý pozor a skoro
všechno věděli. Moc děkujeme paní Suré za její ochotu a čas, který věnovala dětem.

I. a II. třída obsadila 2. místo
IV. a V. třída obsadila 1. místo

Družina ve firmě JASNO
(dokonce viděli na vlastní oči narození telete)

Přírodovědná vycházka
V pátek 6. června se děti z 1., 2. a 4. ročníku zúčastnily přírodovědné vycházky s panem Sovičkou. Děti se
učily poznávat chráněné rostliny, jako např. orchi-deje,
medovník, strom oskeruši a další rostliny a stromy.
Někteří s velkým zaujetím sledovali
výklad pana Sovičky a zahrnuli ho
spoustou zvídavých otázek. Prošli
jsme se krásnou přírodou a mnozí
se poprvé seznámili se zákoutími
jasenských a lutonských pasek.
Vycházka a vyprávění pana Sovičky
se všem líbilo a proto bychom mu chtěli touto cestou
poděkovat.
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Den Ze mě
(kontejnery na odpad – Papíráček a Plastík)

Den matek

Další akce:

(O hloupých čertech, školní besídka)

Cyklistické výlety do Vizovic, Škola nanečisto, Jízda
zdatnosti, Vycházky na Syrákov a Vartovnu, Návštěva
galerie Mariette a zámku ve Vizovicích

Rozloučení se školou
Tento školní rok je posledním v naší škole pro Tomáše
Daňu, Ladislava Hurtu, Adama Kráčalu, Martina
Pečenku, Alenu Frýdlovou, Annu Vaculíkovou, Alenu
Královou, Janu Chromčákovou. Tito naši absolventi
budou pokračovat na druhém stupni ZŠ v Liptále,
jedna žákyně odchází na ZŠ do Vizovic. Janě
Chromčákové gratulujeme k přijetí na víceleté
gymnázium ve Vsetíně. Všem bez rozdílu přejeme
úspěch ve studiu i životě.

Školní výlet
Sloupsko-šošůvské jeskyně, DinoPark a ZOO
Vyškov

Se závěrem školního roku děkujeme všem, kteří nás
podporovali a pomáhali nám. V prvé řadě je to
zřizovatel – Obec Jasenná a pan starosta Pavel
Machovský. Děkujeme za spolupráci členům Školní
rady a všem rodičům, kteří opět obětavě pracovali
v SRPDŠ. Zejména děkujeme odcházejícím členům
výboru a paní Pavlíně Hurtové, pod jejímž vedením
poslední léta sdružení pracovalo. Nadělili dětem
spoustu krásných zážitků a byli škole i rodičům velkou
oporou.
Děkujeme také našim tradičním sponzorům – firmám
Jasno, KMB, Valendin i ostatním podnikatelům, Ranči
pod Vartovnou a panu Sovičkovi nebo paní Andree
Suré. Ti všichni věnovali školákům peníze na různé
aktivity a projekty nebo svůj čas.

Přejeme všem slunečné
a pohodové prázdniny.
Jasenské hasičky měly velký úspěch
V sobotu 21. 6. 2008 se „naše“ hasičky zúčastnily Okresního kola v hasičském sportu
v Biskupcích. Ze 14 družstev obsadily krásné druhé místo a tím postoupily do krajského
kola.

Jana Kovářová, Jana Kovářová, Eva Bajzová, Jana Bajzová, Martina Kovářová, Laďka
Smilková, Erika Kašpárková a Iveta Mikšíková si proto zaslouží velkou pochvalu a doufám,
že se jim na Krajském kole v Otrokovicích povede také tak výborně.
Robert Čala – velitel SDH
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Náš oddíl čítá 17 členů, včetně žáků a žákyň.
Ročník 2007/2008 navázal v úspěšnosti na minulé
období. Po postupu „A“ družstva do II. třídy
Okresního přeboru vznikly obavy, jak si nováček
soutěže povede se silnými mužstvy a zda se vůbec
ve vyšší třídě udrží. K překvapení nás, ale i
ostatních soupeřů skončil „A“ tým na výborném 5.
místě (ze 12 účastníků), kdy také hodně potrápil
mužstva na předních místech. Závěrečné umístění
a 49 bodů nečekal ani největší optimista. Mužstvo
reprezentují: Stanislav Petrů (hráč s největším
počtem vítězství), Antonín Tomanec, Petr
Chromčák, Jaromír Vávra (vedoucí družstva), Jan
Smetánka. Z „béčka“ výborně zaskočil nadějný
David Zgarba a Dušan Lenczyk.
Velkého úspěchu dosáhlo „B“ družstvo, když
po těžkém souboji o postup do III. třídy se
soupeřem z Kašavy bojovalo až do posledního
kola. Zvláště jejich odvetný boj v Kašavě (1 zápas
prohráli naši doma těsně 10:8) vyhráli přesvědčivě
13:5 a vrátili protivníkovi porážku i s úroky. „B“
tým získal 52 bodů z 54 možných. Mužstvo hájí
tito hráči: Karel Tomanec (vedoucí družstva),
Dušan Lenczyk, Libor Tomanec, David Zgarba a
Petr Chromčák.
Hráči obou družstev se také zúčastnili turnajů
ve Fryštáku, kde při účasti hráčů z vyšších tříd
dobře reprezentovali náš oddíl.
Členové oddílu pak formou brigád zvelebo-vali
prostory kolem sokolovny (m. j. rekonstruk-ce
elektřiny a rýn na kluzišti, rýny a kuchyňka
v sokolovně).
Závěrem bychom chtěli poděkovat paní
Kremplové za její trpělivou práci s mládeží a
podporu obou týmů, vedoucím „A“ i „B“

mužstva panu Karlu Tomancovi a Jaromíru Vávrovi a
všem hráčům za vzornou reprezentaci oddílu, TJ Sokol
Jasenná a naší obce.
Obecním úřadu Jasenná a firmě Jasno spol. s r. o.
děkujeme za finanční pomoc.
A úplně závěrem blahopřejeme našemu „B“ družstvu
k postupu do vyšší třídy a přejeme všem hodně zdraví,
štěstí a úspěchů do další činnosti v oddíle.
Vedení oddílu
Konečné výsledky:
Soutěž II. třídy
Poř. M užstvo

Utkání

V

R

P

Zápasy

Body

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

18
17
13
11
13
9
8
10
7
3
4
2

3
3
2
5
1
5
6
0
3
3
1
2

1
2
7
6
8
8
8
12
12
16
17
18

264:132
280:116
226:170
219:177
206:190
212:184
215:181
196:200
178:218
149:247
127:269
104:292

61
59
50
49
49
45
44
42
39
31
31
28





Mysločovice B
Kašava A
Val. Klobouky B
Louky A
Jasenná A
Mysločovice C
Orel Zlín C
Újezd A
Vysoké Pole B
Orel Zlín D
Zlín F
Slušovice A

Soutěž IV. třídy
Poř. M užstvo

Utk.

V

R

P

K

Zápasy

Body

1. 
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

17
17
13
8
7
8
5
4
3
0

0
0
0
3
3
2
3
3
2
0

1
1
5
7
8
7
10
11
13
18

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

275:49
241:83
193:131
146:178
165:159
158:166
140:184
133:191
114:210
55:269

52
52
44
37
35
35
31
29
26
18

Jasenná B
Kašava B
Bohuslavice A
Salaš A
Rokytnice B
Slopné B
Vysoké Pole C
Luhačovice A
Šarovy B
Kašava C

Jelínkův vizovický košt
Nedílnou součástí Trnkobraní se v posledních letech stal i Jelínkův vizovický košt. Již 6. ročník soupeření o nejlepší vzorek ovocného destilátu nás čeká 15. 8. 2008 v areálu společnosti Rudolf Jelínek ve Vizovicích.
Vedení společnosti a organizátoři Koštu Vás tímto chtějí požádat o zaslání vzorků Vašich ovocných destilátů.
Máte jedinečnou příležitost porovnat svou „pálenku“ s ostatními více než 800 vzorky.
Možná se právě Váš destilát umístí na předních místech v jednotlivých kategoriích nebo i v absolutním pořadí
a získáte tak jednu ze 150 hodnotných cen.
Podmínkou účasti je odevzdání vzorku ovocného destilátu o objemu nejméně 0,35 l a řádné vyplnění přihlášky.
Vzorek můžete do 10. 8. 2008 zaslat poštou nebo osobně předat ve společnosti Rudolf Jelínek a. s., Vizovice nebo
můžete vzorek odevzdat na obecním úřadě, odkud budou hromadně předány.
Pojďte s námi dokázat všem soupeřům, že nejlepší slivovice, hruškovice, meruňkovice a jiné destiláty se pálí na
Valašsku.
Rudolf Jelínek a. s., Vizovice
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Žáci SK Jasenná
Žáci pod vedením Františka Pečenky, Antonína
Studeníka a Tomáše Zichy obsadili 4. místo se ziskem
39 bodů, skóre 65:44. 12 utkání vyhráli, 3x remizovali
a 7x odešli poraženi. Za předvedené výkony se určitě
nemusí stydět, což je do budoucna jen dobře. Za žáky
nastupovali: Bláha Boris, Zicha Jan, Poláček Matěj,
Pečenka Martin, Šťastný David, Poláček Štěpán,
Werner Martin, Smetánka Václav, Smilek Adam,
Smilek Lukáš, Daňa Tomáš, Haničinec Martin, Surý
Petr, Surý Pavel, Hurta Ladislav, Bureš Šimon.
Nejlepším střelcem mužstva byl Adam Smilek s 15
góly.
Tomáš Zicha

Dorost SK Jasenná

Turnaj Starých pánů ve Svätém Juru
Již po šesté se jasenští staří páni společně s vrstevníky
z Liptála zúčastnili hodového turnaje ve Svätém Juru.
Minulé roky jsme se vždy umístili na pěkném 3. místě,
ale letos po zkvalitnění a těžkém tréninku, ale hlavně
pod nekompromisním vedením trenéra Stanislava
Zichy (Betáka) se mančaft umístil na krásné stříbrné
příčce. Ale pane trenére, máme stále co zdokonalovat.
V duchu doufáme, že tento velký mezinárodní turnaj
někdy vyhrajeme.
Antonín Hnilica
Česká vlajka s názvem naší obce se dostala do objektivu reportéra na Euro 2008 ve Švýcarsku při zápase
našich s Turky. Místní fotbalové fandy povzbuzující
v místě dění náš tým (a nejen je) pak jistě potěšila tato
fotka otištěná v denících.

Dorost SK Jasenná skončil na 4. místě se ziskem 26
bodů a skóre 51:60. Po celou sezónu se tým musel
vyrovnávat s malým počtem hráčů ať už kvůli výpomoci některých dorostenců u mužů nebo neochotě
hráčů pravidelně chodit na zápasy. I přes tyto problémy dorostenci zahráli několik výborných zápasů
(výhry v Ludkovicích, Sehradicích). Trenérem týmu
byl David Pečenka. Za dorost nastupovali brankář
Karel Bajza a v poli: Martin Zámečník, Stanislav
Bajza, Zdeněk Maliňák, David Pejter, Petr Jurčák,
Radomír Jurčák, Tomáš Mikuláštík, David Kominík,
Patrik Korčák, Ondřej Polách, Petr Sovička, Petr
Smilek, Vojtěch Poláček. Z žáků vypomáhali: Adam
Smilek, Lukáš Smilek, Václav Smetánka a Jan Zicha.
Marek Řezníček

Muži SK Jasenná
Mužstvo bylo po podzimní části na 13. místě s 8 body.
Cíl do jarní sezóny byl zachránit se v soutěži. Zimní
příprava proběhla v tělocvičně v Liptále a na hřišti
v Jasenné. Mužstvo sehrálo 4 přípravné zápasy, ve
všech odešlo poraženo. Mužstvo nezvládlo vstup do
jarní sezóny a trápilo se ve všech zápasech. Hráči
nepřistupovali k zápasům zodpovědně. To se jim
vymstilo.
Konec tabulky: sestupující mužstva
10. Bratřejov
26 10 3 13 56:65 33 bodů
11. Příluky B
26 7 6 13 44:72 27 bodů
12. Neubuz
26 7 1 18 56:94 22 bodů
13. Jasenná
26 4 4 18 36:80 16 bodů
14. Lužkovice B 26
1 3 22 33:89
6 bodů
Vedení klubu je velmi zklamáno. Jedná se o nejhorší
umístění od založení klubu. Nový ročník mužů,
dorostu a žáků 2008 – 2009 bude zahájen 10. 8. 2008.
Mužstvo bude hrát svá utkání na domácím hřišti opět
v neděli dopoledne.
Antonín Kovář

Fotky jasenských fotbalistů ze zápasů nemáme, ale
pojďme si ještě připomenout, s jakým zápalem naši
obec reprezentovaly ženy v turnaji při kácení máje.

Tuto fotografii máme od Aleše Mikuláštíka z jeho webových
stránek www.amikphotos.ic.cz. Najdete tu mnoho pěkných
fotografií jak z obce, tak z výletů. Doporučujeme se podívat.
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(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
Oproti představám opozice o budoucím českém králi
Fridrichu Falckém, představil roku 1617 král Matyáš
jediného uchazeče a dědice habsburského trůnu
Ferdinanda Štýrského, nekompromisního katolíka a
stoupence pevné panovnické moci. Stupňovaly se
útoky proti evangelíkům, porušován Majestát, uzavřeny, a někde dokonce bořeny, některé evangelické
chrámy.
Tři roky trvající spor poddaných o evangelického
duchovního správce ve Vizovicích rozhodl zemský
soud opět ve prospěch Vizovjanů, když v nálezu
z června 1617 byl povolen kazatel pravé konfese
augsburské. Ale onou dobou byla veliká nouze i o duchovní katolické, neboť pan Melichar Dóczy v dubnu
1617 žádá probošta v Olomouci aspoň o přidělení kaplana pro zámecký kostel, aby „lidé jako hovada
nezůstávali“.
V květnu 1618 vypuklo v Praze stavovské povstání,
vzbouřenci vyhodili z oken České kanceláře Pražského
hradu tři královské místodržící, ustanovili vládu třiceti
direktorů. Vypukla třicetiletá válka, brzy nato zemřel
Matyáš Habsburský. Českým panovníkem se měl sněmovním ujednáním stát Ferdinand Štýrský, Matyášův
bratranec. Ale čeští direktoři již nahlas proklamovali,
že Ferdinanda II. nechtějí : „Chceme konečně pomoci
sobě a svým potomkům z rakouského otroctví!“
Ferdinand, již před dvěma léty českým sněmem
zvolený, se však za českého krále považoval.
Nekatolickým protihabsburským odbojem zvedli
hlavu i evangelíci v našem kraji. Churavějící vdova
paní Helena, spravující vizovský statek, byla roku
1618 nucena předat správu svému (slabomyslnému)
synovi Melicharu, což pro něho nebyla zrovna nejšťastnější shoda okolností.
Již v červnu 1619 česká povstalecká armáda
oblehla Vídeň, vše naznačovalo, že metropole co
nevidět kapituluje. V Praze byla schválena ústava,
český stát byl prohlášen za konfederativní svazek
rovnoprávných zemí, 19. srpna 1619 byl Habsburk
Ferdinand II. sesazen z českého trůnu a o týden
později zvolen kalvinista, mladičký vůdce protestantské Unie, falcký kurfiřt Fridrich.
Ke stavovskému povstání se neprodleně připojila
Morava, kde většina šlechticů patřila k nekatolíkům.
Bohužel nikoliv zdejší šlechtická panství – Lukov,
Vizovice, Brumov, Nový Světlov (Sehradice),
Vlachovice, Slavičín. Ze zdejších vrchnostenských
katolíků zejména Albrecht z Valdštejna (s evangelic18
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kým vychováním) a Jan Kavka z Říčan dali najevo
svou věrnost císaři, za což záhy platili. Prvním,
s kterým ještě téhož roku moravští nekatolíci
zúčtovali, byl kardinál Diettrichštejn, podobně naložili
i s brumovským Janem Kavkou z Říčan, a stejně s
Albrechtem z Valdštejna, jemuž moravští direktoři
zabavili lukovské statky.
Zkonfiskované zbraně, které Valdštejn nashromáždil na zámku Vsetíně a hradě Lukově (chtěl vpadnout do zad moravským povstalcům), byly odeslány
do Olomouce. Jednalo se zejména o dvě děla, a to
„kúsek polní se dvěma koly a druhý železný bez kol, 8
tuplháků, mušket 99, pantalířů 338, halapart 28, čtyři
zbroje se šturmhubem i s obojky, kulek železných 134
a 14 farket k mušketám“.
Pro horlivost ke katolictví a oddanost vizovského
pána Melichara Dóczyho císaři Ferdinandovi jej chtěli
vzbouření moravští stavové zatknout. Melichar se
musel v létě 1619 spasit útěkem do Olomouce, a
posléze prchá před horšími následky až do Uher na své
statky. Po něm se poradili „s Vaňkem“ i katoličtí
smilheimští klášterníci – vizovský klášter již po druhé
úplně zpustl.
V neděli 8. listopadu 1620 došlo před Prahou na
Bílé hoře k tragické rozhodující bitvě českých
nekatolických stavů s císařem. Po zahájení císařského
útoku se polovina zkušeného Thurnova pluku, těšícího
se jinak ve stavovském vojsku velké autoritě, dala na
útěk a krátce nato, zasaženi zmatkem začali houfně
utíkat i ostatní vojáci, uherská jízda kryjící týl se
rozprchla, a české vojsko bylo postupně obkličováno.
Nejtužší odpor kladly moravské oddíly, kde většina
jejich mužstva také padla. Dodnes je živá pověst
o statečných Moravanech, kteří prý jako jedni z mála
a na rozdíl od méně srdnatých Čechů vykonali na Bílé
hoře divy udatnosti. Pod velením hraběte Jindřicha
Šlika z Pasounu a Holejče hrdinně položili životy u zdi
obory letohrádku Hvězda.
Nový český král Ferdinand II. (9.7.1578-15.2.1637)
zavedl tvrdá opatření v dobyté zemi. Morava pozbyla
výsad stavovského státu, a stala se pouze jednou
z mnoha zemí rakouského soustátí.
Pro Valachy byly přestálé ukrutnosti císařského
vojska poslední kapkou a na Vsetínsku vzplanulo
valašské povstání – které přetrvalo více než 20 roků.
To zde již v červnu 1620 vyzbrojil Jan Adam
z Víckova vsetínské poddané právě těmi zkonfiskovanými zbraněmi, které původně shromáždil

(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
na Lukově Albrecht z Valdštejna. Valaši se tak stali
přirozeným spojencem všech protihabsburských
emigrantů, kteří usilovali o zvrat poměrů v naší zemi,
aby se mohli navrátit do své osvobozené vlasti.
Valašsko se kvapem začalo pokatoličťovat, po dvou
letech se mohl vrátit do Vizovic uprchlý katolík
Melichar Dóczy, aby zde mohl na svém panství
pokračovat v protireformační činnosti. V celé zemi se
rozjela mašinérie trestů.
V červenci 1621 začínají pronikat na Moravu
vojska vévody Jana Jiřího Krnovského, k jehož vojsku
se ihned připojují Valaši a obsazují průsmyky mezi
Těšínskem, Moravou a Slovenskem, odkud se ještě
očekával příchod Gábora Bethlena, s nímž měl Jan Jiří
zaútočit na Vídeň. Po jejich konečném spojení na
Moravě začali zajímat úředníky věrné císaři a vyháněli
z far katolické kněze. Povstání se rychle šířilo a
k vsetínským povstalcům se přidávali četní poddaní
z panství vizovického a ostatních.
Ale mezi spojenci došlo k neshodám, Bethlen
Gábor podepsal 6. ledna 1622 s císařem mír, vyklidil
Moravu a vojsko emigrantů se rozpadlo, Moravu
obsadila Valdštejnova císařská armáda, čímž byli
Valaši ponecháni sami svému osudu. Přesto se ještě
koncem roku 1621 znovu zmocnili města Meziříčí.
Ze země začali být vypovídáni bratrští predikanti,
provádění dekretů však naráželo na liknavost nebo

odpor evangelických vrchností. Kam však moc katolických pánů a císařských vojsk nedosáhla, to byly
horské vesničky a paseky, ohniska neutuchajícího
odporu.
Pán Melichar Dóczy okamžitě zpravuje kardinála,
že se jeho poddaní počínají bouřit a odpírají
poslušnost, načež dostal radu „aby pán Dóczy přemýšlel, jak by bylo lze pohnouti je od zbouření
k úmyslům lepším, přičemž sám mu prý v tom bude
pomáhati a raditi“. Protože se však bouře na
vizovském panství dál rozmáhala, již doporučil
postupovat proti povstalcům mečem a ohněm, a že
k největším buřičům budou posláni na kvartýr vojáci.
V té době se stále opakovaly vpády uherských Turků a
zvláště Kuruců, a proto asi ještě kardinál trpěl ve
Vizovicích evangelického rektora, nechtěje zubožené
Vizovjany přivádět ke vzpouře spojením s blízkými
Valachy.
Na severu Evropy se formovala nová velká
mezinárodní koalice k úderu proti Habsburkovi.
Sedmihradský kníže Bethlen (po vypovězení míru
Ferdinandovi II.) proniká roku 1623 s tureckou pomocí
opět na Moravu, kde znovu povstali Valaši. Jeho
neukázněné vojsko však jen plundrovalo Moravu,
navíc Turci, Tataři a Uhři kořistili na celé jihovýchodní Moravě.
Václav Maruna, Vizovice
65 let
Bršlica Josef
Polách Pavel

88 let
Jurčáková Emilie

dolansko

květen

87 let
Řezníčková Anna

hořansko

květen

hořansko
paseky

květen
červen

60 let
Pohánělová Stanislava hořansko

květen

Všem oslavencům blahopřejeme.
Dne 15. června 2008 up lynulo 20 let,
co nás navždy opustila naše mamin ka
a babička, paní Emilie Šťastná
z Jasenné čp. 87.
Kdo jste ji znali a měli rádi, v zpomeňte
společně s námi.
Dcery s rodinami

84 let
Zrníková Jarmila

paseky

červen

82 let
Kovaříková Božena
Macková Marta

dolansko
hořansko

květen
květen

80 let
Mikuláštíková Zdenka hořansko

květen

Rozloučili jsme se:
Jarošková Vlasta

75 let
Polášek Rostislav

střed

červen

K trvalému pobytu se přihlásili:
Slezák Karel, Slezáková Iveta, Slezáková Iveta

70 let
Smilková Božena

hořansko

květen

Z trvalého pobytu se odhlásili:
Bajza Jiří, Stojar Pavel, Tomanec Michal
Jasenský zpravodaj
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Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
E.ON Česká republika, s. r. o. oznamuje, že z důvodu
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy
bude přerušena dodávka elektrické energie ve středu
9. července od 7:30 do 9:30 hodin v úseku obce od
pálenice po zbrojnici včetně školky a domů u školky.
Na druhé straně hlavní cesty k přerušení dodávky
energie nepojde.
Svoz pytlů na tříděný odpad – II. pololetí 2008
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Žluté a červené
14.
11.
8.
6.
3.
1., 29.

modré

Myslivecké sdružení Jasenná pod Vartovnou
Vás všechny srdečně zve na

SRPNOVOU NOC
která se koná dne 2. srpna 2008
na myslivecké chatě.
Připravena bude zábava pro děti od 15:00 hodin,
dále pečený divočák, srnčí guláš, bohatá tombola.
Od 20:00 hodin bude hrát G + V Mussic.
Vstupné je 40,-- Kč.

13.
8.
3.

Úterní ordinace – MUDr. Dagmar Zavřelová
Červenec
8., 22.
Srpen
5.
Září
16., 30.
Říjen
14.
Listopad
11., 25.
Prosinec
9., 23.
Dovolená od 18. 8. do 12. 9. 2008
Poradny pro děti – MUDr. Eva Nečasová
Červenec
16., 30.
Srpen
13., 27.
Září
10., 24.
Říjen
8., 22.
Listopad
5., 19.
Prosinec
3., 17.
Dovolená od 30. 6. do 11. 7. 2008
MUDr. Aleš Jirátko oznamuje, že v době od 3. 7. do
18. 7. 2008 bude mít dovolenou.
Jednota SD ve Zlíně otevírá zrekonstruovanou samoobsluhu v úterý dne 8. 7. v 8:00 h. První den 5% sleva.

Kulturní komise při Obecním úřadu v Jasenné pořádá
v sobotu 4. 10. 2008 zájezd do Prahy na muzikál
Hamlet. Cena vstupenky je 699,-- Kč, doprava autobusem bude stát 500,-- Kč. Podrobnější informace podá Věra Pečenková, ředitelka MŠ.
K plánovaným akcím základní školy:
Pochod broučků – 24. 10. 2008
Žákovský ples – 7. 11. 2008
Firma Fe-Market, s. r. o. oznamuje, že ve středu 2. 7.
v době od 10:00 do 18:00 hodin bude otevřena výkupna kovového odpadu u cesty do Ubla (naproti dolního
kravína).
Výkupna v současné době nemá stanovenou provozní
dobu, otevírána bude nepravidelně a termíny budou
hlášeny obecním rozhlasem.
JASNO, spol. s r. o. Jasenná přijme automechanika,
nástup možný ihned, vhodné i pro absolventy.
Kontakt: Ing. Dědek 603 579 801
JASNO, spol. s r. o. Jasenná přijme asistentku pro
úsek autodopravy a mechanizace.
Požadavek: středoškolské vzdělání, aktivní znalost německého nebo anglického jazyka.Vhodné i pro absolventy, předpokládaný nástup září 2008. Bližší informace na tel. 577 456 117

Obecní knihovna v Jasenné bude uzavřena od 22. 7.
do 6. 8. 2008.

Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 18. 8. 2008.

Dovětek k článku o výstavě
Okresní archiv Klečůvka sděluje, že zájemci o informace např. ze starých kronik nebo jiných publikací
umístěných v zámku na Klečůvce mohou vždy v úřední dny (po, stř – v době od 7:00 do 16:00 hodin) přijet
a přímo na místě si tyto archiválie mohou prohlížet.

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 1. července 2008.
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