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Co najdete v tomto čísle:
d Usnesení z jednání zastupitelstva (ZO)
d Programové prohlášení ZO na r. 2010 - 2014
d Provoz komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv
d Výsledky Jasenského koštu 2010

ZDARMA

d Čtvrtstoletí souboru Portáš
d Vybíráme z dění v MŠ a ZŠ
d Ohlédnutí za počasím letošního roku
d Historie našeho kraje - seriál
d Nový jízdní řád autobusů

Příjemné prožití
vánočních svátků,
hodně zdraví, štěstí
a úspěchů v novém roce
přeje Obec Jasenná

Jana Dočkalová-Kobzáňová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce (ZO)
Usnesení z ustavujícího zasedání – 9. 11. 2010
Přítomno 9 členů zastupitelstva
6/I/1/2010
ZO určuje ověřovateli zápisu Ing. Ivanu Londovou
a MUDr. Vladana Poláška, do komise pro usnesení
Ing. Martu Surou a Jiřího Mikšíka a zapisovatelku Ivetu
Dorničákovou.		
Pro: 9
6/I/2/2010
ZO schvaluje navržený program ustavujícího zasedání.
		
Pro: 9
6/I/3/2010
ZO určuje Komisi pro volbu starosty, místostarosty,
předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru v tomto složení: Zdeňka Turková, Bc. Eva Kovářová
a Terezia Mucsková.		
Pro: 9
6/I/4/2010
ZO schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty, předsedy finančního a předsedy kontrolního výboru.
		
Pro: 9
6/I/5/2010
ZO schvaluje volbu jednoho místostarosty.
		

Pro: 9

volební období 2010 – 2014 pana Jiřího Mikšíka, roč.
1962. Pro: 5
Proti: 3
Zdržel se: 1
Usnesení ze zasedání – 24. 11. 2010
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven Roman Poláček
6/II/1/2010
ZO schvaluje navržený program jednání.

Pro: 8

6/II/2/2010
ZO schvaluje Programové prohlášení na volební období 2010 – 2014.		
Pro: 8
6/II/3/2010
ZO schvaluje doplnění členů:
Finanční výbor – Ing. Marta Surá, Josef Pečenka
Kontrolní výbor – Jan Sušeň, Roman Poláček Pro: 8
6/II/4/2010
ZO schvaluje zřízení sociální komise.

Pro: 8

6/II/5/2010
ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům
ZO a členům výborů podle přílohy č. 1 nařízení vlády č.
37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 20/2009 Sb. s účinností od 1. 11. 2010.		
Pro: 8

6/I/6/2010
ZO určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Pro: 9

6/II/6/2010
ZO schvaluje starostovi obce používání vlastního vozidla pro služební účely.		
Pro: 8

6/I/7/2010
ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.		
Pro: 9

6/II/7/2010
ZO schvaluje starostu a místostarostu k zastupování
obce ve Sdružení obcí Syrákov (SOS) se sídlem v Liptále
pro období 2010 – 2014.		
Pro: 8

6/I/8/2010
ZO zvolilo do funkce uvolněného starosty obce Jasenná pro volební období 2010 – 2014 pana Pavla Machovského, roč. 1958.		
Pro: 9

6/II/8/2010
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2010
o místním poplatku za provoz systému sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu
s účinností od 1. 1. 2011 s výší poplatku 450,- Kč/osoba/
rok.		
Pro: 8

6/I/9/2010
ZO zvolilo do funkce neuvolněného místostarosty pro
volební období 2010 – 2014 pana Vladimíra Zapalače,
roč. 1962.
Pro: 5
Proti: 4
		
6/I/10/2010
ZO zvolilo do funkce předsedy finančního výboru pro
volební období 2010 – 2014 paní Ing. Ivanu Londovou,
roč. 1963.
Pro: 7
Zdrželi se: 2

6/II/9/2010
ZO schvaluje umístění sídla společnosti INTELSOFT
s. r. o. v budově čp. 54 na pozemku p. č. st. 151 v k. ú. Jasenná na Moravě. Vlastníkem nemovitosti je Obec Jasenná, Jasenná 190, 763 12 Vizovice, zapsaná na LV 10001
pro k. ú. Jasenná na Moravě.		
Pro: 8

6/I/11/2010
ZO zvolilo do funkce předsedy kontrolního výboru pro

6/II/10/2010
ZO schvaluje pro společnost INTELSOFT s. r. o. pro-
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nájem místnosti v budově čp. 54 a v budově čp. 240 v Jasenné s platností od data zápisu společnosti do obchodního rejstříku s účinností od 1. 1. 2011. Současně pověřuje
starostu uzavřením smlouvy.		
Pro: 8
6/II/11/2010
ZO schvaluje hlavní inventarizační komisi ve složení Ing. Ivana Londová, Ing. Marta Surá, Jiří Mikšík, Terezia Mucsková a dílčí inventarizační komisi ve složení
Vladimír Zapalač, Pavel Bělík a Josef Pečenka.
		
Pro: 8

6/II/12/2010
ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro kabelové vedení NN na pozemcích obce p. č. 808/2, 1297/14, 3192/1
a 3255/2 v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.		
Pro: 8
6/II/13/2010
ZO pověřuje starostu ke spolupráci s pořizovatelem
územního plánu, tj. MěÚ Vizovice, odborem stavebního
úřadu, ve smyslu § 47, 49, 53 z. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a st. řádu, ve znění pozdějších předpisů,
a to po dobu celého volebního období.
Pro: 8

Programové prohlášení ZO Jasenná
pro volební období 2010 – 2014
Zastupitelstvo obce Jasenná na svém jednání dne 24.
11. 2010 schválilo toto programové prohlášení:
- Dokončení místních komunikací Helštýn a Nad dědinů.
Jedná se o místní komunikace k nově postaveným domům.
- Příprava čištění odpadních vod
Čištění odpadních vod ukládá občanům i obcím jak
česká tak evropská legislativa. Kromě toho, kdo chodí
kolem našich vodních toků a vidí a cítí to, co v potocích
teče, uzná, že čištění je nutné. Není to záležitost řešitelná za jedno volební období. Musí být prověřeny všechny okolnosti a možnosti technického i finančního řešení k volbě optimálního způsobu čištění. Je třeba počítat
s tím, že obec i občany to bude něco stát.
- Podpora školství, rekonstrukce MŠ, ZŠ
Zastupitelstvo si je vědomo důležitosti školství pro
obec, proto podporuje mateřskou i základní školu, kde
je nutná i rekonstrukce budov.
- Podpora volnočasových aktivit – příprava realizace
víceúčelového hřiště u Sokolovny a zázemí u fotbalového hřiště. Sport je jednou z možností, jak nejen mladí
mohou trávit volný čas, proto zastupitelstvo má zájem
zkvalitnit podmínky pro tyto aktivity.
- Podpora zkapacitnění dolních úseků a úprav břehů

vodních toků Jasenka a Lutoninka.
Vodní toky jsou sice v kompetenci státu, ale je nutná
iniciativa a snaha obce o provedení úprav dolních toků
Jasenky a Lutoninky hlavně z hlediska protipovodňové
ochrany.
- Opravy, rekonstrukce majetku obce, výkupy pozemků místních komunikací.
Toto je trvalá, průběžná starost obce.
- Podpora činnosti spolků, církví, jejich vzájemné
spolupráce a tradic.
Zastupitelstvo bude podporovat činnost spolků, církví
a jejich spolupráci, protože to je základ kultury a dobrých mezilidských vztahů v obci. Činnost spolků a udržování tradic odlišuje venkov od anonymního městského prostředí. Chraňme si proto tímto způsobem náš
venkovský prostor.
Programové prohlášení obsahuje to, co volební strany měly ve svých programech. Jeho realizace bude závislá na finanční situaci ve veřejné sféře. Nadějí je pro
nás obnovení přípravy změny zákona o rozpočtovém určení daní, kdy změnou zákona podle požadavku obcí by
byl zmenšen rozdíl v daňových příjmech na občana mezi
městy a obcemi.
Pavel Machovský, starosta

Vážení spoluobčané,
Vánoce a konec roku 2010 jsou přede dveřmi a zimnímu období odpovídá i dosavadní průběh počasí. Sníh a mráz nám připomínají, že člověk tady není pánem. Je to fakt, který nezměníme, i kdybychom se rozčilovali kdovíjak. Zima
prostě patří k našim zeměpisným šířkám a musíme ji do jara přečkat. Vánoce
jsou nejen svátkem s duchovním, křesťanským obsahem, ale i časem zimního
slunovratu, který předznamenává příchod Nového roku a toužebně očekávané
jaro.
Přeji Vám i Vašim rodinám klidné Vánoce a hodně zdraví v roce 2011. Zároveň
přeji nám všem, aby se nám vyhýbaly katastrofy přírodní i lidské.
Pavel Machovský, starosta
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Platba místních poplatků v roce 2011
Poplatek za psa platí každý majitel pejska staršího 3
měsíců. Výše poplatku byla stanovena obecně závaznou
vyhláškou č. 3/2003 takto:
Rodiny
100,– Kč za každého psa
Vdovy, vdovci
40,– Kč za každého psa
Obyvatelé pasek
60,– Kč za každého psa
Poplatek je splatný do 31. března 2011.
Zastupitelstvo obce dne 24. 11. 2010 schválilo Obecně
závaznou vyhlášku č. 1/2010, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Její články
týkající se přímo platby poplatku jsou:
Čl. 4
Sazba poplatku
1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2
této vyhlášky činí 450,– Kč a je tvořena:
a) z částky 200,– Kč za kalendářní rok a
b) z částky 250,– Kč za kalendářní rok. Tato částka
je stanovena na základě skutečných nákladů obce
předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.
2) Skutečné náklady roku 2009 na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu činily: 487.633,– Kč a byly
rozúčtovány takto:
Náklady 487.633 děleno 992 (957 počet osob s trvalým
pobytem na území obce + 35 počet staveb určených
nebo sloužících k individuální rekreaci) = 492,– Kč.
Z této částky je stanovena sazba poplatku dle čl. 4 odst.
1 písm. b) vyhlášky ve výši 250,– Kč.
4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se

uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně
v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce.
Čl. 5
Splatnost poplatku
1) Poplatek pro poplatníka podle čl. 2 odst. 1 a 2 této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 31. 3.
příslušného kalendářního roku.
2) Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek splatný nejpozději
do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková povinnost vznikla, nejpozději však
do konce příslušného kalendářního roku.
Čl. 6
Osvobození a úlevy
1) Od poplatku se osvobozují:
a) Občané, kteří déle než 10 měsíců v kalendářním
roce žijí v zahraničí a tuto skutečnost doloží.
b) Občané, kteří déle než 10 měsíců v kalendářním
roce žijí v ČR mimo místo trvalého pobytu a doloží,
že poplatek uhradili jinému správci daně.
2) Úleva se poskytuje:
a) Žákům a studentům, kteří v pracovních dnech bydlí
mimo místo trvalého pobytu a tuto skutečnost doloží. Výše úlevy je 50 % ze sazby poplatku.
b) Obyvatelům nemovitostí čp. 92, 147, 150 a 192, neboť tady nelze zajistit efektivní odvoz odpadů. Výše
úlevy je 50 % ze sazby poplatku.
Celé znění vyhlášek najdete na webových stránkách
obce www.jasenna.eu (úřední deska).

Další cenová nabídka na zhotovení
vodovodní přípojky – IMOS group s. r. o.
Cenová nabídka neobsahuje vytyčení sítí a geodetické zaměření.
Stručný popis
Cena potrubí za 1 m /folie + drát/
PE přechod 32/1“ 2x
Spojka Isiflo
Nátrubek várný
Položení potrubí (m)
Tlaková zkouška (ks)
Desinfekce (m)
Řízený protlak pod komunikací (m)
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sazba
30,80
279,40
249,70
78,70
14,10
587,00
24,80
811,00

Prořezání komunikace (m)
Výkop v chodníku vč. zapravení (m)
Výkop v asfaltu vč. zapravení (m)
Bourání – přes zdivo /bez zapravení/
Výkop v zeleném vč. zapravení (m)
Startovací jáma /v zeleném/ (ks)
Montážní jáma /asfalt/ (ks)
Vodoměrná šachta
Vodoměrná souprava
Vodoměr
Koleno (ks)
Šoupátko domovní

111,00
1020,00
2460,00
706,00
785,00
1660,00
7800,00
8268,00
1738,40
0,00
144,20
1280,00

Poklop šoupátkový
Zemní souprava teleskopická
Podkladová deska
Navrtávací T kus přípojkový
Montáž vodoměrné soupravy
Doprava (km)
HZS (hod)
Výkop mont. jam (protlaky…) (m3)
Výkop rýhy – strojní (bm)
Výkop rýhy – ruční (bm)
Bourání betonu (m3)
Písek SPC + doprava (m3)
Podpísk. + zapískování (m)
Drcené kamenivo + uložení (m3)

815,00
689,00
211,00
1900,00
124,00
29,00 – 36,00
250,00
690,00
274,00
358,00
2090,00
401,00
198,00
997,00

Chránička (prům. 65 mm) + pokládka
Zához (m3)
Beton + betonáž (m3)
Nakládka + odvoz zeminy na skládku
Protlak + chránička 63 mm (m)
Protlak + chránička 110 mm (m)
Řezání asfaltu (m)
Řezání betonu (m)
Bourání asfaltu (m3)
Živičný povrch (m2)
Terénní úpravy + osetí (m2)
Provrtání otvoru (ks)
Železobetonová deska (m2)
Kompresor + obsluha (hod)
Zához rýh (m)

113,00
89,60
2780,00
434,00
707,00
957,00
111,00
186,00
608,00
585,00
23,00
706,00
971,00
1000,00
59,20

Informace o provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv
Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje
ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem
životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele
spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů / spalinové cesty/.
Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1. 3. 2010 - o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného
nařízení je mimo jiné uvedeno, že každý si musí počínat
tak, aby při provozu komína a kouřovodu (dále jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo ke vniku požáru. Aby při provozu spalinové cesty a spotřebiče paliv
nedocházelo ke vzniku požáru a úniku spalin od připojených spotřebičů na tuhá, kapalná a plynná paliva musí se
provádět kontroly, čištění a revize spalinové cesty způsobem a ve lhůtách stanovených tímto nařízením vlády.
Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví, a která je zároveň
- revizním technikem komínů
- nebo specialistou bezpečnosti práce-revizním technikem komínových systémů,
- nově pak revizním technikem spalinových cest
Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením spalinové cesty do provozu nebo
po každé stavební úpravě komína,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv,
d) po komínovém požáru,
e) při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.
O provedené revizi spalinové cesty vydá odborně způ-

sobilá osoba písemnou zprávu („Revizní zpráva spalinové cesty“).
Kontrola spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví nejméně 1 x ročně. O provedené kontrole vydá odborně způsobilá osoba písemnou
zprávu („Zpráva o provedení kontroly spalinové cesty“).
Čistění spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví. O provedeném čistění spalinové
cesty vydá odborně způsobilá osoba písemnou zprávu
(„Zpráva o čištění spalinové cesty“).
Oproti stávající právní úpravě (vyhl. 111/1981 Sb.) je
v nařízení vlády dána možnost provádět čistění spalinové cesty o jmenovitém výkonu do 50 kW svépomocí.
Čištění spotřebiče na pevná paliva do 50 kW svépomocí
se provádí podle návodu výrobce za podmínky, že budou prováděny kontroly spotřebiče odborně způsobilou
osobou, a to nejméně l x ročně.
Upozorňujeme na skutečnost, že pokud právnická
osoba nebo podnikající fyzická osoba (netýká se fyzických osob) provádí čistění spalinové cesty svépomocí,
musí vést o provedeném čistění záznamy, které následně předloží odborně způsobilé osobě při provádění kontroly spalinové cesty.
Čištění spalinové cesty se provádí zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin ve spalinové
cestě a na lapači jisker a na vybírání pevných znečišťujících částí nahromaděných v neúčinné výšce komínového průduchu nebo kondenzátů ze spalinové cesty.
U nepoužívaného komína, který je v ústí zabezpečen
proti vnikání dešťové vody a je v místech připojení spotřebiče paliv řádně označen tabulkou s nápisem „Mimo
provoz“ nebo jiným vhodným způsobem, se kontrola
a čištění neprovádí.
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Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
Druh paliva připojeného spotřebiče paliv

Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

Činnost

Čištění spalinové cesty
do 50 kW
včetně

nad 50 kW

Pevné
Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

3x

2x

Kapalné

Plynné

3x

1x

Kontrola spalinové cesty

1x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu

1x

1x

1x

Kontrola a čištění spalinové cesty

2x

1x

1x

Výběr pevných (tuhých) znečišťujících
částí a kondenzátu

2x

1x

1x

Čištění spotřebiče paliv

2x

- za sezónní provoz se považuje provoz spalinové cesty
pro spotřebič paliv po dobu
- při kontrolách a čištění dvakrát ročně se tyto činnosti
provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž
mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 6 měsíců,
- při kontrolách a čištění třikrát ročně se tyto činnosti
provádí v přiměřených časových odstupech, přičemž
mezi jednotlivými kontrolami nebo čištěními nesmí
uplynout doba kratší 4 měsíců
Spotřebiče napojené na spalinovou cestu, které nejsou
pravidelně kontrolovány odborně způsobilou osobou –
kominíkem /revizním technikem komínů/, nejenže zne-

nejméně podle návodu výrobce

čisťují ovzduší, ale je nutné si uvědomit, že při spalování nekvalitního paliva /mokré dřevo, kaly nebo dokonce
plasty/ dochází k zadehtování spalinové cesty a následnému vznícení sazí, kdy při teplotě cca 1100 °C je ohrožen
majetek a zdraví spoluobčanů, kdy při netěsnosti nebo
pouhé pavučině u plynových spotřebičů v komínovém
průduchu může dojít k úniku spalin do místnosti a následné otravě osoby, která se v místnosti nachází.
Seznam oprávněných a autorizovaných osob najdete na internetových stránkách www.kominici.info nebo
na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR.
Jaroslav Machýček předseda SRTK-Zlínského kraje
Ing. Dana Potěšilová, ředitelka odboru prevence
HZS Zlínského kraje

Jasenský košt 2010 a Beseda důchodců

Podle počasí v letošním roce a jeho dopadu na úrodu
ovoce to vypadalo, že nebude co pálit, ani koštovat. Trnek bylo málo a tak košt zachraňovaly hlavně „železné zásoby“. Někteří ale dodali dva vzorky a například
Karel Hejtmánek měl zastoupení ve všech hodnocených
kategoriích. Nakonec bylo hodnoceno 13 vzorků slivovic, 7 vzorků jabkovic a 4 vzorky hruškovic. Z hodnocení degustační komise pod vedením Jaroslava Machaly
vzešlo pořadí, které je uvedeno v tabulce.
Aby nevznikaly pochybnosti o průběhu hodnocení, je
třeba uvést, že hodnotitelé neví, čí vzorky jsou hodnoceny. Výsledky se komise dozvěděla až na koštu v pátek 3. 12. 2010. Na vlastní košt a besedu, kromě hodnotitelů trénovala i skupina tanečnic, která letos připravila
vystoupení ve stylu country. Sladkou odměnu v podobě
dortu si tanečnice skutečně zasloužily. Beseda a košt se
uskutečnil v Motorestu u Kašparů za přispění Veselých
heligonek (Svatopluk Filgas, Josef Polčiák, Jan Hnila)
v příjemné atmosféře. Účastníci besedy ještě po půlnoci
6 Jasenský zpravodaj

odpovědně koštovali vzorky, které jim Jaroslav Machala svědomitě nabízel.
Děkuji všem, kteří přispěli k dobrému průběhu akce:
tanečnicím, degustační komisi, muzikantům, účastníkům a těm, kteří dodali vzorek destilátu k hodnocení.
Doufejme, že příští rok bude úroda trnek lepší, aby se
nám tradice udržely, a abychom se ve zdraví zase sešli.
Pavel Machovský, starosta

Výsledky hodnocení:
Slivovice
Poř.		 Jméno a příjmení
Rok pálení
1. Ing. Pavel Bělohlávek
2009
2. Jan Sušeň, nejstarší
2009
3. Karel Macek (čp. 178)
2009
4. Antonín Zicha
2010
5. Karel Hejtmánek
2006
6. Pavel Polách, st.
1977
7. Zdeněk Steiner
2010
8. – 9. Jan Lukáš
2009
8. – 9. Pavel Polách, st.
2009
10. Antonín Studeník, ml.
2009
11. Jaroslav Studeník
2009
12. Josef Polčiák
2010
13. Milena Bělíková
2009

Body
151,6
148,8
147,8
146,8
146,0
145,1
143,2
142,9
142,9
137,8
136,7
135,8
134,6

Jméno a příjmení
Pavel Sovička
Karel Hejtmánek
Jaroslava Mojžíšová
Svatopluk Filgas
Zdeněk Steiner
Jan Lukáš
Jaroslav Studeník
Jméno a příjmení
Josef Polčiák
Jaroslav Machala
Karel Hejtmánek
Zdeněk Jurčák

Jabkovice

Hruškovice

Rok pálení
2006
2006
2008
2003
2009
2001
2008

Body
148,0
147,9
146,9
139,5
137,6
136,5
136,0

Rok pálení
2010
2010
2002
2010

Body
151,3
147,3
142,9
138,0

Čtvrt století nejen s folklórem

Valašský soubor Portáš z Jasenné oslavil na začátku letošního roku neuvěřitelných 25 let své existence. A stejně jako po celá ta léta, i letos jsme společné vzácné chvíle
trávili nejen s folklórem.
Už v lednu jsme pořádali již po pětadvacáté valašský
bál ve vizovické sokolovně. Tentokrát byli našimi hosty
tanečníci a muzikanti souboru Vsacan ze Vsetína. Domnívám se, že se náš bál stal již skutečnou tradicí. Přicházejí zpravidla ti „skalní“ a přivádějí s sebou nové známé. Účast bývá již tradičně hojná a pro nás povzbudivá.
Na jaře jsme se dohodli na tiché oslavě 25. výročí vzniku souboru – v úzkém kruhu, bez vystoupení pro veřejnost a výrazného halasu s představou: Pozpíváme, potan-
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cujeme při cimbálovce, zavzpomínáme… Skutečně se
tak i stalo, až na ten úzký kruh. Hlásili se postupně další
a další bývalí členové, až z toho bylo široké mlýnské kolo
s asi osmdesáti lopatkami…
První květnový víkend jsme vyrazili do Velkých Pavlovic na třídenní cykloturistický výlet, který je rodinný
a již také tradiční. Stal se oblíbeným i u našich dětí, které se postupně sžily a (ač stáří různého) stává se z nich
kvalitní kolektiv. Tyto „zájezdy na kola“ jsou asi jediným
počinem souboru Portáš, který poměrně dobře, bez připomínek a troufám si říci, že snad i rádi tolerují naši životní partneři.
Až nečekaně vydařenou se stala naše účast na „Otvírání pramenů“ v Luhačovicích. Jsouce postiženi nečekanou
neúčastí některých tanečníků, vypjali jsme se k poměrně kvalitnímu výkonu a mezi ostatními soubory jsme se
rozhodně neztratili. A navíc – vinou zapomenuté lahvinky slivovice přímo u pramene „Ottovky“ - na nás jistě nezapomene překvapený pan farář, jehož úkolem bylo posvěcení ozdravné vody, nikoliv našeho – ač jistě neméně
zdraví prospěšného – výtažku z jasenských strání…
Letní, už sedmá část „Putování kolem Valašska“ vedla
tentokrát po trase Vizovice – Slušovice – Hvozdná – Štípa – Lukov – Lukoveček – Rusava. Počasí bylo aprílové,
nicméně se podařilo zdolat na kolech bezmála 70 km.
Už XII. ročník turnaje v minikopané o „Putovního Portáša“ se konal v září na jasenském fotbalovém hřišti. Nepodařilo se nám obhájit loňské vítězství, a tak odputoval
Portáš se souborem Ovčák na Hovězí.
Většina obyvatel naší obce jistě postřehla, že jsme i letos druhou listopadovou sobotu „vodili hodového barana“. Letos poprvé nám skutečně přálo počasí, o to byla
cesta téměř celou obcí radostnější. Lidé byli milí, s mnohými jsme si nejen zazpívali, ale i zatancovali. O to větším zklamáním pro nás byla pramalá účast na večerním
„Stínání barana“. S pocitem marnosti nad ztraceným časem při přípravě programu se vší pravděpodobností po-
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řádání hodové zábavy v příštím roce poněkud přehodnotíme…
V právě uplynulou sobotu (11. 12.) jsme s chutí zatancovali pravidelným návštěvníkům ZŠ Valašská Polanka na jejich „Školním plese“. I přes sněhovou kalamitu
a různé projevy či náznaky nutnosti přejít mezi soubory
– veterány, jsme několik zapomenutých, či nečekaně selhavších věcí pružně nahradili a s nadhledem sobě vlastním úspěšně prokličkovali ke zdárnému konci.
Co říci závěrem - mezi současnými tanečníky souboru Portáš je málo nás, kteří jsme stáli u samotného zrodu tohoto skvělého seskupení. Mám-li najít společného
jmenovatele těch 25 let, kdy tanečníci soubor opouštěli
a naopak přicházeli noví, vzpomenu-li na dobu prudkého
vzestupu (přes dvacet tanečních párů) a následnou těžkou
dobu plnou předtuchy blížícího se rozpadu, a podívámli se na dnešní sestavu stálých tanečníků, pak mě napadá
jmenovatelů hned několik – radost z pohybu, tance, láska k folklóru, zpěvu, lidové písni… Kromě toho všeho
pak vládne v souboru Portáš výjimečná atmosféra, obrovská tolerance, vzácné souznění, vzájemná úcta a specifický druh humoru…
Jsem ráda a vděčná, milí Portáši, že mi s vámi bylo
po celých 25 let – a stále je – vždycky a pořád dobře …
Eva Kovářová

Blahopřejeme k ocenění
od hejtmana Zlínského kraje
18. 10. 2010 – Záslužným vyznamenáním 2. stupně, pamětním listem a dárkovými předměty ocenil dnes
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák pana Vladislava
Jurčáka za dlouholeté působení v uměleckých oborech.
Vladislav Jurčák se narodil v roce 1932 a patří mezi
přední propagátory a silné a vlivné patrioty regionu. Vladislav Jurčák na svoji dřívější zálibu a tvorbu ve fotografii navázal ve své práci drobnými kolážemi s vysoce kvalitním nápadem známkové
tvorby. Za posledních 16 let vytvořil více jak 580 těchto drobných výtvorů s podtextem Valašského království, Zlínského kraje
či České republiky. Ve svém díle
ztvárňuje především osobnosti české kultury, sportu a politického života. Vladislav Jurčák
vystavoval svá díla na samostatných výstavách a také pravidelně na výstavách Volného výtvarného sdružení „Valašský názor“
po celé naší vlasti i v zahraničí.
Na Vladislavu Jurčákovi je velmi viditelná osobní skromnost.
Při každém setkání s ním je cítit jeho velké zaujetí pro zviditel-

nění ne sebe samého, ale především hodnot kraje, ve kterém se narodil a ve kterém celý svůj život působí a tvoří,
ať se již jedná o fotografování, hudbu, písmáctví, lidové
zvyky a tradice, kulturní a společenský život, či jeho poslední výtvarné snažení ve známkové tvorbě.
Výňatek z článku tiskového mluvčího Krajského
úřadu Zlínského kraje Ing. Milana Plesara, převzato
z www.kr-zlinsky.cz.

Ohlas na barevnou přílohu

ství světa a nejen účastníkem, ale i mistrem světa 2010
v ledním hokeji? Je to český reprezentant Miroslav Blaťák, který hraje t. č. v Rusku, ale nevynechá jedinou příležitost, aby se nezastavil v Jasenné na dolansku v domě
čp. 318. Tam trvale žijí jeho rodiče, jakož i babička Milada, rozená Mynářová.
Bylo by mi ctí, kdybych mohl čtenáře při této příležitosti seznámit s posledními novinkami mojí známkové
tvorby na téma Jasenná. (Pozn. redakce: ukázku tvorby
najdete na barevné příloze tohoto čísla)
Vladislav Jurčák

Jako pravidelný čtenář zpravodaje rád pročítám všechno dění ve své rodné obci. Ale „pohlazením“ je v čísle
barevná příloha. V posledním, 5. čísle, mě potěšila zpráva o činnosti Kynologického klubu, který už funguje osm
let. Blahopřeji jim jak k jejich práci, tak Markovi Černému k účasti na mistrovství světa.
Napadlo mi následně, zda naši spoluobčané ví, že ještě
jeden „polojaseňan“ je pravidelným účastníkem mistrov-

Poděkování
Včelařský kroužek mládeže při ZŠ Jasenná děkuje tímto Obecnímu úřadu Jasenná, panu starostovi Pavlovi Machovskému a paní Ivetě Dorničákové za pomoc při organizování a zajištění „Prvního medového odpoledne“
dne 12. – 13. 11. 2010. Poděkování patří i zaměstnancům
ZŠ Jasenná paní ředitelce Mgr. Ivě Mynářové, paní Martině Večerkové a také kuchařkám paní Iloně Dubčákové a paní Janě Kovářové. Všem spoluobčanům, kteří se
zúčastnili naší akce jak v medové soutěži, tak svou přítomností srdečně děkujeme. Na závěr patří poděkování

Foto: Petr Zákutný

žákům ZŠ a MŠ za jejich výtvarná díla, kterými jsme vyzdobili prostory školy.
Za VKM při ZŠ Jasenná vedoucí kroužku
Jaroslav Studeník

Zasazení lípy u školy
Včelařský kroužek mládeže při ZŠ v Jasenné má pro
svoji činnost u budovy školy umístěna dvě včelstva. Jako
důležitý medonosný strom a zároveň národní symbol zde
byla vysazena lípa malolistá. Přejme dětem i lípě, aby se
jim tady dařilo.
Jasenský zpravodaj 9

V naší mateřské školce se nenudíme ani chvilku
NÁVŠTĚVA MUDr. BOHÁČOVÉ

Je již téměř tradicí, že děti v MŠ
navštěvuje paní doktorka Boháčová.
Celý měsíc listopad si s dětmi hravou formou vyprávíme o lidském
těle, o tom, co našemu zdraví pomáhá a jak si ho co nejlépe chránit. Rozšiřujeme znalosti našich dětí o našem
těle vůbec, hrajeme různé hry pro
smyslové vnímání, prohlížíme si knihy a časopisy.
Paní Boháčová dětem přinesla spoustu nakreslených obrázků,
na kterých byly znázorněny lehčí

i závažnější úrazy. Hovořila hlavně
o tom, jak úrazům a nemocem předcházet. Děti si vzájemně za pomoci
paní doktorky ošetřovaly nejčastější typy běžných úrazů. Po chvíli to
ve třídě vypadalo téměř jako v nemocnici. Dozvěděly se také, že při
vážném zranění je nutné zavolat sanitku. Teď již znají i telefonní číslo
na rychlou záchrannou službu.
Následovala divadelní scénka. Zazvonil zvonek a za dveřmi se objevila paní Marta Surá. Při neopatr-

Mikulášská besídka

Co to zvoní, co to cinká.
Poraďte mi,
je to zvonek vánoční,
nebo čert řetězem řinčící?

V pátek přišel k nám,
Miku, Miku, Mikuláš.
Nebojte se, čerta sebou sice měl,
Ale ukáznil ho krásný anděl.
Aby děti nelekal
A raději do pekla utíkal.
Co to Mikuláš v rukou má?
To je kniha převzácná.
Otevře ji a povídá,
Děti tiše ani nemukat.
Kniha hříchů to se ví,...
Na každého z dětí něco poví.
Kdo tu třeba dneska zlobí.
Nebo kdo se v jídle nimrá,
Prsty do pusy si s oblibou strká.
Kdo kamarádovi ublížil,
ale také kdo komu co rozbořil.
Je neděle, 12. prosince odpoledne
a hustě padá sníh. Zima jako z Ladových obrázků. Do ticha bílé krajiny se ozývají tóny. Z otevřených
oken budovy mateřské školy je slyšet housle, flétny, klavír a hlasité
trubky.
Mnohým tyto zvuky napoví, že se
zde opět po roce představují na vánoční besídce malí i větší muzikan10 Jasenský zpravodaj

Mikuláši, co s tím uděláš?
„Všechno jim to odpustím,
Když mi děti slíbí, že se polepší.“
Když to děti přislíbily,
Mikuláši s andělem a čertem zazpívaly.
Za ty krásné písničky,
Dostaly děti dárek maličký.
Vždyť Mikuláš nechodí nikdy sám,
Vždy přinese něco k nám.
Kdo je hodný, tomu jablíčka,
Kdo zlobí, tomu trochu uhlíčka.
Ale že nikdo tolik nezlobil,
Tak balíček každý s radostí rozbalil.
Ale pozor, pozor dětičky,
Buďte hodné po rok celičký.
Mikuláš se na vás dívá,
Andělíček z nebe hlídá.

né jízdě na kolečkových bruslích se
zranila. Bolela ji ruka a měla bouli
na čele. I ji paní Boháčová s pomocí dětí ošetřila a pak jí děti zavolaly
sanitku, takže nakonec všechno dobře dopadlo.
Tímto děkuji paní doktorce Boháčové i paní Suré za pěkný přístup
k dětem, za příjemně prožité dopoledne. Všichni se těšíme a doufáme,
že nás příští rok zase navštíví.
Věra Kočicová,
učitelka MŠ
Po roce se zase tady,
jistě všichni sejdeme.
Velmi bychom poděkovat chtěli,
Mikuláši, čertíkovi,
i milému andělovi.
Za čas s námi strávený,
Tatínkovi Josefovi Pečenkovi,
Který jako Mikuláš přišel k nám,
Mamince Martě Suré,
Která jako anděl z nebe slétla k nám.
A v neposlední řadě
řinčícího čertíka,
Zahrál Jindřich Smetánka.
Bc. Michaela Propšová

I ten čert si do komína píše,
Kdo zlobí, tak ať toho moc nepopíše.
Po Mikuláši nám venku zbyly,
pouze bílé šlépěje.

VÁNOČNÍ BESÍDKA

ti ve hře na hudební nástroje. Nemohou zde chybět koledy Štědrý večer
nastal, Chtíc, aby spal, Jak jsi krásné neviňátko, My tři králové a jiné
skladby. Pozornými posluchači jsou
rodiče, prarodiče, sourozenci a známí. A že je hostů opravdu hodně,
svědčí to, že se třída zaplnila do posledního místečka a nedá se zde ani
projít.

A teď to nejdůležitější – jména
účinkujících žáků z Jasenné: Vojtěch Kovář, Kristýna Dubčáková,
Sabina Poláchová, Jiří Kovář, Eliška Poláčková, Veronika Steinerová, Eliška Kratinová a Jan Macek.
Některé skladby zazněly v podání
žáků, kteří pocházeli z jiných obcí.
Věříme, že příští rok bude malých
muzikantů více, protože hru na hu-

dební nástroje pozorně poslouchali
v prvních řadách malí školkáči, kterým se vystoupení moc líbilo. Určitě je hra na nástroj zaujala natolik,
že se také budou chtít naučit hrát
a rodiče je v této hudební aktivitě
podpoří – a to je hlavní myšlenka
této akce. Vždyť v mateřské škole
se mohli s flétničkou již blíže seznámit všichni předškoláci. Rodiče jim
flétnu ochotně zakoupili a ve školce ji děti pod vedením paní učitelky využívají ke hře. Nejen že je
u dětí podporována hudebnost, ale
začít s flétničkou u malých dětí je
vhodné zejména vzhledem k rostoucímu počtu onemocnění dýchacích
cest a v neposlední řadě při vadách
řeči. Pravidelné, rytmické rozkmitání špičky jazyka pomáhá procvičovat mluvidla.
Paní učitelka: „Děti, čím se kosí
tráva?“
Kuba odpovídá obratně: „No přeca
kosačkou.“
dddddd
Po stole leze mravenec.
Paní učitelka: „Co s tím mravencem uděláme?“
„Mosíme ho zamrtvit“, odpovídají děti.
dddddd
„Pavlíku, proč jsi mi nedonesl ten
triangl, když jsem Tě pro něho poslala?“ ptá se paní učitelka.
Pavlík: „No, on byl navrchu a já
sem ho nedoviděl.“

Jasenské přezdívky

Příjde pan Zicha do třídy a Klárka
hlásí: „Já toho Betáka znám.“
„A odkud ho znáš?“ říká paní učitelka.
„No, on vždycky chodí ke Klobáskovi a já taky chodím ke Klobáskovi.“
dddddd
„Filípku, už si zdravý?“, ptá se paní
školnice.
„Ne, odpoví Filip, eště sbírám prášky.“
dddddd
„Evička odnáší tácek od svačinky
a povídá paní kuchařce:

žáky ZUŠ. Mnohé z nich vystupovaly na veřejnosti poprvé a za pásmo „Malý andělíček“ si všechny zasloužily velkou pochvalu.
Poděkování patří učitelkám, které
připravily žáky na vánoční besídku
a přijely do Jasenné na vystoupení
– paní Janě Fuskové a Barboře Konečné, firmě Jasno, která tuto akci
každým rokem finančně podporuje,
těm, kteří na vystoupení přišli a samozřejmě všem dětem.

Potlesk na vánoční besídce si vysloužily několikrát i děti z mateřské
školy, které vystřídaly v programu

Zasmějte se s námi
„Já sem to všechno snědla a budu
asi štykat.“ (škytat)
Paní kuchařka se tomu zasmála
a Evička reaguje: „Tobě je to k smíchu?“
dddddd
„Paní učitelko, víš, co jsou červení
mravenci?“
„Komunisti, to říkal náš tať ka.“
dddddd
Paní učitelka: „Co se udělá s husou, až je velká?“
Děti: „No, husa sa mosí odpéřit.“
Učitelka: „A jak se jmenuje malá
husa?“
„Housenka“, odpoví děti.
dddddd
Petr nese vrátit hovězí maso s kouskem šlachy a říká: „ Já to želé nejím.“
dddddd
Paní učitelka si povídá s dětmi
o mouce a těstu.
„Děti, kdo dělá těsto?“ ptá se paní
učitelka.
Peťa odpoví: „Asi těstař.“
dddddd
„Jak se říká pánovi, který řídí
vlak?“
„Kolejista.“
„A letadlo?“
„Letadník.“
dddddd

Pokojné prožití vánočních svátků, strávených v kruhu svých nejbližších a hodně zdraví v novém
roce přejí všichni zaměstnanci
Mateřské školy Jasenná.
Věra Pečenková,
ředitelka MŠ
„Evičko, ty jsi byla v nemocnici?“
„Ano, dávali mi tady kanylku“,
ukazuje p. učitelce Evička.
„A ty jsi plakala?“
„Né, né, neplakala,“ přesvědčuje
Evička.
Paní učitelka pochvalně pokývá
hlavou.
Eva se odmlčí a pokračuje: „Já sem
enom jačala.“
dddddd
„Že si počůváme (půjčujeme) sobě
hračky?“ ptá se Kuba.
dddddd
„Danečku, piješ čaj nebo granko?“
ptá se paní kuchařka Dana a dodá:
„Já si to nemožu pořád zapamatovat,
co piješ.“
„Tak si to konečně napiš“, doporučuje Natálka.

Jasenský zpravodaj 11

Věřte, nevěřte, i do školy se děti těší
IX. Žákovský ples ZŠ Jasenná

V pátek 5. listopadu 2010 se v Sokolovně v naší obci uskutečnil IX. Žákovský ples ZŠ Jasenná. Tak jako každý
rok i letos to byl významný den hlavně
pro žáky první a páté třídy. Noví žáčci zde totiž složili slavnostní slib a byli
pasováni na prváčky, a páťáci byli ozdobeni stužkou, která jim bude připomínat poslední rok v ZŠ Jasenná.
Žákovský ples zahájili tradiční polonézou žáci 2. – 5. třídy. Slavnost-

ně vystrojení chlapci předvedli, že již
v poměrně nízkém věku dokáží být
galantní a svým tanečním partnerkám, oděným v krásných šatech, předali jako poděkování květinu.
Tanečním vystoupením na píseň
Pátá z muzikálu Rebelové zpestřili program plesu i žáci 1. – 3. třídy.
K tanci i poslechu hrál bezva hudbu
DJ pan Milan Bařina. Hostem plesu
byla mladá zpěvačka Markéta Peš-

ková, která dětem, rodičům i hostům
zazpívala k tanci i poslechu sadu dětských a populárních písní.
Třešničkou na dortu byla bohatá
tombola, kde děti i hosté mohli získat
báječné ceny, za které děkujeme rodičům žáků a sponzorům naší školy.
Žákovský ples se letos vydařil
a dětem tak mohou zůstat další pěkné
vzpomínky na jejich základní školu.
Marcela Pešková

Jak pořídit škole novou vůni

Možná je pro někoho překvapením, že škola voní. Nám, co do ní
denně chodíme, ano. A během roku
různě. Nejvoňavější je po velkých
prázdninách. Tehdy bývá plná letního, svěžího vzduchu, který se jí
dostal do každého záhybu při generálním úklidu. Voní všemi těmi
parfemovanými úklidovými prostředky, které na její očistu použijí
paní školnice a paní uklízečka. Často voní po nové výmalbě a vždycky
novými knihami a sešity. Pak během
roku nabírá vůně událostí, které jí
projdou – někdy je to desinfekce /
třeba při žloutenkové nebo chřipkové epidemii/, často je to vůně barviček a lepidel a dalších výtvarných „udělátek“ a materiálů. Letos,
v půli listopadu, jsme však naší škole pořídili novou příjemnou vůni –
vůni medu, včelího vosku, propolisu a nejrůznějšího koření a tinktur.
A tak se můžeme se všemi podělit
o zkušenosti z tohoto voňavého pokusu.
Aby byla vůně zdařilá, potřebujete na ní pracovat s odborníky.
V našem případě to byl pan Jaroslav Studeník a ostatní členové Českého včelařského svazu a troufám
si tvrdit, i po tak krátké době, že
v odborníky rostou i členové našeho včelařského kroužku. Také potřebujete pomoc s přípravou. Tu,
na kterou nestačí děti a dospělí ze
školy, nám poskytli z obecního úřadu. Dále potřebujete ochotné a pilné paní kuchařky ve školní kuchyni,
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kterou za jejich asistence „propůjčíte“ maminkám a dětem na pečení
perníčků. Pak už jen stačí, aby se
roztopily trouby mezi tím, co maminkám předávala své zkušenosti,
rady a recepty na perníková kouzla paní Marie Bajzová a Jana Kulíšková z Lidečka. Po troše teorie už
to ve školní kuchyni vypadalo jako
v úle – maminky se pustily do zpracovávání těsta, vyvalování, vykrajování a pečení. A škola se v pátek večer naplnila perníkovou vůní….
Přirovnání ke včelímu společenstvu mohu směle použít i na sobotní
pokračování akce. Od rána se škola dekorovala a plnila rozličnými
včelařskými potřebami, které členové včelařského svazu zapůjčili
na výstavu. Už během týdne se rodila i výstava výtvarných prací dětí
a žáků obou škol – mateřské i základní - na téma včely. Maminky
s paní kuchařkami a instruktorkami od rána zdobily a balily perníčky. Školu provoněly nejrůznější včelí produkty, o kterých potom velmi
zasvěceně přednášel pan Okál ze
Štípy, a které si pak hosté této akce
mohli i zakoupit. Byli totiž důkladně obeznámeni se skvělými účinky
včelích produktů na lidské zdraví.
Pana Okála i všechny, kteří si přišli naši „včelí“ školu prohlédnout,
přivítali žáci několika básničkami
o včelách a jako hostitel a pořadatel
akce je přivítal i pan Studeník.
Mezi tím, co výstavou procházely
spousty návštěvníků a to nejen míst-

ních, ale i turistů, zasedala ve školní družině laická porota ve složení
paní Klára Bobálová, paní Jindřiška
Hejtmánková, paní Blanka Kovandová, paní Ing. Tamara Machovská,
pan Miroslav Dorničák a pan Pavel
Sovička. A měli nelehký úkol. Vybrat ze šestnácti anonymních soutěžních vzorků medu ty nejchutnější. Svou zodpovědnou práci stihli
včas a po skončení přednášky pana
Okála mohli být vyhlášeni vítězové
medového klání i výtvarné soutěže.
Vzácně jednotná porota vyhodnotila vzorky v tomto pořadí: 1. místo
získal pan Jaroslav Kočica, 2. místo
pan Petr Kovář a 3. místo pan Jaroslav Studeník. Gratulujeme!
Po akcí nabité sobotě nám k páteční vůni perníku přibyla vůně
medu, vosku, propolisu, tinktur,
mastí, medoviny…a včel.
Kdo se nemohl přijít do školy namlsat všech těchto vůní na První medové odpoledne v pátek 12.
a v sobotu 13. listopadu tohoto roku,
bude mít třeba příležitost příště, při
dalším ročníku akce. My všem těm,
kteří pomohli k úspěchu toho prvního, děkujeme.
Ve škole jsme si vůni medu dobře uchovali a přidávali k ní další.
Vždyť na dveře už klepal voňavý advent a Vánoce…tak ať jsou i u Vás
voňavé, šťastné, radostné a plné rodinné pohody a porozumění.
Za žáky i zaměstnance školy
Iva Mynářová

Mikulášský jarmáček
V pátek 3. prosince to v naší škole
už od rána pěkně šumělo a panovalo
velké napětí… Všichni se už nemohli dočkat tradičního předvánoční jarmáčku, ale také jsme byli jak na trní,
jestli k nám letos opět zavítá Mikuláš
se svými pomocníky, divokým čertem a hodným andělem. Při každém
zašramocení jsme trnuli, jestli už ta
kýžená chvíle nenastala. Konečně se
ozvalo rámusení a řinčení řetězů…
Letos byl čert opravdu pekelný. Kaž-

dý poctivě zpytoval svědomí a nikdo
si nebyl jistý, jestli náhodou neskončí v pekle a nebude muset pomáhat
přikládat na oheň… Ale na děti si
nakonec čert nepřišel, všechny třídy
si připravily hezkou básničku nebo
písničku, za kterou si každý vysloužil balíček s ovocem a sladkostmi.
Ty se moc hodily, protože nás posléze čekal všemi oblíbený jarmáček a bylo potřeba se na něj pořádně posilnit. Když začal, proměnila se

škola v opravdové tržiště plné ruchu
a hemžení. Prodávalo se a nakupovalo… A bylo z čeho vybírat - knížky,
vánoční ozdoby, hračky, pexesa, hrníčky, ozdůbky pro holky, kartičky
hokejistů pro kluky… Na co si kdo
vzpomněl…Všichni jsme odcházeli s nějakým tím malým dárečkem
pro naše nejbližší a s dobrým pocitem u srdíčka z toho, že jsme přispěli
ostatním třídám na jejich absolventská trička.
Jitka Pištěcká

Vánoční strom ve vizovickém zámku

V adventním čase jsme si zpestřili činnost ve školní družině a pracovních činnostech výrobou ozdob
na vánoční stromek. Letos jsme zvolili barvu ozdob módní – bílou. Děti

společně tvořily andělíčky, hvězdičky a řetězy. 17. prosince žáci
4. ročníku zdobili strom ve vizovickém zámku. Přijďte se podívat, jak
se nám výzdoba povedla. Andělská

výstava probíhá v přízemí zámku
a otevřená je i kaple od 18. 12. až
27. 12. od 13.30 do 16.30 hodin.
Martina Večerková

Počasí v naší obci v roce 2010

Další rok nám končí, víme již, co
nám dal, co nám vzal a taky víme,
jakým počasím nás obdaroval. V paměti nám po letech zůstanou jenom
významnější klimatické jevy. Počasí je naším přítelem i nepřítelem,
pohladí i pozlobí, zlepší a někdy
i pořádně pokazí náladu. Je naším
stálým doprovodem životem.

Leden:

Do letošního roku jsme vstupovali
beze sněhu. Nový rok se na nás kabonil nízkou oblačností a po silvestrovské půlnoci byl vzduch prosycen
vůní, dá-li se to tak říct, vystřílené zábavní pyrotechniky. První lednový den připomínal předjaří s příjemným povětřím. Hned druhý den
se začalo ochlazovat a denní teploty
klesly pod bod mrazu. Padající sníh
zahalil krajinu a souvislá sněhová pokrývka pak ležela celý leden.
Mrazy se malinko zmírnily na konci první dekády. Překvapil nás déšť,
který přinesla tlaková níže ze západního Středomoří. S tím byly spojeny
potíže v podobě ledovky. Ve vyšších
vrstvách atmosféry teplo a při zemi
mrazivo. Na sněhu se utvořila ledová krusta, vozovky byly jako sklo.
Na větvích stromů se tvořila ledová

vrstvička, která pak zvláštně chrastila. Na Jižní Moravě a Českomoravské vysočině námraza trhala dráty
elektrického vedení a lámala stromy. Po 10. lednu se opět pomalu začíná ochlazovat a dešťové přeháňky
přechází ve sněžení. Ve třetí dekádě,
hned 20. ledna přituhuje, přišla pravá zima. Právě na svátek svatého Fabiána. „Šak staří ludé praúvali, že
fabiánskéj zimy sa cigáni bójíja jak
čert kříža“. Odedávna je závěr ledna
pověstný tuhými zimami. Zimu přinesla mohutná tlaková výše, která se
usadila za Uralem. Svým mrazivým
dechem přinutila teploměry ukazovat hodnoty okolo -20°C. Panovaly krásné dny prozářené Sluncem
a vyčištěné mrazem. Tyto dny byly
kontrastem prvním dvaceti dnům
ledna, kdy byla obloha převážně zatažená. Na mnoha místech republiky se zhoršovala kvalita ovzduší,
vlivem inverze. V Jizerských horách naměřen dne 27. 1., na mnoha
místech mráz -30°C. Koncem ledna se začalo do krmítek u domů,
slétat větší množství ptactva. V samém závěru měsíce byly mrazy mírnější. Na srážky nebyl letošní leden
skoupý, převážně ve sněhu spadlo
62,6 mm srážek. „Řeknu Vám, nebyt

téj špinavéj a smradlavéj silnice, tož
by mi letošní leden připomínál zimu
mojého dětství“.

Únor:

Letos žádný oddech zimy, fabiánská zima přešla hned v zimu hromniční. Pro začátek nám únor nabídl
-20°C, a jak mám poznačeno, vládla
starosvětská zima. Na Hromnice, nevím jak kdo, ale já skřivánka vrznout
neslyšel, vždyť Hodín úplně zasněžený, navečer zářil v mrazivém tichu
zastřeným načervenalým nádechem.
Slabá obleva však přišla na dva dny
a to 5. a 6. února. Pak tři dny mrazivo se severákem. Ve druhé dekádě dochází ke změně, začíná se pozvolna oteplovat. 17. února končí
období 46 dnů, kdy teplota ve stínu nevystoupila nad nulu. Souvislá
sněhová pokrývka ležela do 22. 2.,
pak se sníh rychle ztrácel i z míst
chráněných před slunečními paprsky. Půda letos pod sněhovou pokrývkou vůbec nezamrzla. Přichází
Matěj (24. 2.), a v poledne ukazuje teploměr +10°C. Nejtepleji 25. 2.,
kdy teploměr ukázal +12°C. Srážek
spadlo 21,4 mm, pro únor úplně normální, na srážky bývá v roce vždy
nejskoupější.
Jasenský zpravodaj 13

Březen:

I. dekáda března studená, noční
teploty klesaly pod -10°C. Na obloze málo oblačnosti, a když se nějaká objevila, vypadávaly z ní slabé
sněhové přeháňky, cukrující krajinu. Za chlad jsme vděčili mrazivému vzduchu s Arktidy, který se
k nám dostával v čele tlakové výše
nad Britskými ostrovy. V tyto dny
jsme měli možnost dýchat vzduch,
znající končiny Severního ledového
oceánu, Bílého moře, Ladožského
a Oněžského jezera. V Baltickém
moři zamrzaly lodě do ledu a musely je vysvobozovat přivolané ledoborce. I když mrzlo, bylo možné vidět na osluněných místech zvědavé
lesní mravence, alespoň na chvilinku se podívat, co se děje. Tlačili se
ve vchodech do mraveniště a chytali teplo naší hvězdy.
Ve II. dekádě se postupně začalo
oteplovat. Po celých deset dnů popadával sníh, který střídavě tvořil
slabou souvislou vrstvu. 20. března v 18:23 hodin, přišlo astronomické jaro. Od Středozemí začal proudit teplý vzduch a první jarní den
stoupla teplota na příjemnou hodnotu +15°C. Večer dešťové přeháňky.
III. dekáda již byla jarní a odpolední teploty stoupaly až k +18°C.
Během měsíce spadlo jenom 7 mm
srážek, to je na měsíc březen slabý
výkon. Nejnižší teplota dne 6. března -15°C a nejvyšší dne 30. března
+19°C. „Březen za kamna vlezem“,
letošní březen byl studený a za kamny bylo dobře.

Duben:

„Duben eště tam budem“. První
polovina měsíce studenější, ve druhé polovině již tepleji a po 20. dubnu se šplhaly teploty k +20°C. Letos jsme si užili i aprílové počasí,
během měsíce poměrně časté dešťové přeháňky, v začátku i se sněhovou vločkou. V devatenáctém
dnu dubna začínaly rozkvétat mirabelky a otevřely dveře do světa
kvetení stromoví. Hned na to rozkvetly třešně a přírodou se začala šířit vůně, která potěší a pokaždé překvapí. 28. 4. je slyšet první
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kukačku, ozývala se z Jurkového
díla a jak na potvoru, žádné drobné v kapse. Poslední 2 dny měsíce
se oteplilo a všechno, mimo jabloní, rozkvetlo. 29. 4. byly bukové lesy
na hřebenu Vizovských hor hnědé.
Avšak ráno na druhý den, již měly
oblečenou nazelenalou kamizolku.
17. dubna ráno se stal malý zázrak,
tak jako je tomu každým rokem.
Břízy vystrčily z pupenů maličké
lístečky a v ranních paprscích Slunce se rozsvítily světlounce zeleně.
Vypadá to, jako by napochodovaly
tisíce trpaslíků na větve s maličkými svítícími kahánky. Petrklíče otevřely půdu a nic již nestálo v cestě
bláznění života. Během měsíce napršelo 55,4 mm srážek.

Květen:

První den května byly odkvetlé třešně i dorancije a začínaly nakvétat jabloně. Hned prvního přišla po půlnoci bouřka, to jsme ještě
nevěděli, že je předzvěstí mimořádně mokrého května. Na Pankráce (13. 5.) přiletěl ze severu vítr
s ochlazením. Ochlazení vydrželo až do 20. 5. Před 20. květnem
napadlo na Lysé hoře 49 cm sněhu a na Lomnickém štítě ve Vysokých Tatrách 150 cm. Ledoví muži
splnili svou pověst. Na Severní Moravě povodně, doprovázené v okolí
Jablůnkova a v Beskydech problémy se sesuvy podmáčených svahů.
Po 20. květnu se oteplilo, přibylo
bouřek a deště. V květnu napršelo 196,9 mm srážek, to je 196,9 litru vody na metr čtvereční. V máji
nemá pasákovi oschnout hůl, ale
nic se nemá přehánět. Vlivem vlhka bylo hodně houbových chorob
na stromech, což mělo negativní
vliv na úrodu ovoce. A nejenom to.
V období, kdy měly být ovocné stromy opylovány, stále pršelo.

Červen:

Začátek měsíce deštivý, první
a druhý den napršelo 56 mm srážek. Byly vyhlašovány povodňové
stupně nebezpečí v Lutonině i Vizovicích. Koryto Dřevnice ve Zlíně bylo plné až po okraj. Z polí tek-

ly potoky vody a na mnoha místech
kraje působily problémy v dopravě. Pak se srážková situace uklidnila. Na Medarda byl hezký slunečný
den, teplota +28°C. Nejtepleji bylo
10. 6. – 12. 6., skoro jasná obloha s teplotami ráno +23°C a odpoledne +31°C. Bylo prakticky jasno,
ale v dnešní době již nebývá čistě modrá obloha, vždycky je zasviněná spalinami z motorů letadel.
Po teplotních rekordech, které padaly na mnoha místech republiky,
přišlo citelné ochlazení. Ochlazení
přinesla tlaková níže, doprovázená intenzivními bouřkami a místy
přívalovými srážkami, hlavně Jižní
Čechy a Brněnsko. K nám se bouřky přihnaly 12. 6., navečer, žádné škody však nenapáchaly. Oteplovat se začalo po 25. červnu. Léto
k nám letos přišlo 21. 6., ve 13:36
hodin. Letošní červen byl něčím
příznačný a to tím, že nebyly třešně. Okolo 20. června, se objevily první hřiby, dá se napsat, že přišly s létem. Za celý měsíc napršelo
87 mm srážek, z toho 2/3 v prvních
třech dnech.

Červenec:

14 dnů bylo s teplotami +30°C
a vyššími. Nejtepleji dne 16. 7.,
s teplotou +35°C, nejteplejší ráno
dne 17. 7., s teplotou +23°C. V potoce přes dědinu teklo velmi málo
vody, dno zarostlo zelenou řasou
a navečer pěkně páchnul. Naštěstí začalo pršet, příroda si na dva
dny odpočala od vlny veder a potok se malinko vyčistil. Pak se teploty vyšplhaly ve čtyřech dnech
zase na teploty 30-ti stupňů. 24.
7. bylo velmi teplé počasí ukončeno tlakovou níží, ochladilo se pomalu o deset stupňů a tak to zůstalo až do konce měsíce. Anna
(26. 7.), přišla s ochlazením opět
skoro na den přesně, s malou odchylkou dvou dnů předem. Červenec byl srážkově úplně normální,
spadlo 122,7 mm srážek. Houby rostly všude a dělaly se zásoby
na zimu. Průběh žní ani nevzpomínám, vždyť obilí již není v Jasenné pomalu k vidění.

Srpen:

Přišel začátek srpna s pavoučími sítěmi na loukách a pastvinách, napovídajícími cestu k podzimu. Na travních porostech je vidět
po ránu stříbro. Pavoučci chystají létající koberce z pavučin a čekají na vítr. Začínají se barvit jeřabiny.
Nejteplejším dnem byl 13. srpen, kdy
jedinkrát dosáhla teplota na +30°C.
V půli měsíce byly teplé i noci.
Ochlazení s teplotami do +18°C
přišlo v závěru měsíce a nejchladnější dny byly dva poslední s nejvyšší teplotou do +12°C. Poslední
den přišla tlaková níže s celodenním deštěm. Severní vítr hnal cáry
mraků vztekle přes hřeben Syrákova, jako by chtěl strhnout jeho svahy, vadící mu v cestě na jih. Vítr
cloumal stromy, pročesával jim koruny a déšť čistil jejich listí, jako gigantická myčka. Poslední čistě letní
měsíc se s námi loučil krajně nevlídným počasím. Jinak byl srpen
počasím příjemný. Spadlo 103 mm
srážek, což není na srpen ani mnoho ani málo, zkrátka akorát. Kdo
chodí do lesa ví, že letošní srpen
byl rájem pro houbaře.

Září:

Prvních 10 dnů chladněji, převážně s větším množstvím oblačnosti. 7. 9. jasné ráno, teplota poklesla
natolik, že byla pod vesnicí u potoka k vidění jinovatka. Ve II. dekádě se mírně oteplilo, noční teploty
stále okolo + 10°C. Po 25. září přišlo ochlazení, denní teploty klesly k hodnotě +10°C. První šeďák
na autech byl k vidění 20. září, téhož dne zaznamenána i nejnižší
ranní teplota měsíce +1,5°C. Celkově bych hodnotil letošní září, jako
studenější. Jenom v 9 dnech stoupla denní teplota na hodnotu +20°C,
nebo mírně nad tuto hodnotu. Pokračovala bohatá houbařská sezóna. Rostlo velké množství suchohřibů a všech možných hub. Měsíc jako
celek poměrně deštivý, s hodnotou
srážek 95,9 mm.

Říjen:

V začátku měsíce vládlo příjem-

né podzimní počasí, které vystřídalo ochlazení v závěru I. dekády.
Na začátku II. dekády přišly ranní mrazíky a pár dnů nás sužovala
inverze. Špatná situace se znečištěným ovzduším vládla na Ostravsku.
V tyto dny byla vidět špína v ovzduší i u nás, stačilo vyjít na vyšší kopečky. První mráz přišel 10. 10., zatím jenom malinký, aby ukázal, co
nás čeká, teploměr ukázal -1°C. Tři
dny byly rána mrazivé, pak se mírně oteplilo. Ale teplota již nic moc,
chladno již zalézalo pod oblečení.
V závěru října se dostavily krásné
slunečné a barevné dny. Bylo také
pořádně větrno, 31. 10. foukal bouřlivý jihozápadní vítr, který si pohrával s lehčími předměty. Na Lysé
hoře vítr v nárazech o síle orkánu.
V začátku října se začaly objevovat
první protichůdné předpovědi zimy.
Některé předpovídaly mimořádně tuhou zimu, ale jaká bude zima,
víme vždycky až na jaře. A jak se
dřív říkávalo: „žádnů zimu eště vlk
nezežrál“. Během měsíce bylo poměrně sucho, jehož vlivem přestaly okolo 10. října růst houby. Jako
celek můžu posoudit říjen jako příjemný, barevný podzimní měsíc,
i když nás již poškádlil chladem.
To však patří ke koloritu října. Nejnižší ranní teplota dne 28. 10. -5°C.
Spadlo 20,7 mm srážek, pršelo jenom ve dvou dnech.

Listopad:

Na začátku měsíce k nám proudil teplý vzduch. Předpověď na listopad: teplotně nadprůměrný. Do
10. listopadu noční teploty okolo +
10°C. Zpočátku také velmi větrno,
na severních pohraničních horách
řádila vichřice o síle až 110 km/
hod. Listí ze stromů a keřů již opadalo, takže listopadání se již nekonalo. Teplý listopad až do 22.11.
V polích bylo vidět rozkvetlé sedmikrásky, v teplých mezích sem
tam kvítek jahodníku, dokonce
jsem potkal v půli měsíce i rozkvetlou hlavičku jetele červeného.
No, a korunu tomu všemu nasadil
nádherně vybarvený motýl babočka, poletující si 21. listopadu v po-

větří. Hledal šťávu, usedal na padaná jablka a zkoušel, cože je to
dobrého. Pravděpodobně však doplatil na svůj výlet životem, poněvadž se začalo ochlazovat. 24. 11.
již poletoval sníh a navečer bylo
bílo. Poslední tři listopadové dny
ležela všude souvislá sněhová pokrývka. Nejstudenější byl poslední
den listopadu, kdy teploměr ukazoval celý den teplotu pod bodem
mrazu. Zimní počasí přepadlo celou Evropu, na severu Německa
napadlo místy dne 23. 11. až 50 cm
sněhu. Měsíc listopad byl u nás
nezvykle teplý. Během listopadu
spadlo 57,2 mm srážek.
Během 11 měsíců roku napršelo
a napadalo 829,8 mm srážek. Podle
dosavadního průběhu počasí v prosinci se dá předpokládat, že se přiblížíme dlouhodobému průměru
srážek, naměřených v Pozděchově. Teploty byly měřeny ve výšce
dvou metrů teploměrem umístěným v meteorologické budce. Proto
se můžou uvedené teploty odlišovat od jiných měření v obci. Řízení
počasí není zatím možné a buďme
rádi, že tomu tak je. Mít možnost
ještě řídit počasí, tak asi civilizace
zkrachuje. Vždyť kolik lidí si přeje
kvůli jezdění suché vozovky beze
sněhu, přitom sníh na lyže, a jiné
podivnosti. Až bude člověk ovlivňovat počasí, bude si muset vytvářet klimatizovaná místa k žití, kam
se budou lidi stěhovat podle toho,
jestli chtějí slunečno, teplo, déšť, či
sníh. Možná při našem současném
chování na planetě Zemi lidem nic
jiného nezbude. Tak, končím s futurologií, co má přijít to přijde. Chovejme se k přírodě tak, jak chceme my, aby se chovala ona k nám.
Snažme se co nejméně znečišťovat
své okolí, svůj svět.
V roce 2011 co nejvíce krásných,
hřejivých pobytů v přírodě a mnoho zdraví Vám přejí ochránci přírody z Jasenné.
Pavel Sovička
Český svaz ochránců přírody
v Jasenné, základní organizace
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Hasiči 2010
SDH Jasenná má za sebou opět
zdárný rok. Zúčastnili se mnoha hasičských závodů v okolních vesnicích, uspořádali své tradiční akce
(tábor, pouťovou zábavu, sběr kovového odpadu, drakiádu, sjezd

na čemkoliv, ples). Svým spoluobčanům pomohli vyčistit studny
a zdárně se účastnili i hašení požáru v Lutonině. Díky všem těmto
aktivitám jsme získali od sponzorů
(OÚ Jasenná, Jasno, Polách Pavel,
Čala Jiří) speciální hasičské helmy
(9 kusů). Za tento sponzorský dar
velmi děkujeme, jelikož již nemu-

síme mít na hlavě ty „modrý blembáky“J. Za SDH přeji všem našim
spoluobčanům, sponzorům, obecnímu úřadu krásné svátky vánoční, úspěšné vkročení do roku 2011
a doufáme, že se uvidíme na některé z našich plánovaných akcí.
Za SDH Robert Čala

SK Jasenná - umístění mužstev po první polovině soutěže
Okresní přebor dorostu

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

Návojná
Nedašova Lhota
Mladcová
Slopné
Jasenná
Mysločovice
Tlumačov
Tečovice
Ludkovice
Provodov
Březnice
Jaroslavice

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

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

SK Vizovice B
Trnava
Lužkovice B
Jasenná
Neubuz
Všemina
Štípa B
Veselá B
Kašava B
Lutonina
Kostelec B
Hvozdná B

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dolní Lhota
Pozlovice
Poteč
Nedašova Lhota
Bylnice
Jasenná

10
10
10
10
10
10

10
9
9
5
4
5
4
4
2
2
0
0

0
1
0
2
5
2
2
1
4
2
3
2

Muži – skupina B
8
8
8
7
6
6
5
5
4
2
2
0

2
2
1
0
2
2
4
3
1
4
1
0

Muži – skupina C
9
6
6
5
4
0

0
0
0
0
0
0

1
1
2
4
2
4
5
6
5
7
8
9

51:12
46:12
37:16
34:24
14:13
14:14
17:28
15:21
18:27
10:43
18:30
11:35

30
28
27
17
17
17
14
13
10
8
3
2

2
2
3
5
4
4
3
4
7
6
9
12

39:17
38:16
43:18
35:18
52:36
38:24
33:34
25:17
21:33
27:32
11:52
14:69

26
26
25
21
20
20
19
18
13
10
7
0

1
4
4
5
6
10

43:14
43:17
40:20
24:12
34:23
117:115

27 (12)
18 (3)
18 (3)
15 (0)
12 (-3)
0

Od neděle 2. 1. 2011 začíná zimní příprava na umělé trávě ve Vizovicích a každé úterý také v tělocvičně v Liptále.
Žáci budou trénovat od února v sokolovně a přípravka od půlky ledna v tělocvičně místní školy.
Vedení SK Jasenná přeje všem svým členům a také všem spoluobčanům příjemné prožití vánočních svátků, nový rok
plný elánu, sportovního ducha a fair-play.
16 Jasenský zpravodaj

Společná vycházka na rozhlednu
V posledních teplých dnech měsíce září pozvaly členky kulturní komise občany všeho věku na společnou vycházku. Cílem byla dominanta
našeho okolí, rozhledna na Vartovni. Po poledni 24. září se na Syrákově sešlo osm žen, některé i s holemi na tzv. severskou chůzi. Při cestě
jsme si užívaly pěkného počasí i přírody kolem nás. Výstup na rozhled-

nu zvládly i ty, které mají strach z výšek a všechny jsme si pochvalovaly
pohodlné schody. Podzimní krajina,
kterou jsme viděly z vrcholu rozhledny, nás uchvátila, hledaly jsme známá
místa, škoda, že tam nejsou nějaké
orientační tabule pro označení vzdálenějších míst směrem na Slovensko.
Po vyfotografování (aby byl doklad,
že jsme vystoupily na vrchol) jsme

se po skupinkách vrátily na Syrákov.
Všechny jsme se shodly, že vycházka byla velmi příjemná a rozhodně
nebyla poslední. Už jsme si i navrhly další cíle a těšíme se na příští rok,
až znovu vyrazíme. Doufám, že se
k nám přidají i další zájemci o zdravý pohyb i dobrou společnost.
Za účastnice vycházky
Jindra Hejtmánková

Preventivně informační beseda „Senioři sobě“
25. února 2011 v 16 hodin v presbyterně ČCE v Jasenné
Senioři patří k jedné z nejvíce
ohrožených skupin osob jak majetkovou trestnou činností, tak násilnou trestnou činností. Často se stávají obětí podvodníků a zlodějů, kteří
se pod různými záminkami dostávají do jejich blízkosti a velmi často přímo do jejich obydlí. Podvodem

nebo krádeží je připraví o celoživotní úspory.
I proto jsme oslovili Krajské ředitelství policie Zlínského kraje, jehož preventivně informační oddělení
v rámci celorepublikového preventivního projektu „Senioři sobě“ předává na besedách rady a zkušenosti

a upozorňuje na rizika, která na seniory číhají. Věříme, že tuto možnost
předání poznatků přímo z praxe uvítáte. V únoru příštího roku vám tuto
besedu ještě připomeneme obecním
rozhlasem.
za sociální komisi
Zdeňka Turková

Z materiálu Preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie Zlínského kraje vybíráme:
Policie eviduje případy, kdy poškozený je nejprve kontaktován telefonicky (na pevnou linku), pachatel

se mu nepředstaví a s poškozeným
hovoří žoviálně „ty mne nepoznáváš?“ Pokud pachatele senior osloví

nějakým jménem, tak poté vystupuje pod jménem, kterým ho poškozený oslovil. Pachatelé si vybíraJasenský zpravodaj 17

jí oběti podle telefonního seznamu,
zaměřují se na jména dnes již méně
obvyklá (Anna, Anežka, Božena,
Josefa aj.).
Pro ilustraci uvádíme příklad
z denního tisku:
7. 10. 2010, Na podvod naletělo
20 důchodců
Dvě desítky starých lidí už se letos na Valašsku staly terčem podvodníků. Ti pomocí nejrůznějších
triků připravili důvěřivé důchodce mnohdy o statisícové částky.
Podobný případ vyšetřují od úterka policisté ve Vsetíně. Devadesátiletou ženu okradl o sto tisíc korun darebák, který vystupoval jako
její vnuk. Kolem poledne ženě zazvonil telefon, ve kterém se ozvalo
jen: Ahoj, babi. „Paní nemohla svého vnuka podle hlasu poznat, proto se zeptala: To jsi ty, Libore? Muž
opáčil, že je skutečně její vnuk, jen
je nachlazený,“ přiblížila trik vsetínská policejní mluvčí Lenka Javorková. Falešný Libor chtěl peníze
na nové auto, které bude potřebovat kvůli dojíždění do zaměstnání.
„Dodal, že je ve Zlíně a pro peníze pošle kamaráda,“ líčila Javorková. Seniorka z obálky, ve které měla
sto tisíc, před očima údajného kamaráda odložila stranou dvacet tisíc
a zbylý obnos podvodníkovi dala.
Nedlouho poté, co zloděj odešel,
volal „vnuk“ babičce znovu, jestli
by mu nemohla dát i zbytek. Důvěřivá žena podvodníkovi dvacet tisíc
korun dala. „Muž byl menší štíhlé
postavy, sportovně oblečený. Více
okradená k jeho popisu nedokázala povědět,“ poznamenala Javorková. Uvedený případ je podle policejní mluvčí ukázkou jen jedné z řady
lstí, které podvodníci používají.
„V Prostřední Bečvě nabízely dvě
ženy seniorce k prodeji deky. V nestřeženém okamžiku jí ukradly dvě
stě dvacet tisíc,“ zmínila Javorková.
Objevil se i případ, kdy drzý mladík z Rožnova pod Radhoštěm přišel do bytu třiaosmdesátileté ženy
dokonce pětkrát. Nejprve vystupoval jménem operátora mobilních sítí
a stařence vzal peněženku asi se tře18 Jasenský zpravodaj

mi stovkami. Druhý den přišel požádat o vodu a ukradl čtyři a půl tisíce. „Za pár dnů ženu navštívil jako
policista, který předchozí krádeže
vyšetřuje. Opět si odnesl menší hotovost,“ kroutila hlavou Javorková.
Počtvrté přišel s tím, že jej přivezla policie a jde se omluvit za krádeže peněz. Potřeboval sto korun, aby
zaplatil výjezd policie. Z peněženky ale stařence odcizil šest set. Nenechavý mladík zamířil do bytu důvěřivé ženy i popáté. Přinesl jí vrátit
peníze, které ukradl. „Stařence předal poštovní poukázku na sedm tisíc s tím, že tisícikorunu mu musí
vrátit, protože jí dluží jen šest tisíc.
Stalo se,“ řekla Javorková s tím, že
policisté později mladistvého zloděje zadrželi.
Preventivně informačního oddělení Krajského ředitelství policie
Zlínského kraje se zapojilo do celorepublikového preventivního projektu s názvem „Senioři sobě“. Ze
statistických údajů, které byly nashromážděny za období od 1. ledna do 31. července 2010, vyplynulo, že z 215 dotazovaných seniorů
ve Zlínském kraji se jich 122 dostalo v posledních pěti letech do situací, ve kterých museli odolávat naléhání neznámého člověka, který
zazvonil u dveří jejich obydlí. Respondenti velmi pozitivně hodnotili
setkávání se zástupci policie i informace, které od nich získali.
Na závěr pár preventivních rad:
* Nikdy neotvírejte dveře, když
nevíte, kdo je za nimi. Do bytu
vpusťte pouze ty, které dobře znáte. Pokud vás někdo osloví jménem, neznamená to, že vás
zná. Mohl si to přečíst například
na štítku u dveří.
* Na dveřích je vhodné uvádět jmenovku v množném čísle (Novákovi) nebo v mužském rodu, zvláště
v případech, že v bytě žije sama
žena.
* Mějte důležitá telefonní čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě.

* Zamykejte hlavní vchodové dveře. Pokud bydlíte v přízemním
bytě nebo rodinném domku, nezapomínejte zavírat okna a to
i v případě, že jdete nakoupit.
* Byt zavírejte a zamykejte, i když
jdete třeba jen k sousedce,
do sklepa nebo s odpadky.
* Čekáte-li příchod cizího člověka, např. osobu reagující na váš
inzerát, požádejte někoho z blízkých nebo přátel, aby byl s vámi
doma.
* Nebuďte důvěřiví ani k různým
podomním prodejcům, kteří nabízejí zdánlivě levné zboží. Většinou toto zboží koupíte podstatně
levněji v kterémkoli supermarketu.
* Pořiďte si panoramatické kukátko, které vám umožní době si
návštěvníka prohlédnout. Instalujte si na dveře bezpečnostní řetízek, který udrží vaše dveře jen
pootevřené, a tak můžete některé
věci vyřídit bezpečněji.
* Peníze, doklady i klíče noste
v příruční uzavřené tašce vždy
odděleně. Noste sebou jen tolik
peněz, kolik skutečně potřebujete. Peněženku uložte na dno kabelky.
* Kabelku nenoste na rameně, ale
zavěšenou přes loket, máte ji tak
pod kontrolou. V nákupních centrech kabelku neodkládejte do vozíku ani do police, když si prohlížíte zboží.
* Vyhýbejte se návalům lidí a tlačenicím, okradení může v těchto
případech proběhnout téměř bez
povšimnutí.
* Nepřijímejte doprovod nabízený neznámými lidmi, i kdyby vypadali důvěryhodně. Ochota pomocníka může být jen záminkou
k tomu, aby se dostal do vašeho
obydlí a tam vás okradl.

Doba panství pánů z Blümegen
II. část – Krištof, hrabě z Blűmegen

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství - pokračování)
Císař nejenže prosbu laskavě přijal, ale slíbil též podavatelům svou
ochranu. Na této prosbě o svobodu
vyznání jsou kromě dědin z okolí
Vsetína podepsáni i zástupci všech
vsí panství vizovského.
Znění této „supliky“ bylo horoucí prosbou evangelicky cítících čistých duší a srdcí – její znění je působivé:
„Nejvyšší moravsko-římský císaři a kníže našich zemí!
Nejponíženěji k nohám padáme,
ruce, nohy líbáme a pro Kristovu
lásku, pro boží milosrdenství prosíme: Poněvadž horní strana Moravy
mezi městem Těšínem a uherským
Těšínem leží, a církev apoštolská,
evangelická svým učením s obúch
stran jak větříčkem libým prochází, a chudí lidé tej prostnosti svatého evangelia nejvíce se přidržují, své představené kněze katolické
opúštějí, poněvadž ti kněži všechen
evangelický lid do pekla při každém kázání odpuzují, písma evangelická lidem odbírají a také lid
áreštem na víru katolickú přehánějí. A poněvadž měsíce apríle 1777
páni pátři misionalé na kazatelnách mluvili, aby se lidé slobodně
k víře svéj vyznali, že přijde sloboda evangelickéj víry, mnoho tisíc
lidu dobrovolně se vyznalo, a ještě
víc ukrytých jest pod jménem katolickým pro bázeň áreštu, a vyhnanství od statku že jich očekává.
O nejmilostivější císaři račiž
se svých poddaných zaujati, abychom bohabojné učitele evangelické dostali, poněvadž my dle zápovědi těch komisí žádné zpovědi
nevykonáváme, i od velebné večeře Páně zadrženi jsme. Protož my
statku ani krvi vylíti pro tu víru nelitujem a také vězení hrdelně snášíme, a nejmilostivější pomoc očekávajíce za jejich šťastné panování

a po smrti s Kristem Pánem, věčné králování modliti se nepřestanem.“
Podepsáni byli kromě zástupců
obcí Pržna, Růštky, Ratiboře, Lazů,
Kateřinic, Lhoty u Vsetína, Léskovce, Hoštálkova, Lužkovic, Prusinovic, Rotálovic, Pacetluk, Břestu,
Sušic, Rajnochovic, Loučky, Liptále, Stříteže a Lhoty u Bystřičky zástupci všech obcí vizovského panství.
Tato žádost byla z rozkazu císaře
již 20. května 1780 zaslána z Vídně
moravskému guberniu s poukazem,
aby byli všichni faráři v žádosti
jmenovaných obcí vyslechnuti proboštem Hájem a napomenuti k mírnému zacházení.
A šlechetný probošt Háj již 30.
května 1780 dle císařské výzvy nabádal, aby byli duchovní všech obcí
vyzváni, aby poddaní ve svých náboženských výkonech požívali volnosti, a aby jim byl připuštěn jejich duchovní správce buď z Těšína
nebo z Prešpurku.
Na dokreslení toho, že duchovní Háj neznal náboženského rozdílu v lásce k selskému lidu, svědčí
především událost, která se sběhla
o dva roky později (v r. 1782), když
byl již biskupem v Hradci Králové.
Tehdy jej navštívili v Chrasti dva
starší „husité“ a pokorně jej prosili, aby jim opět bible zaopatřil, které jim vojáci z návodu jezuitů vzali. Biskupa pohnuly jejich prosba
i důvěra tak velice, že jim daroval
dvě své vlastní české bible tištěné
v Halle v Německu (protestant. tiskárna). Tu ti staří písmáci, k slzám
dojati jeho láskou, poklekli a ještě
si k biblím vyprosili požehnání biskupovo. A biskup Háj, nejen že jim
požehnal, ale k žádosti těch ctihodných starců přijal navzájem – jako
odměnu – také požehnání jejich.
Třiašedesátiletá Marie Terezie
umírá 9. listopadu 1780 na rozedmu plic a zemskou vládu přejímá
její syn císař Josef II. (13.3.1741-

20.2.1790). Svým prvním patentem okamžitě zrušil působení koniášovské katolické mise, dohlížející
na pravověrnost v krajích. Bezodkladně také požádal, aby se moravský sněm vyslovil, jak v královských zemích českých nahradit
nevolnictví umírněným poddanstvím. Také se snaží zrušit vypjatě katolický kurs, který vnímal jako
přežitek doby. Povinné státní jednověří považoval za náboženské násilí
a rozpor s duchem křesťanství.
Případ Valašska mu definitivně potvrdil nezbytnost náboženské tolerance a s konečnou platností si předsevzal, že on jednotu víry
na bodácích udržovat nebude. Již
v září téhož roku rozhodl o zavedení „rozumné toleranční soustavy“, a 13. října 1781 vydal císařský
„toleranční patent“ (náboženská
snášenlivost), jímž je řešena náboženská svoboda u řady tajných
evangelíků (viz obrázek vpravo).
Tímto patentem byla sice prohlášena beztrestná svoboda vyznání evangelické víry, státním náboženstvím však zůstalo nadále
náboženství katolické. Katolicismu
ponechával privilegované postavení v oblasti kultu, církevní správy a školství. Občansky však byli
evangelíci zrovnoprávněni s katolíky. Po vyhlášení tolerančního patentu se téměř všichni evangelíci na východní Moravě přihlásili
k augsburskému vyznání.
Onoho 27. října 1781 byl tento patent o náboženské svobodě předčítán poddaným i ve Vizovicích
na náměstí před sousoším v přítomnosti vojska.
Jako jedna z prvních se ustavila
evangelická církev v Jasenné, když
se celá osada, až na rodinu fojta Mikuláštíka přihlásila k vyznání augsburskému. K této konfesi se
kromě evangelíků vizovských přihlásili téměř všichni usedlí z Lutoniny, Ubla a Prlova, polovice všech
obyvatel z Pozděchova, Bratřejova
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a Lhotska. Menší část vizovských
evangelíků se přiklonila k vyznání
helvetskému.
Ale Josef II. šel dál i ve svých dalších reformách. Již po léta měl možnost sledovat při řadě svých inspekčních cest, jak bídně lidé „tam dole“
žijí. Poddané navštěvoval v přestrojení jako hrabě Falkenštejn. Zjistil třeba, že mizerně, ale přece jen
placený námezdní zemědělský dělník pracuje nejméně s dvojnásobným nasazením oproti poddanému
při bezplatné nucené robotě. Anebo

že lenivý robotěz, jen co se přesune
na vlastní pole, podává ihned čtyřikrát i pětkrát vyšší pracovní výkon
než na vrchnostenském. Což v tom
netkví úžasné ekonomické rezervy? Stát by mohl prosperovat, kdyby skrytou, nevyužívanou pracovní
energii lidí dokázali uvolnit. To mu
bylo jasným důvodem, aby redukoval veškeré vrchnostenské pravomoci a odstranil, jak se tehdy všeobecně říkalo – selské nevolnictví.
Císař ohlásil dvorské kanceláři, že
hodlá zrušit nevolnictví v českých

zemích, jež nahradí umírněným
poddanstvím.
Jeho pokrokové snahy o zásadní úpravu poddanských vztahů dotvrzovala ostatně i skutečnost, že
dvorský rada Raab onoho roku 1781
oznamoval, že na 39 bývalých jezuitských panstvích, kde byla raabizace již provedena, přibylo více než
20 tisíc lidí a zvýšil se i nesčetněkrát počet dobytka. To byl mimořádně zdárný výsledek akce několika málo let.
Václav Maruna, Vizovice

Mikuláštíkovo fojtství – opravy
Mikuláštíkovo fojtství Jasenná
čp. 60 je druhou nejstarší památkou
v naší obci. Bylo postaveno v roce
1748, tedy před 262 lety, ale podle průzkumu, který provedli pracovníci památkové péče z Brna, má
ve dřevě stáří hodně přes 400 let.
Jedle, ze kterých je tato památka
postavena, měly v době stavby 160
– 170 let.
V letošním roce vlastníci požádali Ministerstvo kultury ČR v Praze
o dotace na nutné opravy. A podařilo se. Mohla tak být opravena pavlač, dřevěná rýna, dveře a zárubně
do chléva. Rovněž byla z 1/3 opravena i střecha. Vlastníci tímto děkují MK ČR za poskytnuté dotace.
Je třeba říct, že tak jak u ostatních
subjektů, které dotace obdrží, tak
i v tomto případě nepokryjí získané
dotace celou akci. Vždy je nutné vložit do oprav i vlastní peníze. V příštím roce bychom rádi opravili vnitřní hliněné omítky a také venkovní
sokly. To samozřejmě jen za předpokladu získání dotací. Udržovat jakoukoliv památku není jednoduché,
ale pokud ji chceme zachovat i pro
příští generace, je to nezbytné.
Jen pro informaci uvádím, že
ročně navštíví fojtství kolem tisíce
lidí, a to nejen z naší republiky, ale
i ze zemí blízkých, jako je Německo, Rakousko, Polsko, Slovensko
a z těch vzdálenějších to je Francie, Holandsko, Švýcarsko, Amerika, Rusko, Japonsko, ba i Afrika.
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Jsou to zejména zájezdy, školy, turisté i jednotlivci. O těchto návštěvách vedeme návštěvní a pamětní knihu, do které se všichni hosté
sami vepisují. Vstupné je dobrovolné a pro školy zdarma a jak už
to chodí, tak i někteří dospělí také
„raději zdarma“, ale s tím nic nenaděláme. I přes všechny těžkosti
související se snahou o zachování
této jedinečné památky jako svědka na doby dávno minulé, se radujeme ze zájmu o historii a život našich předků.
Zanedbatelná není ani ta skutečnost, že Mikuláštíkovo fojtství

slouží i k důstojné reprezentaci naší
obce Jasenná, která se i díky němu
dostává do povědomí široké veřejnosti jak české, tak i mezinárodní.
Protože součástí výkladu je i výklad o historii naší obce od její první zmínky v archiváliích až po současnost. Děkujeme za možnost
uveřejnění této krátké informace
v obecním zpravodaji.
Přejeme všem občanům naší obce
požehnané a radostné svátky vánoční, lásku a porozumění v rodinách a do nového roku pevné zdraví a štěstí.
Za vlastníky Zdeňka Turková

Společenská kronika

90 let
Pavla Bajzová		
dolansko
listopad
88 let
Františka Hnilicová dolansko
listopad
86 let
Marie Zichová		
střed		
listopad
85 let
Ludmila Šajtarová
hořansko
prosinec
84 let
Irena Slezáková
dolansko
listopad
82 let
František Martykán dolansko
listopad
Jan Perek		
dolansko
prosinec
80 let
Ludmila Řezníková hořansko
listopad
Jaroslava Tomancová dolansko
listopad
75 let
Marta Geržová
dolansko
listopad
70 let
Anežka Poláchová
paseky		
listopad
Bohumil Cileček
hořansko
prosinec
65 let
František Zrník
dolansko
prosinec
60 let
Zdeňka Jurčáková
dolansko
listopad
František Pečenka
hořansko
prosinec
Všem oslavencům gratulujeme.

V neděli 14. 11. 2010 byli přivítáni:

Zuzana Bělohlávková
Nela Kráčalová
Mikuláš Matyáštík
Sofie Orságová
Marie Pečenková

Sňatek uzavřeli:

Jan Machovský a Ludmila (Němečková)
Lukáš Duřpek a Tereza (Slavická)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodili se:

Tereza Kostelníková
Michal Januš
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Vladimír Malota
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Jana Zichová
Daniel Zicha
Šárka Mrlinová
Ke dni 13. 12. 2010 má naše obec 960 obyvatel,
z toho 472 mužů a 488 žen. Průměrný věk obyvatel
je 39,2 let.

Farní sbor Českobratrské církve evangelické

Přejeme vám všem radostné prožití vánočních svátků
– a naději, že díky tomu, který se narodil v Betlémě, nejsme v ničem, co nás potká, sami.
Bohoslužby o vánočních a novoročních svátcích
24. 12.
Štědrý den
15.00		
bohoslužby (na faře)
25. 12.
Narození Páně 		
9.00		
bohoslužby s večeří Páně (v kostele)
26. 12.
Štěpán
9.00		
bohoslužby s večeří Páně (na faře)
31. 12.
Starý rok
17.00		
bohoslužby (v kostele)
2. 1.
neděle
9.00 		
bohoslužby s večeří Páně (na faře)

Koncert B.P.T.

V neděli 2. ledna 2010 v 17 hodin bude na evangelické faře koncert skupiny B.P.T. ze Zlína. Je to původně
trampská kapela, která dnes hraje jako sedmičlenná skupina s akustickým doprovodem. Ve vánočním programu

mají písně z různých dob ve vlastní úpravě. Vstupné dobrovolné.

Ekumenické bohoslužby v lednu

Více než sto let se v různých zemích světa koná v lednu Týden modliteb za jednotu křesťanů. Na celosvětové úrovni ho
připravuje Papežská komise pro jednotu křesťanů spolu s Komisí pro víru a řád Světové rady církví. Důležitější však je, že
se v jednotlivých obcích a městech křesťané z různých církví
v tom týdnu scházejí, aby společně slavili bohoslužby a modlili se jedni za druhé a společně k jednomu Otci. Téma týdne
modliteb připravují každý rok v jiné zemi. Pro rok 2011 připravili program jeruzalémští křesťané, kteří jako téma vybrali „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali
chléb a modlili se.“ (Sk 2,42) Tento text odkazuje k počátkům
církve v Jeruzalémě, vyzývá k reflexi a obnově, k návratu
zpět ke kořenům víry. Katolíci a evangelíci z Jasenné a Vizovic se sejdou ke společným bohoslužbám dvakrát: ve středu
12. 1. na evangelické faře v Jasenné a ve středu 19. 1. v katolickém kostele ve Vizovicích, pokaždé od 17 hodin.
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Informace OÚ

Termíny svozu pytlů na tříděný odpad

Setkávání maminek s miminky

Milé maminky, přijďte si oddechnout od každodenního kolotoče a neformálně si povídat o radostech a strastech mateřství a rodičovství. Scházíme se každou středu
od 10.00 hod do 11.30 hod v klubovně ČCE.
Pro děti je k dispozici herní koutek a doufáme, že postupem času a dle zájmu maminek přidáme i pohybovou
nebo výtvarnou činnost. Všechny maminky na mateřské
dovolené jste srdečně zvány!
Andrea Čalová

FoS Lipta stále hledá nové členy

Malá Lipta (8 – 15 let) a Lipta základ (15 let – až kdo,
jak se cítí). Další informace na tel. čísle – 605 866 620
– A. Čalová nebo osobně přijďte v pátek - Malá Lipta
od 17.00 hod., základ od 19.30 hod.

MUDr. Eva Nečasová nebude ordinovat
ve dnech 29. – 31. 12. 2010.
Zastupovat ji bude MUDr. Klimková.
Novoroční setkání u rozhledny na Vartovně
2. 1. 2010 v 10:00 hodin

Vodné pro rok 2011

Společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. oznamuje odběratelům napojeným na skupinový vodovod Syrákov, že od 1. 1. 2011 bude cena vodného
35,32 Kč/m3 (včetně 10% DPH).

Konzultační dny pro zřízení
vodovodních přípojek v roce 2011

Vždy poslední středa v měsíci 13.00 – 17.00 hodin
26. 1., 23. 2., 30. 3., 27. 4., 25. 5., 29. 6., 27. 7., 31. 8., 21.
9., 26. 10., 30. 11., 28. 12.

Rozpis úterních ordinací MUDr. Dagmar Zavřelové
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

4.
1.
1.
12.
10.
7.

18.
15.
15.
26.
24.
21.

29.

MUDr. Eva Nečasová – dětská poradna

Leden

12.

26.

Únor

9.

23.

Březen

9.

23.

Duben

6.

20.

Květen

4.

18.

Červen

1.

15.
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29.

Žluté a červené
24.
21.
21.
18.
16.
13.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Modré
10.
7.

2.
27.

Rozpis výkupů kůží a kožek na r. 2011

Výkupní místo: u Motorestu u Kašparů od 18.35 do
18.45 hodin a na točně od 18.45 do 18.50 hodin.
Leden
5. Červenec
Únor
9. Srpen
3.
Březen
16. Září
7.
Duben
20. Říjen
12.
Květen
25. Listopad
16.
Červen
29. Prosinec
21.

Šití, úpravy a opravy oděvů

Petra Mucsková (Hanačíková) oznamuje, že obnovila
krejčovství a nabízí Vám:
- Veškeré úpravy a opravy oděvů (zkracování, výměna
zipů, zúžení oděvů, …)
- Šití záclon, závěsů, povlečení a dalšího bytového textilu
- Možnost expresních úprav i během víkendu
- Šití z úpletů, riflovin, elastických materiálů
- Převzetí objednávky lze telefonicky dohodnout i na večerní hodiny a víkendy
- Další práce po domluvě
Pracovní doba:
Příjem zakázek po telefonické domluvě, možnost volat
po celý den.
Kontakt:
Petra Mucsková, Jasenná 253, mobil – 739 016 277

Ski areál Syrákov, sezóna 2010/2011
Provozní doba
Středa		
Pátek		
Sobota		
Neděle		

17:00 – 20:00
17:00 – 20:00
19:00 – 16:00
19:00 – 16:00

Lyžuje se na přírodním sněhu. Provoz je podmíněn dostatečnou výškou sněhu.
Ceník /Kč/		
půldenní
celodenní
Děti do 12 let
90,–
120,–
Dospělí		
120,–
210,–
		
Děti do 12 let
Dospělí

1 hodina
40,–
60,–

2 hodiny
70,–
90,–

večerní
100,–
150,–

EL TORO
Naše firma rozšířila nabídku činností o výrobu,
dopravu a prodej štípaného palivového dřeva.
V nabídce naleznete dřevo bukové, smrkové, ale i javor,
třešeň atd.
Prodej je prováděn dvěma způsoby
– sypaný prostorový metr (neuložené dřevo)
– uložené dřevo v paletách vratných anebo nevratných
Nabízíme dopravu našimi stroji, možnost zapůjčení vozíku nebo Vám naložíme dřevo na Vaše vozidlo.
Dále Vám nabízíme možnost naštípat VAŠE dřevo přímo
u Vás doma mobilním štípacím automatem.
Štípané palivové dřevo stejně jako zemní práce, autodopravu, stavební práce a dodávky materiálů poskytujeme
z Průmyslového areálu Liptál (bývalá pila Lipta).
V zimním období poskytujeme úklidy sněhu. Vyhrnování
sněhu traktorem, bagry, ale i ruční úklidy sněhu a odhazování sněhu ze střech objektů.

EL TORO s.r.o. Liptál 311, 756 31
Informace: tel: 777 274 889
e-mail: info@el-toro.cz

web: www.el-toro.cz, www.stipanedrevovsetin.cz.
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Odjezdy autobusů z Jasenné
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Barevná příloha k článkům zpravodaje

Z letošního „Vodění barana“

Vánoční besídka
v mateřské škole

Včelařský kroužek
při sázení lípy
u školy

Ukázka známkové tvorby pana Jurčáka

Valašský soubor Portáš v Luhačovicích

První medové odpoledne

Hodnocení medů bylo náročné a výsledky velmi těsné

Děti nadšeně zdobily perníčky pod dohledem lektorky M. Bajzové

„Maminky v akci“ - pečení perníků

Část soutěžních prací dětí

Mikulášova družina mezi školkáčky

Vánoční besídka v mateřské škole

