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V územním plánu obce Seninka z roku 1997 je
zapracován záměr výstavby rozhledny.
Záměr realizace stavby rozhledny je v plánu rozvoje
obce Seninka do roku 2013.
Ze čtyř projektů byl v lednu tohoto roku vybrán návrh
Ing. arch. Ivana Bergmanna.
Popis stavby:
Rozhledna
je
navržena ve formě
věže na kruhovém
půdorysu
(vzhled
válce) o výšce 29,5 m.
Charakteristický
vzhled
vychází
z inspirace přírodních
forem, jako
jsou
kmeny stromů, stébla
trávy apod.
Stvol
věže je tvořen rastrem
nosných prvků ve
čtyřech směrech. Tato
struktura,
v místě
vzájemným křížením
propojena
spojovacími prvky,
vytváří
samonosný
plášť, obal, vyrůstající
z pevné
kamenné
podlože. Důležitá je i barevnost jednotlivých prvků:

svislý a vodorovný rastr je šedě stříbrný – je tedy proti
obloze ztlumen, na rozdíl od diagonálních spirál, které
se v prudkém stoupání vinou
vzhůru k nebi
v podzimních teplých barvách, červenohnědé a žlutě
okrové.
Rozhledna má výškově tři části: spodní kamennou část
s výškou cca 5,4 m, vlastní věž s patry po 2,4 m a
vrcholovou
část
s vyhlídkovou
plošinou ve výšce
27
m
krytou
plochou střechou.
V kamenné podloži
je umístěn vstup
s možností prodeje
občerstvení.
Obvodová plášťová
struktura je tvořena
z prefabrikovaných
ocelových
segmentů
z ocelového plechu
nebo
pásoviny,
žárově zinkované a
následně barevně
upravené
vypalovacími
barvami (komaxit). Schodiště je ocelové, stupně
a podesty jsou z pororoštových mříží.
Informace Marie Řezníčkové, starostky obce Seninka
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„Letošní způsob zimy zdá se mi poněkud nešťastný.“
Tak by se dal parafrázovat známý citát. Vypadá to, že
zima ještě ani nezačala a už bude brzy končit. Po
chladnějším období v prosinci, které umožnilo
lyžařům ukázat výsledek své snahy o vylepšení
podmínek k lyžování, došlo v lednu k výraznému
oteplení, které až na výjimky pokračuje dál. Je to i
pozorovatelné na stromech, rostlinách, zvířatech a
hlavně na tom, že chybí sníh. Sněhu bylo zatím méně,
než v předcházející zimě. Taková zima je sice pro nás
pohodlnější, ale v důsledku není dobrá, pokud jde o
přírodu a návazně i o nás. Změny v průběhu počasí,
klimatu jsou evidentní, bohužel na zpozorování těchto
změn je zřejmě Pražský hrad příliš vysoko.
Jak již bylo zmíněno, počasí působí i na zvířata.
Bylo to možné pozorovat i na labutích, které přiletěly
na potok pod Syrákovem (píšeme s tvrdým „y“) na
začátku zimy, zřejmě zmatené na své cestě.
Zmatené ale jistě není jiné ptactvo, které k nám
zavítalo již na podzim. Vyznačuje se tím, že má velmi
schopné ruce k tomu, aby si přivlastňovalo cizí
majetek. Podle toho, že tato činnost průběžně
pokračuje to nevypadá na náhodné, migrující druhy
z jiných krajů. Že by domácí straky? Bude jenom
dobře, když si budeme dávat pozor na svůj majetek,
ale i na to, jestli u sousedů nějací ptáčci nepoletují.
Nejhorší, co mezi lidmi na dědině může být, je
atmosféra podezírání, nedůvěry.
Po dnech zamračených přijdou dny jasné. S touto
nadějí budeme určitě všichni doufat, aby po tak
netypické zimě přišlo normální jaro i další roční
období. Vždyť na tom jsme všichni existenčně závislí,
i když nám někdo v televizi bude říkat něco jiného. A
že budeme doufat i v dobrou úrodu trnek? To je přece
v Jasenné samozřejmé.

Pavel Machovský, starosta

Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnila jen
jedna schůze zastupitelstva obce. Uveřejňuje usnesení.
Schůze ZO dne 19. 2. 2008
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje pořízení změny ÚP
SÚ Jasenná č. 8.
Pro: 8 členů
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace
k přípravě rozpočtu pro rok 2008.
3. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat
firmě Jasno spol. s r. o. pozemky p. č. 777/38 –
216 m2 , p. č. 424 – 1.302 m2 a část pozemku p. č.
429/1 – 30 m2 .
Pro: 8 členů
4. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr odprodat
panu xx, čp. xx část pozemku p. č. 429/1 – 150 m2 .
Pro: 8 členů
5. Zastupitelstvo obce schvaluje zřízení věcného
břemene na pozemcích p. č. 807/1, 807/31, 3191/1
v souvislosti s legalizací studny a vodovodní
přípojky k rodinnému domu manželů xx, čp. xx.
Veškeré náklady se zřízením věcného břemene
nesou žadatelé.
Pro: 8 členů
6. Zastupitelstvo obce zamítá prodej části pozemku
p. č. 2169/1 v lokalitě Syrákov – chatová oblast
panu xx.
Pro: 8 členů
7. Zastupitelstvo obce bere na vědomí žádost paní
xx, čp. xx ve věci opravy MK Pasecká – dolní
úsek. Oprava se podmiňuje získáním dotací.
Usnesení bylo nahlas přečteno a odsouhlaseno.
Pro: 8 členů

Finanční úřad ve Zlíně bude v období výběru daňových přiznání fyzických osob za zdaňovací období roku 2007
poskytovat veřejnosti informace potřebné ke správnému vyplnění daňového přiznání. Z tohoto důvodu budou na
finančním úřadě rozšířeny v pracovní dny úřední hodiny v období od 17. 3. do 31. 3. denně od 8:00 do 17:00
hodin. Úřad bude otevřen i v sobotu 29. 3. 2008 od 8:00 do 12:00 hodin. Posledním dnem pro podání daňových
přiznání je pondělí 31. března a v tento den budou prodlouženy úřední hodiny do 18:00 hodin.
Pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob, kteří mají bydliště v obcích spadajících do působnosti Městského
úřadu Vizovice, budou pracovníci finančního úřadu poskytovat potřebné informace a vybírat daňová přiznání
v prostorách budovy MěÚ Vizovice ve dnech 10. a 19. března 2008 v době od 8:00 do 12:00 hodin a od 13:00
do 17:00 hodin.
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Jasenná, na mapě poslední dědina
Zlínského okresu, chráněná od
severních
větrů
horským
hřebenem Syrákov – Vartovna,
dědina
s necelou
tisícovkou
obyvatel, jejímž středem protéká
od Severu k Jihu potok Jasenka,
Obecní pečeť z roku
1811 – podklad pro
se ve dnech, kdy přichází jaro
znak obce
a kvetou trnky a jabloně a všichni
doufají, že „neoškvrknú“, podobá od dolního po horní
konec bílé stuze vinoucí se kolem rušné silnice.
O tom, kdy vesnice vlastně vznikla, se dlouho
vedly spory. V zakládací listině kláštera Smilheimu,
která byla vydaná 20. srpna 1261 s vědomím krále
Přemysla Otakara II. panem Smilem ze Střílek, který
byl královským kastelánem na hradě Broumovském
a také majitelem panství Světlovského, a která
popisuje klášterní majetek, Jasennou neuvádí a to
znamená, že v té době ještě neexistovala. Poprvé se
o Jasenné hovoří v listině ze dne 7. prosince 1481, kdy
v této vizovický opat Beneš připomíná panu Ctiboru
z Cimburku a Tovačova, že vlastní pozemky kláštera
vizovického a mezi nimi jmenuje mimo jiné i ves
Jasennou.
Jak ale všichni víme, v dalších nalezených
listinách, rovněž ze soupisů pozemků kláštera
vizovického ze dne 12. března 1468 se ves Jasenná již
objevuje. A od tohoto posledního nálezu se začíná psát
její historie.
Podle pověsti vedla katastrem důležitá obchodní
cesta po západní a severní hranici katastru obce od
tratě „Žihlica“ přes Syrákov, Vartovnu a Seninské
sedlo až do Uher. Podle této pověsti tu u studánky
blízko „Táborka“ napájel koně Matyáš Korvín, když
táhl proti Jiříkovi z Poděbrad a proto se ta studánka od
té doby jmenuje „Matyáška“. Ještě před druhou
světovou válkou se z ní dalo pít. Voda v ní byla velmi
dobrá a udržovali ji obyvatelé pasek. V dnešní době
byste ji marně hledali, je tam jen močál. (Kronika
obce)
Souběžně s potokem vedla přes Jasennou stará
vozová cesta – kupecká stezka, ze Vsetína do Vizovic
a právě tímto směrem hnali jasenští nevolníci v roce
1610 svého pána Emericha Doczyho místo zvěře,
kterou mu byli povinni při lovu nahánět.
Z historických pramenů Olomouckých se dozvídáme,
jak si Emerich Doczy na Jaseňany stěžoval: „Více na
ty poddané své ze vsi Gaseney (Jasenné) sobě stěžoval
a svědky provodil (předvolal), že ti šli na pána svého,
jedouce on po myslivosti, jej s kyjem a obuškem honili
až do města Vizovic, nepokládajíc jinú příčinu, než že
ho vítati mínili a jakož pak na něm šaty posekali, drába
panského zabili a vězně z vězení vizovického
vylámali.“ I z dalších dochovaných písemností se

dozvídáme o odbojnosti Jaseňanů, kdy se zúčastnili
valašských povstání v letech 1642 – 1644 a hodně jich
bylo při veřejných popravách ve Vsetíně krutě
popraveno.
Z údolí, jehož nejnižší bod leží 365 metrů nad
mořem, vidíme kopec Syrákov a hřeben Vartovny, kde
prý dříve rostlo devatero čarodějného kvítí. Ve svahu
v lese „U Sklípku“ zakopali prý zbojníci poklad a také
v „Holých kútoch“, kde prý nic nerostlo, vídali ogaři
modrý plamínek – odlesk ukrytého bohatství. Na
„Ščumberku“ prý zase roznášely ovce na kopýtkách
stříbro.
Na Vartovně, na jejímž hřebeni hořívaly v čase
tureckých válek a nájezdů strážní ohně, je za pěkného
počasí vidět např. Drahanskou vrchovinu, Chřiby,
Beskydské vrchy a i Vrátnou dolinu.
V kopci Syrákov, kde je podle pověsti „mořské
oko“ pramení potok Jasenka, který dnes již lemují
převážně vrby a jiné náletové křoviny, než tmavé
košaté koruny jasanů, podle nichž prý obec dostala své
jméno. Další pověst říká, že je v kopci Syrákov velká
síla vody. „Kdyby sa provalila, tož by zatopila aj
Vizovice. A sú tu aj dijamanty. Dysi, při jakési nesnázi
(živelní pohromě), vymlela voda jednoho dijamanta a
nésla ho v noci dolú dědinů. A jak ho nésla, tož tak od
něho zář schodila na šecky strany.“ Tak tolik pověst.
(Kronika obce)
To, že Jasenná nebyla v dobách minulých obcí
nejmenší se dozvídáme opět z historických pramenů
vizovického panství. Zatímco jiné se připomínají jen
jako osady, o Jasenné se píše jako o vsi a ne vsi
ledajaké. V roce 1585 tu bylo 33 usedlostí a jedna
zákupní rychta (na místě dnešního objektu fojtství)
s lánem rolí a s mlýnem, 8 gruntů s půllánem, 16
gruntů se čtvrtlánem, 7 podsedků a ještě dalším
mlýnem pod vesnicí. Za dvěstě let nato měla Jasenná
108 domů a v roce 1840 124 domů a 700 obyvatel,
převážně
evangelíků.
K evangelickému
(augsburskému) vyznání se přihlásila celá obec, až na
šest rodin, hned po vydání tolerančního patentu,
kterým byla evangelickým církvím zaručena
rovnoprávnost, svoboda a veřejnost vyznání,
samospráva, pojmenování (např. farní úřad, církev,
chrám, farář namísto dosud používaných pastorát,
pastor, modlitebna) a zaručena rovněž podpora ze
státních prostředků. Například v roce 1940 měla obec
již 1015 obyvatel, z toho 874 evangelíků, 124 katolíků
a 17 občanů příslušelo k jinému vyznání. Všichni žili
ve 193 domech. A tak se i v Jasenné setkáváme se
dvěma kostely, dvěma školami a obec má i dva
hřbitovy.
Hranice katastru obce na nejstarší mapě z roku
1779 (měření proběhlo v roce 1778) se kryje s hranicí
zaměřenou v roce 1826 a v roce 1829 zamapovanou
Jasenský zpravodaj
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a v roce 1830 přesně popsanou. Na hranicích katastru
bylo osazeno celkem 9 hraničních kamenů – trojáků.
Nejstarší hraniční kámen – troják byl osazen v roce
1752 „Nad Sečama“ na trojmezí Všeminsko –
Liptálsko – Jasenském a jsou na něm vytesané značky
HL – GL – HW, které vymezují hranici mezi panstvím
Lukovským, statkem Liptálským a panstvím
Vizovickým.
Původní mapa katastru s názvem Katastrální plán
obce Jasenné na Moravě z roku 1829 byla poprvé
obnovena v roce 1905 litograficky podle stavu měření
z roku 1903. Podruhé byla reprodukována rytinou
v roce 1957 podle katastrální mapy z roku 1955.
Koncem šedesátých let minulého století byly
vyhotoveny katastrální mapy nové – kreslené. (Archiv
obce – Index pomístních jmen obce Jasenná, autor Jan
Macek – kronikář)
Katastr obce měří 1235 ha. Například před
2. světovou válkou z toho bylo 525 ha polí, 66 ha luk,
17 ha zahrad, 144 ha pastvin, 448 ha lesů, 8 ha
zastavěné plochy, 26 ha cest, potoků apod. a pouze
1 ha půdy neplodné. Pole měla vždy slabou vrstvu
ornice na zvětralé karpatské břidlici s obsahem štěrků
a kamení. Spodní vrstvy tvoří převážně nepropustné
jíly. I když v této době (1940) pracovaly v obci dvě
vodní družstva na melioraci s cílem odvodnit
pozemky, zůstalo ještě hodně pozemků zavodněných
(mokřady). (Archiv obce, poznámky Jana Holbíka)
Jasenná byla vždy obcí velmi pokrokovou. Od roku
1770 jsou vedeny pozemkové knihy, matrika od roku
1782. Již v roce 1896, po velkém krupobití, které
zničilo celou úrodu obilovin a ostatních plodin, byla
založena sýpka. Ze spolků vznikl Spolek plemenného
býka, Družstvo pro výmlat obilí, Pastevní družstvo,
Singulární společnost (1859 – 1863), Lesní družstvo
(mělo příděl z lesů panství Broumovského, v katastru
obce Újezd o výměře víc jak 115 ha lesa). Dále je
založen Spolek pro chlévskou kontrolu, Místní dobytčí
pojišťovna a Kontribučenská záložna vznikla v roce
1899. V roce 1904 byl založen Spořitelní a záloženský
spolek, 1905 záložna Reiffeisenka. V roce 1906 byl
založen Sbor dobrovolných hasičů. Po první světové
válce v roce 1919 byla v obci založena Tělocvičná
jednota Sokol. V roce 1935 proběhla lesní reforma
a v roce 1940 byl založen v Jasenné Pastevní podnik
specializovaný na chov dojnic. (Kroniky obce)
Ale nevznikaly jen spolky. V roce 1924 byl
nákladem 135 tisíc korun postaven chudobinec (čp.
18), Sokolovna byla postavena v roce 1927,
elektrifikace byla provedena v roce 1930 nákladem
350 tisíc korun. Ve stejném roce, 24. září, byla zřízena
v obci i telefonní hovorna. Radnice byla postavena
v roce 1938 nákladem 100 tisíc korun.
4
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Tento rozvoj a pokrok obce je spojen i s osobou
evangelického faráře Otmara Hrejsy (1866 – 1946),
člena Synodní rady a člena Revolučního národního
shromáždění za stranu agrární (Republikánskou stranu
českého venkova). Do Jasenné přišel pan farář Otmar
Hrejsa a ujal se úřadu 23. února 1898. Byl nejen
farářem, ale uměl se postavit i k zemědělské práci.
Pevnou rukou ovládal nejen sbor, ale i pluh a
hospodáři od něj dostávali cenné a dobré rady. Všude,
kde se objevuje, jsou kolem něho lidé, kteří žádají
o radu, přímluvu a pomoc. Začíná ho více pohlcovat
práce pro veřejnost a politika. A tak největší tíha práce
pro sbor zůstává na vikářích, protože veřejná činnost
faráře Otmara Hrejsy způsobuje jeho častou
nepřítomnost ve sboru. Na zasloužený odpočinek
odchází v srpnu 1939 a stěhuje se do svého domku do
Vizovic. V Jasenné prožil farář Otmar Hrejsa největší
část svého života, téměř 42 let. Nedá se vymazat
z historie sboru, obce a kraje. Do smrti posledních
pamětníků se na něj bude vzpomínat. A díky těmto
vzpomínkám bude zachován v historii obce Jasenná
napořád. (Materiály: Dějiny evangelické církve
a. v. v Jasenné – Pavel Fojtů, farář)

Svážení sena

Obyvatelé obce se v této době převážně živí polním
hospodařením, chovem dobytka, pěstováním ovocných
stromů a v zimním období pletením opálek, košů,
výrobou praščáků a jiného domácího nářadí.
V roce 1929 postihly obec vysoké mrazy a ovocné
stromy všechny pomrzly (ve dřevě). Postupně byly
znovu vysazovány. Další velké ztráty způsobila
kulhavka u dobytka v roce 1938. Do života obce
citelně zasáhla v roce 1939 povodeň, přesně
21. června. Přišla silná bouřka s průtrží. Pamětníci
vzpomínají, že za průtrže mračen se tak kouřilo, že
z kopce Syrákova mysleli, že v Jasenné hoří. Po
průtrži zůstala v obci obrovská spoušť. Zničené
a podemleté domy, hospodářské budovy, zničená
úroda, poničený evangelický kostel. Bylo odplaveno 5 domů,

1 komora, 5 chlévů,
10 vepřinců, 19
stodol, 21 kůlen, 2
pálenice, 1 vodní
stav, 8 menších
kůlen. Poškozeno
bylo dalších 25
domů, 14 chlévů a
12 stodol. Rozsah
škod na polích a
domácích zvířatech
byl nedozírný. Povodeň si vybrala i daň největší – ve
vodním živlu utonuli 3 chlapci. Obec se z této
povodně dlouho nemohla vzpamatovat. Například u
fary a evangelického kostela byly za 2. světové války

provedeny jen provizorní opravy. Fara byla
adaptována v roce 1946 a kostel byl opraven až
v letech 1951 – 1952. (Kroniky obce, Jan Macek)
Školy v Jasenné – jejich historie byla dokonale
popsána Mgr. Davidem Valůškem v publikaci „Školy
v Jasenné“. Vznik škol byl od středověku úzce
spojován s činností katolické církve. Církev vždy
považovala vzdělávání za nejdůležitější ze svých cílů.
Na chod škol měl vždy největší vliv místní farář.
Katolická škola v Jasenné, zřízená jako jednotřídní
a s bytem pro učitele, začala fungovat 13. prosince
1778. Úřad kaplana v Jasenné vykonával kooperátor
Josef Pavlovský až do roku 1784 (v čp. 54).
Evangelická škola v Jasenné vznikla po vydání
tolerančního patentu (1781) v únoru 1782. První učitel,
Michael Mazor zahájil výuku v čp. 21. Po vybudování
zděné evangelické fary v roce 1783 se dvě místnosti
využívaly jako učebny. V roce 1903 byla postavena
v obci obecná škola, zprvu jako trojtřídní a až v roce
1930 byla rozšířena na pětitřídní. Až do roku 1941
působila v obci i škola katolická. Po 159 letech bylo
ukončeno rozdělování místních školáků a děti začaly
chodit do školy jedné, obecné. A tak od tohoto roku
máme v obci už jen jednu školu. (Archiv Klečůvka,
kroniky, Mgr. Valůšek)

V naší obci máme také dva kostely. Farní kostel
katolický je zasvěcený sv. Maří Magdaléně.
O existenci katolické fary se píše již v roce 1549. Na
místě starého kostela byl v letech 1672 – 1676
postaven v barokním slohu kostel nový. Postavit ho
nechala majitelka vizovického panství hraběnka
Zuzana Maytenová, rozená Doczyová. V roce 1676
byla také dokončena stavba nového oltáře. Stavba věže
byla zahájena v roce 1717 a dokončena až v roce 1732.
Nad hlavním vchodem do kostela je znak pánů
z Mincwiczburgu. Farní kostel katolický je nejstarší
chráněnou kulturní památkou v obci – 336 let. (Archiv
Klečůvka)
Evangelický kostel, původně vlastně jen nenápadná
modlitebna, byla postavena v roce 1782 a byla celá ze
dřeva. V roce 1783 byla postavena zděná fara
z pálených cihel. Stavba kostela byla zahájena v roce
1833 a dokončena až v roce 1838 a stála 8.154 zlatých
a 30 krejcarů (letos je to 175 let). V témže roce byl
kostel posvěcen. Oltář byl postaven v roce 1843 za
140 zlatých a také schody s kazatelnou za 30 zlatých.
Roku 1861 byla zahájena stavba věže, která byla
dokončena v roce 1862. V tomto roce byly také
zakoupeny tři zvony. (Dějiny evang. církve – Otmar
Hrejsa)
K oběma sborům patří i hřbitovy. Katolický hřbitov
byl původně u kostela sv. Maří Magdalény. Byl zrušen
v roce 1834 a nový byl založen v témže roce na
parcele, které se říká „Štěpnica“ (patřila k fojtství),
kde je dodnes.
Evangelický hřbitov byl založen v roce 1793. Do té
doby byl horní hřbitov – katolický společný pro oba
sbory. Evangelický hřbitov by zřízen pro obec
Jasennou, Lutoninu, Ublo a Bratřejov. Zeď od silnice
byla postavena v roce 1850 a hřbitov byl také ohrazen.
(Kroniky obce) Nově byl rozšířen do dnešní podoby
v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století
a slouží oběma sborům.
Druhou nejstarší chráněnou kulturní památkou
v obci je Mikuláštíkovo fojtství, které stojí na
původním místě a v původní podobě od roku 1748,
tedy 260 let. Fojtství získal po špatně hospodařícím
Jírovi Vykrútilovi od vizovické vrchnosti za 200
zlatých v roce 1663 Jíra Mikuláštík st., který byl také
v tomto roce zvolen novým fojtem. Nové fojtství
vystavěl v roce 1748 v takové podobě, jak stojí
dodnes, syn Jíry Mikuláštíka Jiří. Roubená, dřevěná,
charakteristická valašská, jednopatrová budova
s pavlačí, byla na svou dobu jistě honosnou stavbou,
která svým významem odpovídala postavení
stavebníka. V patře byl krb s kachlovou částí, kterou
vyrobil až v roce 1896 kamenář Leopold Úředníček
z Malenovic. Tento kachlový krb byl již v roce 1930
Jasenský zpravodaj
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převezen do Rožnova pod Radhoštěm
Pět portášů z desátnictva bylo
– skanzenu. Fojtství, tato vzácná
pořád ve službě a pět bylo doma.
památka lidové architektury a umění
Po měsíci se střídali. Ti, co byli
domácích stavitelů byla trvale
doma, museli být stále po ruce.
obývána až do roku 1968. Poté přešla
Lajtnant (fojt) mohl svolat všecky
do
správy
oblastního
muzea
portáše
na
služební úkon,
Gottwaldov, které zde zřídilo muzeum
kontrolovat službu a u vrchnosti
s trvalou expozicí. V roce 1992 byla
i v obcích se dotazovat na jejich
vrácena zpět rodině Mikuláštíkové
činnost a chování.
a dále slouží jako soukromé muzeum.
Kromě
již
uvedených
S jasenským fojtstvím a osobou
povinností
upozorňovali
na
fojta Jiřího Mikuláštíka je spojena
nebezpečí požárů, vodili zločince,
i historie portášů v Jasenné. Právě na
pot írali pod loudn ictv í, chytali
1940 – 1941 Práce na soše Portáše,
fojtství
byla
zřízena
jedna
pašeráky
tabáku a soli z Uher.
v pozadí s tavba m os tu př es s ilnici
z portášských stanic hradišťského
I
když
byli
portáši z lidu, museli
a regulace potoka
kraje, kde býval jeden z mála
často zasahovat proti bouřícím se
lajtnantů, kteří v celé historii portášů existovali – Jiří
lidem. Sbor portášů působil v naší obci od roku 1740
Mikuláštík – fojt.
a v dochovaných materiálech se o něm píše ještě
Kdo byli vlastně portáši? Valaši na Moravě žili na
v roce 1786. Kdy byl sbor portášů v Jasenné zrušen,
zemské hranici s Uhrami. Byli to lidé znalí hor,
nevíme. Portášské sbory byly zrušeny v roce 1830.
fyzicky zdatní, urostení a stateční. Už tímto byli
A jak vypadala výzbroj a výstroj portášů? Nosili
předurčeni k obraně a ochraně této části země.
krátkou ručnici Těšínku, valašský obušek, krátkou
Politické a náboženské poměry, útisk, hlad a bída
šavli, přes rameno mošnu na chléb, provazy kolem
v době po porážce na Bílé hoře (1620) pozvedly
pasu, čutoru, provaz s olověnou koulí, toulec na prach
Valachy k odporu proti státu, církvi a vrchnosti. Valaši
a olovo. Portáši měli obyčejný valašský kroj, krpce,
povstávali, bouřili se a dávali se na zbojničení.
nebo holénky. Odznaky své hodnosti nenosili, znali se
Politického a náboženského neklidu využívali
navzájem. A tak až budete míjet sochu portáše, kterou
i obyčejní poddaní, kteří se dopouštěli kriminálních
na paměť jasenských portášů zhotovil akademický
činů, hlavně majetkové, ale někdy i násilné povahy.
sochař Stanislav Mikuláštík v r. 1941 a je vzpomínkou
No a jak už to bývá, další lidé náchylní ke zločinu
na staré časy, budete vědět, kdo vlastně ti portáši byli.
kradli, loupili a zabíjeli. Není možné zapomenout ani
(Materiál k portášům – Moravský zemský archiv Brno,
na vpády Turků a Tatarů, rebelantů z Uher a strašné
sbírka Peckova; Alfons Ševčík – Portáši, Ludvík Kunz)
kurucké vpády. To všechno byly příčiny vzniku sboru
První světová válka poznamenala život i naší obce.
portášů.
Do války postupně odcházeli v letech 1914, 1915
Počátek vzniku portášů se váže k roku 1638. Název
a ještě i 1916 mladí muži, kteří nechávali doma nejen
portáši, lidově také fortáši, lidé portovní, vznikl buď
rodiče, ale i ženy a děti. Nevíme, bohužel, přesný
z latinského slova porta – brána, nebo z maďarského
počet mužů, kteří z obce do 1. světové války odešli
portyáz, portás a to byl strážce brány. No a průsmyky,
a nevíme také přesný počet těch, kteří se stali
kterými nepřátelé vpadali na Moravu, byly bránami do
legionáři. Ani pamětníci z rodin, kteří žijí a jejichž
země. Hlavním posláním portášů bylo udržovat
otcové (dědové) byli v 1. světové válce, to neví.
bezpečnost osob a majetku v kraji – Vizovicko,
A kroniky obce o tomto období mlčí. Proto jsme
Vsetínsko, Valašské Klobouky, Brumov a Rožnovsko.
požádali Vojenský ústřední archiv Praha o sdělení
Jednotlivé portášské hlídky používaly kouřové signály
informací – Odbornou rešerši, která by měla být
a tak na Vartovni často takové ohně hořely.
o celkovém počtu odvedených mužů z naší obce i o
Další povinností bylo potírání zločinnosti
těch, kteří z nich přešli k legionářům a také kteří padli.
a zbojnictví. Jiří Mikuláštík, který byl lajtnantem
Chceme znát jejich osudy. Zda přešli k Rusům u
portášů od roku 1740, se prý zbojníků velice bál.
Jaroslavi, zda již tito vstoupili do legií v Kyjevě a nebo
Pověst nám říká, že aby ho doma v noci nepřepadli
až ve Francii (rok 1914), a nebo v roce 1915 přešli do
a nezabili, spával prý v katolickém kostele mezi tlama.
ruského zajetí v Karpatech (jednalo se o pražský a
Tolik pověst.
mladoboleslavský pěší pluk). Je také možné, že někteří
Sbor jasenských portášů měl devět členů a jednoho
byli i v dobrovolnickém sboru legionářů v Itálii.
desátníka. Desátníkem byl syn fojta – Jiří Mikuláštík
Také nás zajímají jejich osudy po vyhlášení míru
ml. Velel jim lajtnant Jiří Mikuláštík st. – fojt.
v Brestu (březen 1918), zejména jak byli stahováni
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do vlasti. Kteří v první fázi z Vladivostoku do Francie,
kde na ně čekal T. G. Masaryk. Tyto legionářské
oddíly (36 tis. vojáků) se na ústupu po transsibiřské
magistrále u Bachmače střetly s vojsky centrální moci
(březen 1918). Další boje oddíly podstupovaly na celé
trase ústupu až k Vladivostoku, kdy vojáci bojovali
proti maďarským zajatcům, proti jednotkám Rudé
armády a se sovětskou mocí (květen 1918).
Jak mi vyprávěl pan Pavel Šťastný z čp. 275, jeho
otec – legionář byl u jízdního oddílu této ustupující
armády. Po celou dobu, kdy se probíjeli
k Vladivostoku, kde na ně čekaly lodě, aby je odvezly
do Evropy, měla tato armáda u sebe ruský zlatý
poklad, který byl předán Rusům až po jejich nalodění.
Byla to jejich pojistka na život. Pavel Šťastný st. se
vrátil domů do Jasenné začátkem roku 1919.
Další z dotazů na Ústřední vojenský archiv byl, kdo
víc z legionářů přežili boje s Rudou armádou, dostali
se do Francie (říjen 1918), kde ještě bojovali
u Terronu.
Dále se v letech 1918 – 1919 vrátili domů František
Tomeček, Jan Macek (Kopecký), Pavel Kovář ze
zahrad, bratři Podešvovi z pasek, Josef Evják, Jan
Jurčák, Petr Kobzáň, Jiří Kovář, Jan Kráčala, Antonín
Kynčl, Jan Marek, Jan Matějka, Antonín Mojžíš, Pavel
Sovička, Jiří Kovaříček, Jan Holbík. (Informace od
rodin a pamětníků) Víc už nevíme.
Další legionáři zůstali i dál v zajetí v Rusku na Sibiři
a vraceli se postupně domů v letech 1920 – 1921 přes
Červený kříž. Mezi nimi byl i František Mikuláštík st.
z čp. 60 – fojtství, jeho mladší bratr Jan Mikuláštík
z čp. 162, dále Tomáš Polášek st. z čp. 154; jeho bratr
Kašpar Polášek padl.
František Mikuláštík st. z čp. 60 – fojtství si ve
svém deníku, který si vedl po celou dobu války,
zapisuje podrobně cestu den po dni z Ruska lodí
Amerika z Vladivostoku do Terstu – 18.518 km. Na
lodi strávili 44 dní. Cesta byla zahájena 23. dubna
1920 a na lodi bylo 8500 vojáků – legionářů.
Poznamenal si, mimo jiné, že loď je 690 stop dlouhá
a 76 stop široká s ponorem 47 stop. Má 10 palub, 150
kajut, 4 jeřáby, 12 lodí, 206 záchranných člunů a 7.500
záchranných vest. Celková tonáž lodi je 42.000 tun.
Loď pohání 2 šrouby, rychlost 17 uzlů. Kapitánem lodi
je Wiliam Rind. Do Terstu dorazili 7. června 1920
v 11 hodin dopoledne. Na své cestě měli možnost
poznat mimo jiné Singapur, Ceilon, Suezský kanál,
Portsaid, Japonsko. 13. 6. 1920 konečně přijíždí na
české hranice do stanice Horní Dvořiště.
Rovněž Tomáš Polášek st. z čp. 154 – paseky si
vedl deník, kde zejména popisuje pobyt v zajetí na
Sibiři den po dni až po návrat domů. Deníky jsou
psány inkoustovou tužkou a na to, že jejich stáří je 94

let, jsou dobře čitelné.
Podle telefonického sdělení ředitele Vojenského
ústředního archivu v Praze se mnoho materiálů
o legionářích nedochovalo. Tyto materiály byly
v padesátých letech 20. století, po nástupu komunistů
k moci, skartovány (spáleny). Nová databáze se
vytvářela ve Vojenském historickém archivu až
v letech 1997 – 2004 z podnětu generála R. Krzáka
z čs. legií.
Legionáři to v 50. letech vůbec neměli lehké. Mít
doma legionářskou knížku a uniformu přivolávalo
potíže a obavy z vězení. A tak všichni si své uniformy
uschovávali mimo domov, většinou zakopané v zemi.
Později se tato situace zmírnila a mohli se dokonce
začít pravidelně scházet. Setkávali se 2x do měsíce –
ve Vizovicích a v Jasenné v Mikuláštíkově
pohostinství společně s legionáři z Lutoniny a Vizovic.
Legionářské uniformy jim oblékly jejich rodiny do
rakve na poslední cestu. (Vzpomínky pana Pavla
Šťastného a rodin Mikuláštíků)
Osudy našich občanů – legionářů i nelegionářů by
neměly být zapomenuty. Proto také doufáme, že
v Praze o nich nějaké záznamy přece jen budou. Ty se
pak stanou součástí knihy o historii naší obce, kterou
již od roku 2006 zpracovává pan Mgr. David Valůšek.
Druhá světová
válka byla těžkým
obdobím nejen pro
celou zemi, ale i pro
život naší obce.
Naše obec patřila
k partyzánským
obcím, kdy hodně
občanů,
nejen
pasekářů,
ale
i přímo
v obci
partyzánům
4. května 1945 Osvobození obce
pomáhalo. Přímo
v obci se v některých rodinách partyzáni skrývali.
Bylo to velmi nebezpečné, protože v obci měli
stanoviště i Němci. Jen díky tomu, že v této nelehké
době okupace byl starostou pan Jan Holbík, který obec
velmi moudře spravoval, nepotkal Jasennou podobný
osud jako Ploštinu anebo také rodinu Oškerovu (na
hranici katastru – Dešná).
Jak víme od pamětníků, byli sice k výslechu
odvezeni gestapem dva synové rodiny Krajščákovy,
která v době okupace žila na Vartovni, ale vrátili se
v pořádku domů. Po válce se tato rodina odstěhovala
do pohraničí.
Za podivných okolností byli partyzány zastřeleni tři
mladí muži z Jasenné, ale kronika obce se k této
Jasenský zpravodaj
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události nevyjadřuje. Někteří z občanů byli rovněž
nasazeni na práce do Německa a po válce se vrátili
domů.
Naše obec byla osvobozena v ranních hodinách
4. května 1945 a na osvobození se podíleli i partyzáni,
kteří v obci působili. Ve dnech 12. – 14. května byl
v Jasenné sraz asi 120-ti partyzánů z okolí Vizovicka
(ubytováni byli v rodinách). 15. května obec opustili.

Brzy po osvobození byly opět zahájeny práce na
stavbě Baťovy dráhy na úseku Vizovice – Horní Lideč
(zastaveny byly v roce 1941), kde našlo práci hodně
mužů z Jasenné i okolí. V roce 1948 byla tato stavba

1946

Osvobození 1945
Průjezd obcí (před obchodem u Dřímalů)

21. května se vrátil z koncentračního tábora Karel
Mrnuštík z čp. 140 a 22. května se do obce vrátil
plukovník anglického letectva Jiří Řezníček z čp. 118,
který jako jediný z obce aktivně bojoval celou
2. světovou válku proti německým okupantům a to
jako cizinecký legionář ve Francii, následně v Anglii,
v Sovětském svazu (1944) ve 128. čs. samostatné
stíhací peruti, později přejmenované na 1. čs. stíhací
pluk. Zúčastnil se bojů při Slovenském národním
povstání, kde byl sestřelen a při nouzovém přistávání
utrpěl vážná zranění. Sice se ještě v závěru roku 1944
ke své jednotce vrátil, ale již do neletové funkce
střeleckého důstojníka pluku. Po návratu domů byl
komunistickým režimem stíhán za účast v západních
armádách. Na
následky
válečných
zranění
s pozdějšími komplikacemi 1. června 1957 umírá.
Plukovník Jiří Řezníček byl nositelem mnoha
vysokých válečných vyznamenání.
Toto nelehké období druhé světové války, které je
zdokumentováno v kronikách obce a poznamenalo
životy našich nejstarších občanů (pamětníků), bude
rovněž součástí připravované knihy o historii Jasenné.
Tolik tedy k oběma válkám, kvůli nimž přišly
o život milióny lidí, a které způsobily utrpení
a strádání dalších miliónů lidí. Zlo stále plodí jen zlo
a platí to v každé době. Nezapomínejme na to, ani na
ty, kteří zbytečně zemřeli, ať už na bojištích, v zajetí,
v koncentračních táborech anebo na následky obou
válek.
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Práce na stavbě dráhy

vyhlášena jako stavba mládeže. Již po osvobození se
jednalo o zestátnění této trati. K vlastnímu zestátnění
došlo 1. května 1948, kdy stát převzal celou trať
Otrokovice – Zlín – Vizovice. Zastavení stavby a její
likvidace byla nařízena v roce 1950 a skutečně k tomu
došlo v roce 1951. Konečné vyřešení otázek spojených
s likvidací se vleklo až do roku 1955. Finanční
náklady na tuto stavbu si vyžádaly částku
138.092.092,- Kč. (Archiv a. s. Svit) Zastavením
stavby skončila
i pracovní
příležitost
pro
místní
muže.
Další
pracovní
příležitost
se
naskytla místním
mužům při stavbě
nové silnice přes
Syrákov (konec
40. a začátek 50.
let
minulého
století).
1947

Stavba nové silnice v Syrákově

Po válce v roce 1945 se naplno rozjelo ochotnické
divadlo v obci. Divadlo se hrálo v Jasenné již ve
třicátých letech minulého století. Obzvlášť za
2. světové války mělo nedocenitelný význam
společenský. Byla to příležitost scházet se s přáteli
a známými.
Příjemné
chvíle
při
nácvicích
a premiérách dávaly všem zapomenout na hrůzy války.
Místní ochotníci byli po válce organizováni ve spolku
Chotár, který neměl dlouhého trvání. Přešel pod
tělovýchovnou jednotu Sokol. Ochotníci v Jasenné

hráli i mimo Jasennou – v Liptále, Uble, Újezdě
i Želechovicích. Velmi úspěšnými byla představení
Lucerna a Gazdina roba. Éra ochotnického divadla
v obci skončila na počátku šedesátých let minulého
století. (Materiály – Mgr. Břetislav Rokyta)

Ochotníci z Jasenné v období 2. světové války

V padesátých letech minulého století začínají
z obce odcházet muži i ženy za prací do průmyslu.
Většina však zůstává doma a věnuje se dále rolnictví.
Po založení JZD pracují v něm (1958). Zakládání JZD
provázely těžkosti, lidé se bránili kolektivizaci, ale
neubránili. Období padesátých let bylo zlou dobou
i pro občany naší obce. Postupně s rozvojem družstva
Jasenná, později Podhájí, a jeho přidružených výrob se
do těchto vrací i ti, co odešli do průmyslu.
Ještě bych se ráda vrátila k osobě starosty Jana
Holbíka. Starostoval v Jasenné víc jak dvacet let (od
roku 1927 do roku 1948). Za jeho působení byla do
obce zavedena elektřina, odvodňovaly se pozemky
(meliorační družstva), zavedl kontrolovaný chov
dobytka, stavěla se radnice. Pročistilo se a prohloubilo
koryto potoka. Břehy byly zvýšeny a potok byl
zregulován. Byly postaveny splavy, dva mosty a pod
katolickým kostelem nová vyzděná hráz. Byla
zrekonstruována silnice v průtahu obcí (do té doby
prašná cesta) – podloží se vybetonovalo a na povrch
byly položeny žulové kostky. Souběžně s těmito

1939 – 1940

Oprava silnice – stav před betonováním

pracemi se vybudovala kanalizace podél silnice i se
šachtami a byly opraveny polní cesty. Vysazují se
nové ovocné stromy (stav po povodni rok 1939 –
1940). Zakládá se nové pastevní družstvo, družstvo
pro výmlat obilí, byla provedena revize obecního
katastru a také lesní reforma. Byla založena pobočka
zemského ovocnického spolku v Jasenné. (Materiály
Zlín – Pondělník zlínského kraje, datum 16. září
1940). Po válce se vybudoval rozhlas. V roce 1948
(v únoru) byl z funkce starosty z politických důvodů
sesazen. Jeho práce pro obec je neprávem opomíjena.
Byl to poctivý, pracovitý a ušlechtilý člověk. Byl
výraznou osobností předválečného, válečného
i poválečného období.
Dalšího většího rozvoje se obec dočkala až
v šedesátých letech minulého století. Tento rozvoj je
spojen s osobou starosty Antonína Tomance. Do
funkce starosty nastoupil v roce 1964 a starostou byl
asi 18 let. Za dobu jeho starostování se v obci hodně
vybudovalo. Postavila se mateřská škola, prodejna
Jednoty, koupaliště, televizní převaděč na Syrákově.
Byla provedena oprava a nástavba radnice, oprava

1974

Stavba Jednoty

a přístavba školy, vybudována obřadní síň na dolním
hřbitově, provedena rozsáhlá oprava a rozšíření
hřbitova. Byl postaven chodník a opěrná zeď od
kostela ke hřbitovu. Opravilo se a rozšířilo veřejné
osvětlení a místní rozhlas byl také rozšířen. Byly
opraveny místní komunikace v obci, převážně novým
živičným povrchem a byly také vybudovány
komunikace nové. Další velkou akcí bylo vybudování
točny střed a točny na Hořansku. Budovaly se mosty
přes potok. Pan Tomanec měl štěstí na dobré
spolupracovníky, kteří ho podporovali. Finančně obec
podporovalo i dobře prosperující JZD Jasenná, později
Podhájí, a to až do roku 1990. (Archiv obce)
Ale v Jasenné se budovalo i opravovalo dál, i když
už Antonín Tomanec starostou nebyl. Obecní majetek
je velký a stále potřebuje péči a požadavky na
plnohodnotný život v obci se stále zvětšují. Nelehkým
Jasenský zpravodaj
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aktivity občanů, je dnešní Jasenná perspektivní území
pro život v ní. Je snahou zastupitelstva obce vytvářet
dobré a stabilní podmínky pro život obyvatel všech
věkových skupin v obci. Zda a jak se to daří, budou
hodnotit další generace.
A tak ať chceme, nebo nechceme, ať se nám to líbí
či nikoli, všichni jsme už v tuto chvíli součástí historie.
Přejeme naší obci do dalších let moudré, schopné
a poctivé občany, kteří ctí svou historii a své kořeny
a kteří budou stále usilovat o její rozvoj, a to nejen
materiální, ale i duchovní.

obdobím si prošlo zastupitelstvo obce po revoluci
v roce 1989. A to doslova.
V roce 1994 byl na základě aktualizace územního
plánu schválen program dalšího rozvoje obce a v roce
1999 se obec přihlásila do Programu obnovy venkova
s cílem investovat do obnovy a rekonstrukce veřejných
staveb a budov, veřejných prostranství, do zlepšení
infrastruktury v obci (plyn, vodovod, kanalizace),
investovat do rekonstrukcí místních komunikací,
do sociálních služeb (Dům s pečovatelskou službou),
do občanské vybavenosti (pošta, dům služeb)
a do udržení mateřské i základní školy. Pro tyto
záměry je využíván systém dotací a finančních podpor
státních fondů. Je také kladen důraz na obnovu
a údržbu zeleně a na čistotu v obci. Rozměr údržby
zeleně a majetku v obci je obrovský. Pro tento účel
obec zřizuje technické zázemí s odpovídající
technikou a schopnými lidmi.
I když v obci schází víceúčelové zařízení pro volné

Dovětek: Kniha o historii naší obce, na které pracuje
od roku 2006 Mgr. Valůšek, bude velmi podrobně
mapovat celou historii obce od jejího založení až po
dnešní dobu, včetně obrazových materiálů – fotografií.
Předpokládaný termín vydání této knihy je závěr roku
2009.

Autorem loga k výročí je jasenský rodák pan Radim Mojžíš.

znakem obce. Pohlednice a dopisy budou v tomto roce
razítkovány zvláštním razítkem.
Obec připravuje
vydání pohlednic, dále k tomuto výročí bude
uspořádána v budově základní školy na konci června
výstava obrazů, fotografií, pohlednic, zajímavostí,
které mají vztah k historii obce. Pokud vyjdou naše
záměry, tak k výročí 540 let od první zmínky o obci
proběhne na podzim kulturně-hudební vystoupení dětí
a muzikantů.
Vážení spoluobčané, pokud máte doma věci
tématicky blízké připravované výstavě a byli byste
ochotni je zapůjčit na tuto výstavu, rádi Vaši nabídku
přijmeme.

V průběhu letošního roku si budeme připomínat 540
let od první písemné zmínky o naší obci. Z pohledu
lidského života je to doba velmi dlouhá, která přinesla
události jak dobré, tak i zlé, konec konců historie naší
obce i historie naší země to plně dokazuje. I když
mnohdy nadáváme na spoustu věcí, tak přece jen nyní
žijeme v době relativně dobré a klidné.
K uvedenému výročí bude pošta v Jasenné používat
od 10. března na doporučené zásilky „R-nálepky“ se
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Zpracovala: Zdeňka Turková, místostarostka

V Matrice výnosů pozemků
pro obec Jasenná z r. 1820 je
dochováno několik otisků
obecního typáře z roku 1811
(Moravský zemský archiv
v Brně, prac. Kunštát). Pečeti
nesou
znamení
koně
s ohlávkou a uzdou, radlice a vysoké rostliny,
připomínající pcháč /bodlák/. Opis majuskulou PECET OBCI JASENSKEG, 1811, P.W.

Od 4. února 2008 se naše
obec zapojila do projektu
Czech POINT (Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál). Jedná se o projekt Ministerstva
vnitra ČR, který by měl zredukovat přílišnou
byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa.
V současnosti musí občan k vyřízení jednoho
problému navštívit několik úřadů. Czech POINT bude
sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy,
umožňující komunikaci se státem prostřednictvím
jednoho místa, tak, aby „obíhala data, ne občan“.
Czech POINT v současné době poskytuje čtyři druhy
výstupů. To znamená, že každý, kdo zaplatí příslušný
poplatek, může i na našem obecním úřadě požádat
o následující:
1. Výpis z Katastru nemovitostí

O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může
požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě listu vlastnictví nebo podle seznamu
nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis podle listu
vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu
vlastnictví. Vydání první strany výpisu je zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna
částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu
nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď
parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li se
o pozemek, nebo stavební parcelu nebo číslo popisné,
jedná-li se o stavbu. I v tomto případě je ověřený
výstup zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i podle
seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na
jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se
na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě
pochopitelně musí žadatel znát nejen popisné číslo
domu, ale i přesné číslo bytu v domě. Kopie katastrálních map vydávat nelze.
2. Výpis z Obchodního rejstříku
3. Výpis z Živnostenského rejstříku

O výpis z Obchodního rejstříku České republiky
a o výpis z Živnostenského rejstříku může opět
požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na
základě znalosti IČ obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.

4. Výpis z Rejstříku trestů

Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku
trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence
Rejstříku trestů osobě, které se výpis týká, pouze na
základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně
vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou k podpisu
předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto
žádost úřad archivuje dle zákona. Osoba, které lze na
pracovišti Czech POINT výpis vydat, musí mít platný
doklad totožnosti a musí mít přiděleno rodné číslo. To
znamená, že výpis se může vydat i cizincům, kteří
mají například trvalé bydliště v České republice. Od
1. 1. 2008 zatím není možné na pracovištích Czech
POINT vydávat výpisy zplnomocněncům, kteří žádají
o výpis z Rejstříku trestů na základě plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost o výpis
z Rejstřík trestů elektronicky, zaplatí klient podle
zákona za tento výpis 50,- Kč jako správní poplatek
úřadu za přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů. Na tento výpis se nevylepuje žádný
kolek.
V případě, že žádost nemohla být vyřízena
elektronicky a musí být manuálně zpracována na
pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis
požádat způsobem podle §11 odst. 1 zákona č.
269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění – tedy
formou papírové žádosti. Systém Czech POINT
umožňuje vytisknout žadateli tuto papírovou žádost již
předvyplněnou jeho osobními údaji, které sdělil
obsluze pracoviště Czech POINT. V tomto případě se
neplatí správní poplatek úřadu, ale vylepí se kolek
v hodnotě 50,- Kč a žádost úřad pošle ke zpracování
na Rejstřík trestů.

K + M + B 2008
První lednový víkend patřil i v Jasenné tradiční
Tříkrálové sbírce, kterou ve zlínském regionu
organizuje Charita Zlín. V naší obci vytvořily
skupinku vedenou panem Romanem Poláčkem jeho
děti Eliška, Matěj a Štěpán a druhou skupinku ve
složení Vašek Smetánka, Adam Smilek a Ondřej
Kovář vedla paní Marie Smetánková. V Jasenné
a Lutonině vykoledovali 22.040,-- Kč, což je opět
o něco víc než v loňském roce. Děkujeme jak
koledníků, tak i všem, kdo do sbírky přispěli.
Jen pro zajímavost, zlínské Charitě se podařilo celkem
vykoledovat 1.077.629,50 Kč a podle údaje z 1. 2.
vykoledovali koledníci do kasiček v celé republice
58.352.336,70 Kč.
Jasenský zpravodaj
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V našem zpravodaji
jsme se už třídění odpadů
věnovali. Protože ale
opakování není v tomto
případě
na
škodu,
připomeneme si, jaké
možnosti pro třídění
v naší obci máme.
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější
roztřídění odpadu není často možné – smícháním se
odpad znečistí nebo slepí.
Pořiďte si do domácnosti další koš na ukládání
papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu
nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do
které postavíte tři tašky. Do jedné tašky budete dávat
papír, do druhé plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte
raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám
rozbije sklenička, odneste ji raději opatrně rovnou do
kontejneru ve vaší ulici.
Nahlédnete-li doma
do Vašeho koše na
odpadky, uvidíte velmi
různorodou směs,
kterou, bohužel, ještě
mnoho z nás
dostatečně netřídí.

V současné době je v obci rozmístěno několik
kontejnerů na barevné a bílé sklo. Důležité je
vhazovat do kontejneru na bílé sklo (stojí u starých
řadovek a horního obchodu) pouze bílé sklo, protože
smícháním se sklem barevným dojde k jeho
znehodnocení (technologický postup v následném
zpracování se u bílého skla liší). Nedůsledným
tříděním byste tak pokazili práci těm, kdo třídí pečlivě.
Do kontejnerů na sklo nevhazujte keramiku, porcelán,
autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Co se týká pravidelného svozu žlutých pytlů, je
třeba vědět, že do nich patří pouze PET lahve (od
jedlého oleje musí být vždy vymyté saponátem).
VŽDY JE SEŠLÁPNĚTE!!! Lahve jsou označeny na
dně nebo na etiketě značkou PET nebo číslem 1.
Pokud si nejste jisti, že se jedná o PET lahev, hoďte ji
do směsného odpadu. Netřiďte do žlutých pytlů
kelímky. Je to velká škoda, ale třebaže jsou označeny
jako PET, končí na skládkách, protože dovoz do Čech
ke zpracovateli je drahý. Rýsuje se však řešení
a možná už v příštím roce budeme moci třídit i další
plasty.
Do modrých pytlů můžete dávat lepenku a veškerý
papír, ale nesmí být zamaštěný nebo voskovaný. Fólii
z okýnek u dopisních obálek nemusíte strhávat,
kancelářské sponky také nevadí. Uhlový papír se
netřídí.
Už jsme Vás také informovali, že v naší obci je
možné třídit nápojové kartony (od mléka, džusů …),
které mají uvnitř hliníkovou fólii. Tyto obaly vybírá
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základní škola. Odevzdat je můžete kdykoliv, nejen
v pracovní dobu. Stačí je ponechat svázané po 20 či 40
kusech u dveří do školy a budete-li chtít, můžete uvést
na kousek papírku, kterému z žáků školy mají být
připsány. Děti totiž ve sběru soutěží. Nezapomeňte, že
obaly musí být vymyté.
Pravidelně probíhá v obci také svoz nebezpečného
odpadu. Vždy na jaře a na podzim můžete bezplatně
odevzdávat olejové automobilové filtry, plechovky se
zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky,
znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky
přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové
oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry
znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů,
televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče.
Není proto třeba, aby tyto odpady končily někde na
černých skládkách a ničily přírodu.
Na jaře a na podzim bývají také přistavovány
kontejnery na velkoobjemový odpad – podlahové
krytiny (koberce, linolea), umyvadla, toalety,
nefunkční sporáky, pračky.
Kovový odpad sbírá pravidelně Sbor dobrovolných
hasičů Jasenná, případně můžete využít sběrny
kovoodpadu. V naší obci jsou takové sběrny hned dvě.
Také už pravidelně v jarních a podzimních
měsících probíhá sběr ošacení pro Diakonii Broumov.
Vytřídíte-li doma oděvy, které mohou být ještě
použity, nevyhazujte je.
V souvislosti s tříděním odpadů musíme velmi
pochválit aktivitu učitelek v naší mateřské škole, které
se snaží už malým dětem vštěpovat zásady třídění
odpadů. Ve třídě je totiž zvlášť koš na papír a koš na
ostatní odpad, PET lahve se třídí do žlutých pytlů. Děti
jsou tak vedeny k zamyšlení se nad původem odpadu
a skutečně se jim daří odpady správně rozlišovat,
z čehož mají samy velkou radost.
Děkujeme všem občanům, kteří se zodpovědně
chovají k životnímu prostředí a myslí tak na
budoucnost svou i svých dětí. Pro ostatní máme
důležitý vzkaz:
HLAVNĚ ODPADY NESPALUJTE!
Je nutné si uvědomit, že to, co spálím, opět dýchám já,
celá rodina, sousedé. Při spalování odpadů vzniká
mnoho nebezpečných látek. Ušetříte něco spalováním
odpadu v kotli? Své zdraví, ani zdraví svých blízkých
určitě ne!
Iveta Dorničáková

Ptáte se: Proč třídit, když za svoz odpadů platím
a to rok od roku více?
Tříděním odpadů lze dosáhnout úspory peněz
placených na nakládání s odpady z obecního rozpočtu.
Čím větší množství odpadů je v obci vytříděno, tím
větší finanční obnos obdrží obec od společnosti EKOKOM. Dále tak méně zaplatí za odvoz a uložení
komunálního odpadu na skládku. Tato úspora
obecních financí se promítá do paušálních poplatků za
odpad, či v počtu kontejnerů.
Za 1 t vytříděného odpadu obec obdrží v roce 2008:
Plasty
3.990,-- Kč
Papír
1.785,-- Kč
Sklo
960,-- Kč
Nápojový karton
2.199,-- Kč

Obyvatelé Jasenné vytřídili v roce:
2007
5,45 t
2,73 t
8,23 t
0,14 t
16,48 t

2006
4,41 t
3,15 t
7,53 t
0,21 t
10,74 t

14,00 t

Směsný odpad

177,94 t

271,60 t

184,92 t

Celkem odpadu

210,97 t

297,64 t

209,63 t

Plasty
Papír
Barevné sklo
Nápojový karton
Nebezp. odpad

2005
3,73 t
4,14 t
2,84 t

Odpadové hospodářství v roce 2007 v Kč:
Sběr a svoz odpadů
507.858,-- Kč
Na poplatcích vybrala obec
378.985,-- Kč
Příjmy za tříděný odpad
38.940,-- Kč
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Od 1. 1. 2008 nabývá účinnosti (s výjimkou
některých ustanovení) zákon č. 261/2007 Sb.,
o stabilizaci veřejných rozpočtů.
Součástí změn daňových zákonů v rámci reformy
veřejných financí jsou také změny zákona č. 357/1992
Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu
nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„daňový zákon“), uvedené v části šesté Čl. XII a XIII
cit. zákona.
Jedná se zejména o
1. změnu zdanění bezúplatného nabytí věcného
břemene nebo jiného plnění obdobného věcnému
břemeni při bezúplatném převodu nemovitosti
z dosavadní daně z převodu nemovitostí na zdanění
daní darovací (§ 6 odst. 1 a § 9 odst. 1 daňového
zákona),
2. změnu osoby daňového poplatníka v případě
nabytí vlastnického práva k nemovitosti na základě
smlouvy o zajišťovacím převodu práva, kterým je
dle nové úpravy namísto převodce nabyvatel
nemovitosti (§ 8 odst. 1 písm. b) daňového zákona),
3. rozšíření osvobození od daně dědické při nabytí
majetku děděním i na poplatníky zařazené do II.
skupiny osob pro účely výpočtu daně dědické (§ 19
odst. 1 a 2 daňového zákona),
4. zavedení osvobození od daně darovací
u bezúplatných nabytí majetku osobami zařazenými do
I. a II. skupiny (§ 19 odst. 3 a 4 daňového zákona),
Zařazení osob pro účely výpočtu daně dědické a daně
darovací je upraveno v § 11 daňového zákona, podle
kterého jsou osoby zařazeny do skupin vyjadřujících
vztah
poplatníka
k zůstaviteli
nebo
dárci
(obdarovanému). Příbuzenským vztahům vzniklým
narození jsou na roveň postaveny vztahy založené
osvojením.
Do I. skupiny patří příbuzní v řadě přímé (děti, rodiče,
prarodiče) a manželé.
Do II. skupiny patří příbuzní v řadě pobočné –
kolaterální (přičemž v poznámce pod čarou se
odkazuje na § 117 občanského zákoníku), a to
sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety. Tento
výčet osob příbuzných v řadě pobočné (tzv. nepřímí
příbuzní) je taxativní a nelze ho dále rozšiřovat. Dále
do II. skupiny patří také manželé dětí (zeť, snacha),
děti manžela (nevlastní děti), rodiče manžela (tchán,
tchýně), manželé rodičů (nevlastní rodiče) a osoby,
které s dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu
jednoho roku před převodem nebo před smrtí
zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto
důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly
odkázány výživou na dárce nebo zůstavitele.
14
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5. nevyžadování daňového přiznání k dani dědické
nebo k dani darovací při nabytí majetku osobami
zařazeními do I. a II. skupiny poplatníků,
6. rozšíření nároku na prominutí daně z převodu
nemovitostí či daně darovací při splnění zákonem
stanovených podmínek v případech
- převodu
vlastnictví
k nemovitosti,
uskutečněného na základě smlouvy o zajišťovacím
převodu práva, dojde-li ke zpětnému nabytí
nemovitosti původním vlastníkem, který převedl
vlastnictví k nemovitosti k zajištění splnění závazku na
věřitele, pokud daňový subjekt požádá o prominutí
daně z převodu nemovitostí nejpozději do 3 let ode
dne nabytí vlastnictví k nemovitosti původním
vlastníkem (§ 25 odst. 4 daňového zákona),
- převodu vlastnictví k nemovitosti na základě
smlouvy
uzavřené
s rozvazovací
podmínkou,
s výjimkou smlouvy o zajišťovacím převodu práva,
smlouvy s výhradou zpětného převodu vlastnictví
k nemovitosti, jiné smlouvy, která byla po převodu
vlastnictví k nemovitosti zrušena, pokud ke zpětnému
nabytí nemovitosti původním převodcem dojde do
3 let ode dne vzniku právních účinků vkladu práva do
katastru nemovitostí nebo ode dne nabytí účinnosti
smlouvy o převodu nemovitosti, která není předmětem
evidence v katastru nemovitostí a v této lhůtě daňový
subjekt požádá o prominutí daně nebo ručitel podá
podnět finančnímu ředitelství (§ 25 odst. 5 daňového
zákona).
Jde-li o nemovitost podléhající evidenci v katastru
nemovitostí, prominutí daně z převodu nemovitostí
nebo daně darovací je podmíněno zápisem
vlastnictví k nemovitosti ve prospěch původního
vlastníka v katastru nemovitostí.
7. Pro posouzení, jaké osvobození od daně dědického
nebo daně darovací bude uplatňováno při nabytí
majetku, je rozhodující, kdy nastala skutečnost, která
je předmětem daně. Touto skutečností je u daně
dědické nabytí majetku děděním (podle § 460
občanského zákoníku se dědictví nabývá smrtí
zůstavitele), u daně darovací touto skutečností bude
bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu
nebo v souvislosti s právním úkonem. Pokud dojde
k úmrtí zůstavitele nebo k bezúplatnému nabytí
majetku na základě právního úkonu před nabytím
účinnosti zákona, tj. před 1. 1. 2008, úplné osvobození
od daně dědické u osob zařazeních do II. skupiny a od
daně darovací u osob zařazeních do I. a II. skupiny se
neuplatní. V tomto případě se bude nadále postupovat
podle dosavadní právní úpravy, osvobozeno bude
nabytí majetku uvedeného v § 19, § 20 a § 23 ve znění
daňového zákona do 31. 12. 2007.

Ve čtvrtek, 31. 1. a v úterý 5. 2. 2008 se uskutečnil
zápis do 1. ročníku, který tentokrát připravily paní
učitelky společně s žáky ze 4. a 5. ročníku. Budoucí
prvňáčky přivítala hned při vstupu do budovy
Sněhurka, která se stala jejich průvodkyní a společně
s paní ředitelkou jim předala cestovní pas do pohádky.
Poté šly již děti samy se Sněhurkou na cestu po
školním hradě. V každé třídě na děti čekaly pohádkové
bytosti – Vodník, Zlý skřítek, Muchomůrka, Princ,
Ježibaby a Šípková Růženka, které jim dávaly
zapeklité úkoly. Za splněné úkoly dostaly razítko do
svého pasu a aby se mohly vrátit zpět do světa lidí,
musely najít správný klíč. Předškoláčci byli velmi
šikovní a všichni se vrátili do jídelny za svými rodiči,

kde dostali
pamětní
listy a drobné dárky.
Netradiční zápis měl
u všech
zúčastněných
kladný ohlas. A my už
teď přemýšlíme, jak
zpříjemnit dětem jejich
první vstup do školy
příští školní rok. Ještě
zbývá dodat, že pro
školní rok 2008/2009
bylo
zapsáno
9
dětí.
Andrea Čalová
a Jana Kohoutová

Lucie Dorničáková

Petr Mucska

Kateřina Dorničáková

Eliška Poláčková a Vojtěch Hirka

Martin Frýdl

Tomáš Hřib

Kristýna Mrnuštíková
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Barevný týden ve třídě „Berušek“
Co se stalo s naší mateřskou školou? Barvami jen září.
V pondělí hnědá jako huňatý medvěd, úterý bílé jako
padlý sníh. Středa v barvě zelené, čtvrtek oblečený do
slunečně žluté a na zakončení týdne Červený pátek.
Zdá se vám to zvláštní? Co to všechno znamená?
Přišel k nám, do mateřské školy, barevný týden. Děti
i paní učitelky se oblékly do barevných oblečení, tak
aby ladily ke každému dni zvlášť a týden mohl začít.
Co vše jsme v tomto týdnu s dětmi prožily Vám
napoví názvy jednotlivých dní.
V pondělí jsem si hráli na veliké huňaté medvědy,
které nám přičaroval kouzelník. Měli jsme totiž
i kouzelnické představení, které děti velice potěšilo.
V bílém úterý se děti proměnily na bílé vločky,
mrazíky a sněhuláčky. Ve středu děti připluly do
zeleného rybníka, kde je vše zelené, žáby si skáčou
a rybky pohrávají s kamarády. Také jste si vzpomněli
na píseň „Rybička maličká“? Tato píseň byla pro nás
v zelenou středu hitem. Píseň jsme si zpívaly i při
lovení ryb. Nechci se vychloubat, ale chytili jsme jich
plnou náruč. To jen tak někdo neumí, že? A připlul
čtvrtek, ale to měl být přece sluníčkový den. Všimli
jste si také, že ve čtvrtek se nad Jasennou mračil velký
černý mrak? My jsme si ho dobře všimli. Ale
prozradím Vám tajemství. U nás ve třídě BERUŠEK
žádný mrak nebyl. Přivolali jsme si sluníčko
písničkami a i když se venku
ani neukázalo, v naší třídě zářilo
hned několik veselých sluníček
a to nejen na dětských tvářích,
ale i v pracovním koutku, kde
jsme vyráběli sluníčka z papíru.
Poslední den v barevném týdnu
byl pátek s poslední barvičkou.
Jestlipak uhodnete, jaká to byla
barvička? Byla jednou jedna
malá holčička, která dostala od své babičky červený
čepeček … Už poznáváte? Správně! Byla to Červená
Karkulka. Celý den jsme si hráli na tuto krásnou
pohádku. Vyráběli jsme masky vlka, stavěli domeček,
dramatizovali jsme pohádku, hledali po třídě červenou
barvičku.
A co týden dal, to nám i ponechal. Naučili jsme se znát
barvy, hráli jsme si s barvičkami, zkoumali
a poznávali, získávali nové zkušenosti a především
jsme si užili spoustu zábavy a legrace.
Škoda, že tento týden už skončil. Snad si ho někdy
zopakujeme. Třeba i s Vámi …

Michaela Propšová, učitelka MŠ
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Kamarád, kamarád,
to je ten, koho mám rád…
recitujeme s dětmi společně básničku a proto jsme si
pozvali do naší školky ty, které máme rádi – své
sourozence a kamarády na
Sourozenecké a kamarádské odpoledne
Přišly děti ve věku od dvou do dvanácti let. Ve třídě
„Berušek“ bylo zpočátku slyšet plačtivě „já chcu jít za
maminků“, ale když se po představení kamarádů
začalo tančit v kruhu a zpívat „Kolo, kolo“, „Zajíček
v své jamce“, „Chodí medvěd po zahradě“ a další
písničky, bylo hned po slzičkách a ve velkém kole se
dětské oči rozzářily jako jarní sluníčko.
To bylo poskakování, když paní učitelky na koberci
rozložily barevné „tunely na prolézání“. S radostí,
pískotem, i když zpočátku i s obavami, zda tam vlézt,
nebo raději vyčkat a z povzdálí pozorovat, kde se dá
z té dlouhé díry dostat ven. Strach byl přemožen a hurá
do „tunelu“ a ještě a znovu – šup na jednu stranu, na
druhou… A teď všechno rychle vyzkoušet – jak jezdí
ta autíčka, traktory, bagr, pak honem „uvařit“
v kuchyňce něco dobrého a copak to mají v té skříňce?
To je „čehosi“, ale jak to všechno stihnout
prozkoumat?
Ve třídě „Motýlků“ se sešlo více starších dětí. Paní
učitelka pečlivě připravila soutěživé hry, při kterých se
všichni bavili. Ze třídy se ozývalo povzbuzování
soutěžích při zábavné hře: „Matěji, do toho“, „Lukáši,
do toho“… Čas rychle utíkal a kamarády čekalo ještě
poslední překvapení: zmrzlinový pohár s ovocem a se
šlehačkou. Všichni si pochutnali na dobrotě a ještě se
občerstvili džusem. „Že už je konec a máme jít domů?
To snad ne…“.
Ve třídě „Berušek“ – přesvědčování dětí, že už se
jde domů, nebylo pro maminky tak snadné. Chtěly si
hrát se sourozenci, kamarády, s hračkami. Snad zase
příště, jen ať je to brzo…
Věra Pečenková, ředitelka MŠ
K 31. prosinci 2007 odešla do starobního důchodu
kuchařka MŠ Jasenná paní Jana Lukášová.
Od roku 1977 vařila pro děti a zaměstnance
mateřské školy, v posledních letech i pro důchodce
a zaměstnance obecního úřadu. Na její
„kuchařské umění“ budeme všichni rádi
vzpomínat.
Přejeme paní Lukášové hodně zdraví na
zasloužené odpočinku.
Kolektiv pracovníků MŠ

Barevný týden ve třídě „Motýlků“

Protože letošní zima je téměř bez sněhu a příroda je
holá a smutná, domluvily jsme se s paní ředitelkou, že
si ji i s dětmi zpestříme. Jeden lednový týden jsme si
nazvaly „barevný týden“. Paní kuchařka nám vyšla
vstříc a celý jídelníček barvám přizpůsobila.
Pondělí bylo hnědé, na oběd se podával zašmůraný
regiment. Úterý bylo bílé, k obědu byla smetanová
omáčka. Na zelenou středu nám připravila špenát. Ve
žlutý čtvrtek si děti pochutnaly na řízku
s bramborovou kaší a konečně v červený pátek se
podávala rajská omáčka.
Podle barev se děti i paní učitelky každý den
oblékaly. V bílém úterku to ve třídě vypadalo jako
v ordinaci u lékaře, ve žlutém čtvrtku všichni zářili
jako sluníčka. Chtěla bych všem maminkám
poděkovat za vzornou spolupráci. Děti si tak
zopakovaly znalosti základních barev a všichni
společně jsme se pobavili. Každý den byl něčím jiný,
nový, pestrý, protože barvám jsme přizpůsobily
i všechny činnosti v MŠ.
V hnědém pondělí jsme vyhledávali hnědou barvu
na sobě i kolem sebe, prohlíželi i vyhledávali ji
v knížkách a leporelech. Úterý jsem začali básničkou:
Bílá barva, to je sníh,
bílá barva, to je smích.
Bílá barva, to je zima a ta zima, to je príma.
Zase jsme bílou barvu vyhledávali, cvičili a tancovali
jsme při písničkách o zimě, malovali, nalepovali
a modelovali jsme sněhuláky podle volby dětí,
vytvořili jsme si sněhové koule z papíru, kterými jsme
se ve třídě koulovali. Ve středu jsme si povídali
o zelené barvičce, zahráli jsme si pohybovou hru na
barvičky, šli jsme pohádkovým lesem, nakreslili jsme
si smrkové stromečky z papíru. Ve čtvrtek jsme
vyhledávali žlutou barvu kolem sebe, v přírodě, hráli
jsme si na sluníčka a mraky, vytvořili
jsme si sluníčka ve třídě. Poslední den
byl červený. Hovořili jsme o tom, co
všechno může být červené, hráli jsme
si na květinky, které rozkvétají a
rostou, modelovali jsme červená
jablíčka, nalepovali je z krepového
papíru, děti vytvořily červené
strašidýlko, jiné kreslily rybičky
a lepily na ně šupiny z jadýrek.
Týden nám uběhl jako voda. Děti
byly spokojené, všem se nám hraní a
povídání o barvičkách líbilo. Určitě si
ho příští rok znovu rádi zopakujeme.

Máme rádi pohádkový svět
- tak zní téma měsíce února v MŠ. A co to znamená?
No přece, že máme rádi pohádky, rádi je posloucháme
a celý měsíc únor se jim věnujeme. Ostatně, kdo z nás
by neměl rád pohádky, ať je nám pět nebo padesát let?
Paní učitelky se ptají dětí: „Která je Vaše
nejoblíbenější pohádka?“ a dětské hlásky se překřikují:
„Krteček, Pyšná princezna, Šípková Růženka,
O červené Karkulce, O koblížkovi, Budulínek,
O kůzlátkách“ a tak bychom mohli jmenovat ještě
dlouhou řadu pohádek. Pohádky si s dětmi nejen
čteme, ale i hrajeme. Holčičky se mění po převlečení
do krásných dlouhých šatů ve Sněhurky a chlapci po
nasazení čepiček a zavázání zástěrek v trpaslíky nebo
ve zvířátka – malou myšku, medvěda „Bručouna“ či
lstivou lišku …
K pohádkám připravujeme s dětmi kulisy a různé
pomůcky, které do určité pohádky patří – princezně
kurunka, Karkulce čepeček, Popelce střevíček …
Zkrátka stříháme, lepíme, malujeme, zpíváme písničky
z pohádek a tvoříme si pohádkové prostředí … Dětem
jsou pohádky a pohádkové postavy blízké. Prožívají je
jako velká dobrodružství, která mají dobrý konec.
Při hře s pohádkovými příběhy rozvíjíme mnoho
dovedností – komunikaci, hrubou i jemnou motoriku,
fantazii, představivost i estetické dovednosti.
V pohádkách děti seznamujeme s tím, jaké vlastnosti
jsou žádoucí, odměněny, zatímco zlo je potrestáno.
Pohádkami pěstujeme v dětech smysl pro morální
hodnoty a životní postoje.
A jak jinak zakončit pohádkový měsíc únor než
„Pohádkovým karnevalem“. Ve třídách se to hemžilo
princeznami, princi, rytíři, kouzelníky, čaroději,
vílami, hastrmany a jinými pohádkovými bytostmi.
Však nakonec vidíte sami.
Věra Pečenková, ředitelka

Věra Kočicová, učitelka MŠ
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Dne 28. 12. 2007 uspořádal oddíl stolního tenisu TJ
Sokol Jasenná již tradiční turnaj pro všechny zájemce
o tento sport v místní sokolovně.
Tentokrát se zúčastnilo celkem 17 hráčů, zejména
z Jasenné, ale také z Bratřejova a Bystřice p. Host.

Konečné umístění:
Mladší žáci
Starší žáci
1. Míša Brhláčová
1. Jakub Urbiš – Bystřice
2. Lukáš Frýdl
2. Jan Urbiš – Bystřice
3. Honzík Kovář
3. Vašek Smetánka – Jasenná
– všichni z Jasenné
Dospělí
1. Stanislav Petrů
2. Antonín Tomanec
3. Jan Smetánka – všichni z Jasenné
Čtyřhry – byly hrány pouze v jedné společné kategorii
1. Stanislav Petrů – Jakub Urbiš
2. Jaroslav Vávra – Antonín Tomanec
3. Petr Chromčák – Karel Tomanec

Podle kalendáře je ještě zima, ale podle počasí venku
to vypadá spíše jako na jaře. Potvrdilo se, že bez
sněžných děl a dobré rolby se náš lyžařský areál na
Syrákově neobejde. Především díky práci Milana
Křupaly ml., který se tomuto problému věnoval, se
nám podařilo lyžařský areál zasněžit technickým
sněhem a od 21. 12. 2007 jsme začali na Syrákově
lyžovat. Jak se měli možnost všichni návštěvníci
přesvědčit, lepší sněhové podmínky na Syrákově
nebyly. Momentálně se nelyžuje. Čekáme až se
ochladí, abychom mohli alespoň zasněžovat.
Chci poděkovat i ostatním členům lyžařského
oddílu, kteří pomáhali při zprovoznění lyžařského
areálu. Více informací na www.skijasenná.ic.cz
František Maliňák

V příjemném prostředí naší sokolovny měla zejména
utkání starších žáků a dospělých velmi dobrou
technickou úroveň, neboť o přední místa bojovali
hráči, kteří reprezentují své oddíly v regionálních
přeborech mužstev.
O dobrou organizaci i přiměřené občerstvení se
zasloužili členové oddílu stolního tenisu, a to Jan
Smetánka, Jarda Vávra a Vladimír Londa.
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Jasenná

Významná životní jubilea: leden – únor

89 let
Sušeň Karel
85 let
Mikuláštík František
83 let
Machovská Anna
80 let
Polášková Milena
Zedníková Milada
75 let
Kráčalová Marie
60 let
Bobál Alois
Tomašáková Jiřina
Polášková Vlasta
Váňová Alena

hořansko

leden

hořansko

leden

dolansko

únor

střed
hořansko

leden
leden

dolansko

leden

dolansko
paseky
dolansko
dolansko

únor
únor
únor
únor

Všem oslavencům gratulujeme
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Narodily se:
Orságová Nela (v listopadu)
Boháčová Tereza
Fišerová Nela
Rodičům srdečně blahopřejeme

Rozloučili jsme se:
Minařík František
Nar. 19. 7. 1930 v Podkopné Lhotě
Zemř. 31. 12. 2007 v Jasenné
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

K trvalému pobytu se přihlásil:
Boháč Roman
Z trvalého pobytu se odhlásili:
Šťastný Jan
Kráčala Martin
Šťastná Libuše
Polášek Zdeněk
Voytovych Volodymyr
Naše obec měla k datu 20. 2. 2008 961 obyvatel,
z toho 472 mužů a 489 žen.

Po nevydařeném fotbalovém podzimu, kdy muži
skončili na předposledním místě tabulky, se po
odvolání trenéra p. Reszotta angažoval pan Tonda
Kovář z Ubla. Má velice těžký úkol – udržet se ve
3. třídě, protože padá posledních 5 účastníků této
soutěže. Kádr mužstva zůstal téměř nezměněn, posila
přišla z Lutoniny, kdy tým posílil Martin Pejter. První
zápas začíná derby s týmem Bratřejova na hřišti
v Lutonině. Chtěl bych pozvat všechny příznivce, aby
přišli povzbudit náš tým, a to nejenom na tento zápas.
Přijďte všichni, budeme vás potřebovat po celý zbytek
sezóny v boji o záchranu.
Mládežnické týmy se potýkají s nízkým kádrem
hráčů. Bude velmi obtížné postavit kompletní sestavy
na všechny zápasy, neboť dorostenci již plně bojují
o mistrovské body v A mužstvu. Tím pádem žáci, kteří
jsou již trochu vzrostlejší, budou pomáhat dorostu.
Naši žáčci, kteří po podzimu drží střed tabulky, budou
muset hrát i s tím nejmenším „potěrem“, ale pevně
věříme, že se o body budou rvát jako „lvi“. Chtěl
bych tímto požádat všechny, kdo má zájem o tuto
hru, aby se neostýchali a přišli mezi nás!
Přeji všem našim mužstvům, aby bojovala o každý
bod a svým přístupem a bojovností byla příkladem
všem.
Vladimír Zapalač, předseda SK Jasenná

Sportovní klub Jasenná pořádá

Ples fotbalistů
který se koná v sobotu
15. 3. 2008 v sokolovně v Jasenné.
Začátek je ve 20:00 hodin.
K tanci a poslechu hraje skupina
QUATRO – Valašské Klobouky.
Vstupné 50,-- Kč
Bohatá tombola

Okresní soutěž sk. B – jaro 2008 ŽÁCI
Kolo Datum Soupeř
13.
S 5. 4. Lukov
14.
13. 4. Březová
15.
19. 4. Lůžkovice
16.
27. 4. Hvozdná
17.
4. 5. Zádveřice
18.
11. 5. Provodov
19.
18. 5. Štípa
20.
25. 5. Hřivínův Újezd
21.
1. 6. Kašava
22.
8. 6. Veselá
12.
15. 6. Všemina
S – utkání se hraje v sobotu

Začátek
13:30
14:00
14:30
14:00
14:00
14:30
14:00
14:00
14:00
14:30
14:00

Odjezd
12:30
13:30

13:15
12:45
13:30

Okresní soutěž sk. B – jaro 2008 DOROST
Kolo Datum Soupeř
11.
S 5. 4. Poteč
12.
13. 4. Bohuslavice n. Vl.
13. S 19. 4. Slopné
14. S 26. 4. Sehradice
15.
S 3. 5. Ludkovice
16.
11. 5. Poteč
17. S 17. 5. Bohuslavice n. Vl.
18. S 24. 5. Slopné
19. S 31. 5. Sehradice
20.
S 7. 6. Ludkovice
S – utkání se hraje v sobotu

Začátek
16:00
14:00
16:30
16:30
16:30
14:00
16:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd
12:45
15:30
13:00
15:30
15:15

III. třída, skupina B – Jaro 2008 MUŽI
Kolo Datum Soupeř
15.
23. 3. Bratřejov
16.
30. 3. Příluky B
17.
6. 4. Biskupice
18.
13. 4. Lukov B
19.
S 19. 4. Lůžkovice B
20.
27. 4. Neubuz
21.
4. 5. Zádveřice
22.
11. 5. Lípa
23.
18. 5. Štípa
24.
25. 5. Pozlovice
25.
1. 6. Hřivínův Újezd
26.
8. 6. Kašava
14.
15. 6. Veselá A
S – utkání se hraje v sobotu

Začátek
10:15
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
10:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd
9:30
14:30
15:30

9:00
15:15
15:00

Náhr. termín : 16.4.2008 ST – 17:00, 1.5.2008 ČT – 16:30
8.5.2008 ČT – 16:30, 28.5.2008 ST – 17:00

Jasenský zpravodaj
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Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci
s obecní úřadem vyhlašuje

Humanitární sbírku

Platba poplatku za psa
Zároveň upozorňujeme majitele psů, kteří dosud
nezaplatili poplatek z psa, že tento je také splatný do
31. 3. 2008. Poplatek se vztahuje na každého psa
staršího 3 měsíců.

 letního a zimního oblečení (dámské, pánské,
dětské), ze zimního především kabátů a bund
 lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
látek
 domácích potřeb – nádobí bílé i černé – vše jen
funkční
 peří, péřových přikrývek a polštářů
 dek a přikrývek (obyčejné, vatované, larisy)
 hraček a školních potřeb
 novin, časopisů a knih
 nepoškozené obuvi (dámské, pánské, dětské)
 kabelek, tašek, batohů a peněženek
VĚCI, KTERÉ NELZE VZÍT
lyžařské boty; oděvy z umělých vláken (silon, nylon,
dederon); ledničky, televize a počítače (nebezpečný
odpad); nábytek, jízdní kola, lyže a dětské kočárky
(transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční:
12. – 13. března 2008
vždy od 15:00 do 19:00 hodin
ve zdravotním středisku v Domě služeb
Věci odevzdávejte, prosíme, zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se transportem nepoškodily.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární
organizace, která poskytuje materiální pomoc
potřebným občanům u nás i v zahraničí a dává
práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu
práce.
Kontakty: 224 316 800, www.diakoniebroumov.org
Platba poplatku za odvoz odpadu
Upozorňujeme všechny občany, kteří dosud nezaplatili
poplatek za odpad, že splatnost poplatku byla
stanovena do 31. 3. 2008. Poplatek činí 400,-- Kč za
osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci. Studující,
kteří bydlí v pracovní dny mimo obec, mohou uplatnit
slevu 50 %. K tomu je třeba doložit potvrzení školy
o studiu nebo potvrzení o ubytování. Při nedodržení
termínu splatnosti bude neplatičům navýšen poplatek
o 50 %.
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Na webových stránkách naší obce www.jasenna.cz
byly umístěny zpravodaje od č. 1/2006 v elektronické
podobě. Kromě informace o projektu Czech POINT na
stránkách nově najdete také programy kin a Městského
divadla Zlín.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 18. 4. 2008.
Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná.
IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674
Příprava materiálů a zpracování: Pavel Machovský
Úprava na PC a tisk: Iveta Dorničáková
Texty neprochází jazykovou úpravou.
Toto číslo bylo vydáno dne 29. února 2008.

