Jasenský

zprav odaj
ROČNÍK XIII / ČÍSLO 6            LISTOPAD - PROSINEC 2011
Co najdete v tomto čísle:
f Usnesení
f Na co rádi vzpomínají v MŠ a ZŠ
f Vodění berana už po sedmé
f Mikuláštíkovo fojtství prošlo opravami

ZDARMA

f Z historie včelařství
f SK Jasenná v polovině sezóny
f Historie našeho kraje - seriál
f Informace OÚ
f Nový jízdní řád linkových autobusů

Jana Dočkalová-Kobzáňová

Vánoční přání mívají různou podobu. Na pohlednici je předtištěno „Veselé vánoce“ (a Šťastný nový rok“ – ať už
se to vyřídí při jednom). Někdo vám popřeje „příjemné prožití svátků“, ti zbožnější „požehnané vánoce“, materialisti „bohatého ježíška“ a ti nejmladší třeba dokonce „ať vám Ježíšek naježí“.
Co si přejeme my sami? Děti se těší na pohádky, na stromeček, na dárky, na sníh a na prázdniny. My dospělí asi
na to, že děti budou mít radost a že budeme celá rodina spolu.
Mnozí se ale těší na to, až budou ty Vánoce za námi, a někteří by byli nejradši, kdyby vůbec nebyly. A přiznám
se, když poznávám osudy lidí, že se tomu ani nedivím. Snažím se už léta ke konci roku zajít za těmi, pro které Vánoce moc šťastné nebudou, a veselé už vůbec ne. Za těmi, kteří nedávno ztratili někoho blízkého.  A právě o Vánocích je jim ještě víc smutno než jindy. Za těmi, kdo museli zůstat přes svátky v nemocnici. Za těmi, kdo jsou
sami. Právě o těch svátcích, kdy se ze všech stran ozývá, že jsou to ty nejkrásnější v roce, svátky klidu, míru a rodinné pohody, se ve vší syrovosti odkrývá, když někde klid, mír a rodinná pohoda chybí.
Tím víc si ale uvědomuju, že Vánoce jsou možná nejvíc právě pro ty, kteří se na ně netěší. Pro ty, kterým veselost a štěstí, radost a pokoj chybí. Ježíš, jehož příchod na svět o Vánocích slavíme, se taky narodil do neurovnaných rodinných poměrů, spatřil světlo světa v nezkolaudovaném chlévě a zprávu o tom jako první uslyšeli pastýři,
co dělali za minimální mzdu na dobu určitou.
Nikdo to nečekal a nikdo se na to pořádně nepřipravoval. A nikdo si to nedovedl představit. Andělé tam zpívali Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi, Bůh v nich má zalíbení. To je dost dobré vánoční přání. Ti andělé zvěstují, že někdo „nahoře“ (na výsostech) o našem trápení ví a není mu to jedno. Záleží mu na nás
tak, že přišel, aby byl s námi. A přináší něco, co vlastními silami nedovedeme zařídit – pokoj mezi lidmi. Protože Bůh má lidi rád.
To nejdůležitější o Vánocích tedy není to, co máme (nebo co nám chybí), ale to, co je nám darováno (a co přijmeme). A tak vám moc přeju, ať o letošních Vánocích můžete taky prožít radost z Boží slávy na výsostech i pokoj mezi lidmi.
            Radka Včelná

Usnesení z jednání zastupitelstva obce (ZO)
Usnesení ze dne 8. 11. 2011
6/X/1/2011

ZO Jasenná schvaluje navržený program jednání.

Pro: 9 členů

6/X/2/2011
ZO Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu. Pro: 9 členů

Vladimír Zapalač, Milan Polášek, Antonín Studeník.
Pro: 9 členů
6/X/8/2011
ZO Jasenná schvaluje přijetí dotace 205.350,– Kč na akci
Jasenná – oprava části MK č. 31 Matyáštíkovy paseky
a přijetí dotace 578.564,– Kč na akci Jasenná – oprava
části MK č. 10 Pasecká I.
Pro: 9 členů

Usnesení ze dne 30. 11. 2011
6/X/3/2011
ZO Jasenná schvaluje přijetí finančního daru od Zlínského kraje ve výši 175.000,– Kč na škody způsobe- 6/XI/1/2011
né povodněmi v r. 2011 a pověřuje starostu podpisem ZO Jasenná schvaluje navržený program jednání.
Pro: 9 členů
smlouvy.
Pro: 9 členů		
6/X/4/2011
ZO Jasenná schvaluje Mateřské škole Jasenná přijetí finančního daru 10.000,– Kč.
Pro: 9 členů
6/X/5/2011
ZO Jasenná schvaluje zadání úpravy zřizovacích listin
Mateřské školy Jasenná a Základní školy Jasenná pro
možnost přijímání darů.
Pro: 9 členů
6/X/6/2011
ZO Jasenná schvaluje na základě předložených nabídek
uzavření smluv o provádění zimní údržby 2011/2012
mezi Obcí Jasennou a firmou Jasno spol. s r. o. Jasenná
a panem Vlastimilem Vaculíkem, Liptál 15 a pověřuje
starostu k projednání snížení ceny prací od společnosti
Jasno.
Pro: 9 členů
6/X/7/2011
ZO Jasenná schvaluje hlavní inventarizační komisi ve
složení Ing. Londová Ivana, Ing. Surá Marta, Mikšík Jiří,
Mucsková Terezia a dílčí inventarizační komisi ve složení

6/XI/2/2011
ZO Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu. Pro: 9 členů
		
6/XI/3/2011
ZO Jasenná schvaluje pronájem bytu č. 2 v DPS paní
Karle Nevřelové.
Pro: 9 členů
6/XI/4/2011
ZO Jasenná schvaluje rozpočtové provizorium na              
1. čtvrtletí 2012 v měsíčním čerpání 1/12 rozpočtu roku
2011.
Pro: 9 členů
6/XI/5/2011
ZO Jasenná schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2011 bez
vlivu na celkovou výši příjmů i výdajů a pověřuje starostu a účetní provedením závěrečných úprav rozpočtu k 31.
12. 2011.
Pro: 9 členů
6/XI/6/2011
ZO Jasenná schvaluje zpracování energetických auditů
pro ZŠ a MŠ Jasenná.
Pro: 9 členů

Stavebně technické posouzení budov MŠ, ZŠ a sokolovny
Zastupitelstvo obce schválilo zpracování stavebního
posudku budov MŠ, ZŠ a sokolovny, který je základním
materiálem pro přípravu rekonstrukce a stavebních úprav
uvedených objektů. Každá stavba i při prováděné údržbě se dostane časem do stavu, kdy je nutná rekonstrukce. U veřejných objektů musí být navíc splněny aktuální stavebně technické a energetické požadavky, které jsou
i podmínkou pro získání dotace. Posudek MŠ i ZŠ nevyzněl nijak příznivě. Je to dáno projekty, stářím obou škol,
technickými a finančními možnostmi i samotným způsobem provádění výstavby. Ve stručnosti uvádím jen zásadní problémy, které musí být řešeny.
Mateřská škola
- Statika nadzemních podlaží – výztuž stavebních otvorů
obvodových i středních zdí. Nejedná se o havarijní situaci, ale je nutné to udělat
- Okna, dveře
- Střecha – nevyhovuje našim klimatickým podmínkám
- Venkovní schodiště a dlažby
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- Zateplení objektu
- Oplocení
Základní škola
- Statika přístavby kuchyně a jídelny – podmáčení základové konstrukce nevhodným odkanalizováním dešťových vod
- Chybějící izolace proti vlhkosti
- Vnitřní obklady na vlhkém zdivu
- Okna, dveře
- Venkovní schodiště a dlažby
- Střecha na přístavbě kuchyně a jídelny – totéž co MŠ
- Zateplení budovy
- Vnitřní instalace – odpady, vodo-topo
- Oplocení
Sokolovna
U sokolovny byla posuzována statika stropu tělocvičny a konstrukce krovu. Strop nevyhovuje pro stálé zatížení, nesplňuje žádné normy, ale i při montáži tepelné izo-

lace vydrží. Krovy je potřeba propojit se stropními trámy
– posílení spojů. Posudek statiky sokolovny je důležitou
informací pro vlastníka TJ Sokol Jasenná při rozhodování o eventuálních úpravách.
Pokud jde o objekty MŠ a ZŠ, následovat bude vypracování energetických auditů, které zhodnotí tepelně

Jasenský košt

V minulých letech na podzim probíhal, dá se říci již
tradičně, košt slivovice i s besedou důchodců. V letošním roce tomu tak není a tady je vysvětlení. V závěru
září, když jsme jeli se starosty z Bratřejova, Lutoniny
a Ubla do Prahy na demonstraci starostů k rozpočtovému určení daní, tak jsme přemýšleli i o nějaké společné akci pro naše občany. Ta myšlenka se v průběhu října ustálila na uspořádání „okrskového“ koštu
slivovice. Každá obec by měla svůj košt, ze kterého by např. prvních pět vzorků slivovice postupovalo do „okrsku“. Aby dostali příležitost zúčastnit se i ti
co budou pálit až v lednu nebo únoru, tak i podle toho
byl navržen termín koštů v obcích cca v březnu 2012
a v jarních měsících finále v „okrsku“. Termíny i organizační záležitosti budou upřesňovány. Je třeba se
připravit a mít kvalitní destiláty, abychom Jasenné neudělali ostudu.         
Pavel Machovský, starosta

Ogaři pálijá

Není jedno co sa hodí do bečky
jinde ať si pálá třeba žito

technický stav stavebních konstrukcí a způsob vytápění
a ohřevu teplé vody.
Součástí bude i návrh opatření na úsporu nákladů
na spotřebu energií a posouzení úsporných opatření.
Z výše uvedeného je zřejmé, co obec čeká a co ji nemine. Jasné také je, že bez velkých dotací nebudeme schopni rekonstrukce realizovat.    Pavel Machovský, starosta
u nás v kvasu najdeš samé trnečky
pražáci ať pijú třeba pito
Ogaři pálijá kvas sa v kotlu pomalučky míchá
Ogaři pálijá slibovica to je naša pýcha
Ten kdo nemá na vysoké poplatky
ať si stočí na koleně hada
nezpíváme vám tu žádné pohádky
správný valach ví co kvas si žádá
Kdo napálí má velikú jistotu
všecko dyž tu krachne padne měna
zaplatí aj třeba lízing v Pežotu
gořalenka z trnek napálená
Ogaři pálijá …
Při pálení plaťá isté pravidla
ináč co napálíš není k pití
enom blbec z trnek dělá povidla
takové tu kopeme do ř…
Ogaři pálijá, kvas sa v kotlu pomalučky škvíří
Ogaři pálijá, a s tým ať sa zbytek světa smíří
Z CD kapely Dareband

Čas pálení, čas koštování …
Pálení bývalo, a myslím, že je tomu tak doposud,
významnou rodinnou událostí, která je výrazně označena v kalendáři. Samozřejmě tím myslím pálení slivovice, valašské medicíny, bez které se zvláště na dědině každá domácnost těžko obejde, však prý užívaná
v malých dávkách je zdraví prospěšná.
No, ale jen si vzpomeňme, kolik bývalo trnových
stromů a toho ovoce, než je lidský nerozum a nemoc
s krásným ženským jménem – Šárka – zlikvidovaly.
A když nastává čas pálení, tož také koštování, bez
kterého se to neobejde. Košt je rozdělen na několik
částí a demižon je rázem o hodně lehčí. První začíná hned v pálenici, potom doma, a cosi se musí donést i do práce, tam se ovšem koštovalo uvědoměle. Říkalo se tomu utužování pracovního kolektivu.
Už je to dlouho, také jsme tak pálili, a jak to bývá
zvykem, když majitel moku naplnil demižony a dob-

ře ulevil šrajtofli, pro nás neznámý člověk rozléval
ochutnávku.
Je slušnost kořalku pochválit, však když si uvědomíte, co to dá práce naplnit bečky, nadělat dřeva a nakonec co to stojí peněz. Tentokrát se ale dotyčnému
produkt moc nepovedl, poznal jsem to z reakcí předpijáků, než na mě přišla řada, raději jsem si sedl, aby
to se mnú nešváclo. Kalíšek jsem do sebe obrátil, očiska mi vylezly z důlků, ale zvládl jsem to a ještě jsem
uznale pokýval hlavou, však ať zkusí další.
Degustace skončila, „šťastný“ majitel kořalky sebral
demižony, zavřel za sebou dveře pálenice a kterýsi z nás
zaškňůřených pozůstalých pronesl: „Chlapi, proboha, co
to bylo, šak to leda tak řiťů piť!“ Zkrátka, kdesi se stala
chyba, to je jistá věc, ale všecko má svoje výhody a nevýhody, ta kořalka určitě dlouho vydržela.
F. Kladníček, Vizovice
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Nadstandartní aktivity v mateřské škole
Celkový počet zapsaných dětí v Mateřské škole Jasenná se rovná číslu 41,
což je maximum, tzn. nejvyšší počet
dětí, které mohou být přijaty do MŠ.
Všeobecně je známo, že v současné době jsou školky všude naplněny k prasknutí a tak je tomu i u nás.
Do poklidné třídy „Berušek“ dochází 15 dětí ve věku 3 - 4 roky, z celkového počtu je 12 děvčat a 3 chlapci. Zato ve třídě „Motýlků“ je „živo“,
zde kralují chlapci. Do této třídy dochází 17 chlapců a 9 děvčat ve věku
4 - 7 let. Jsou to děti nejen z Jasenné, ale také z Lutoniny, Ubla, Vizovic, Chrastěšov a ze Lhock.
Při zápisu nových dětí do naší
mateřské školy rodiče velmi kladně hodnotili místo, kde se naše mateřská škola nachází a zajímalo je,
jak jsou vybaveny třídy, školní zahrada a zda nabízíme nadstandartní aktivity neboli zájmové činnosti
dětí ve formě kroužků. Většina rodičů cítí tlak společenského, technického a informačního rozvoje a snaží se stimulovat děti k rozvoji jejich
schopností již od raného věku. Předškolní věk je tříleté až čtyřleté období, charakteristické nejen fyzickým,
ale i psychickým vývojem dítěte,
ovlivněným zráním nervové soustavy, temperamentem, inteligencí,
vůlí, emocionalitou a prostředím,
v němž dítě vyrůstá. Proto je důležité vytvořit mu vhodné podmínky pro jeho zdárný vývoj. Nabídka
nadstandartních činností v mateřské
škole může mít kladný vliv na rozvoj dítěte, ovšem za splnění podmínek odpovídajících individuálním
potřebám a věku dítěte.
Hodně rodičů dětí z naší mateřské školy mělo zájem opět o výu-

Tajný výlet
V úterý 15. listopadu 2011 jsme
přišli do MŠ všichni dříve. Není
divu, jede se přece na výlet. Dobře se nasvačit, teple se obléknout,
zavázat si boty. Žádné zdržování, ať nám neujede autobus. Kope4 Jasenský zpravodaj

ku angličtiny u dětí a to vzhledem
ke stávající společenské situaci a jejich zkušeností s vlastními jazykovými dovednostmi. Jednoduše se řekne,
že učení v předškolním věku je přece snadnější, tak ať dítě získává základy již v této době. Znalost alespoň
jednoho cizího jazyka se stává základem všeobecného vzdělání.
Díky vstřícnosti manželů Přímalových proto pokračujeme s dětmi v angličtině již druhým rokem a to pravidelně dopoledne 1x týdně v obou
třídách s využitím různých pomůcek
a zařazením her se zpěvem, aby byly
děti co nejvíce zaujaty. Angličtina se
neplatí, je to sponzorský dar od manželů Přímalových.
Další nadstandartní aktivita, která
běží taktéž již druhým rokem v době
odpoledního klidu u předškolních
dětí je hra na flétnu. Při hře dochází k „rozhýbání“ jazýčka. Podpoříme
hudebnost dětí a hraní bude mít kladný vliv na dýchací cesty. Tato hudební činnost se střídá s „dramatickými
činnostmi“. Zde se děti pomocí oblečení a čepiček promění ve zvířátka
a s nadšením si zahrají divadlo, při
kterém si rozvíjí řeč, paměť, zbavují
se ostychu a učí se individuálně vystupovat.
Výtvarné činnosti v době odpoledního klidu – to jsou pastely, vodovky, tempery a spoustu dalšího výtvarného materiálu – cesta nejen
k originálním a krásným výtvorům,
které vyzdobí prostory v mateřské
škole. Výtvarné činnosti, to je cesta
ke kreativitě, plná společných zážitků
a společné radosti. Nejzdařilejší práce zasíláme na výtvarné soutěže, kde
už několikrát v minulých letech byly
naše děti úspěšné.

Nu a zbývá poslední – valašský
kroužek. Ten přece nemůže v naší
mateřské škole chybět. Krásné valašské kroje, lidové tance, písně, škádlivky... A hlavně zájem dětí o folklór
– už u těch nejmenších. A tady vzpomeneme rodiče, kteří děti v této hudebně – pohybové aktivitě podporují a mají zájem, aby se jejich děti
v této oblasti rozvíjely. Aktivitě jsme
se více věnovaly již v minulých letech v dopoledních činnostech. Viděly jsme dle zájmu dětí, že bychom
měly věnovat folklóru více času.
V kroužku nám mohou zajistit dobré
výsledky děti, které mají o tuto činnost skutečně zájem a můžeme pracovat v menší skupině. Dobrým výsledkem není míněno soutěžení, ale
umět si zatančit a zazpívat jen tak pro
radost, spontánně, tance a lidové písně z našeho kraje. Nu a když se ještě
oblékne k tomu tančení a zpívání valašský kroj, to je potom zážitek a to
nejen pro děti.
V předškolním věku jsou znatelné
věkové rozdíly dětí. Proto se při této
činnosti budeme věnovat starším dětem – ze třídy „Motýlků“ odpoledne
a těm mladším dětem ze třídy „Berušek“ nabídneme postupné seznamování s folklórem v dopoledních hodinách.
Pohybem, zpěvem i hrou rozvíjíme osobnost dítěte. Děti v mateřské
škole jsou zvídavé a aktivní. A právě
zvídavost a aktivita jsou hybnou silou
rozvoje dítěte. Všechny děti k tomu
potřebují podporu rodičů a hlavně
pedagogů a to vytvořením podmínek
pro další rozvoj.
Nadstandartní aktivity jsou v mateřské škole zdarma a neplatí se.                      
Věra Pečenková

ček jsme s dětmi seběhli jako hbité laňky právě v čas. Autobus už
na nás čekal. Pohodlně jsme se usadili a vyrážíme. Pro zpříjemnění
cesty nám pan řidič pustil pohádku
„Princové jsou na draka“. To bude
jízda, ale kam to vlastně jedeme?
Také jste tak zvědaví a plní očeká-

vání? Projíždíme Vizovice. Vizovický zámek to asi nebude. Dojíždíme do Zlína. Co zde zajímavého
uvidíme? Projíždíme kolem nemocnice, ale tady přece nikdo není nemocný! Brána se otevřela a za ní se
objevuje Záchranná služba Zlínského kraje.

Přivítal nás sympatický pán v červeném oblečení, který nás celým
areálem záchranné služby provedl.
Chcete vědět, jaké to zde bylo? Tak
se pohodlně posaďte a poslouchejte.
Začali jsme v garáži plné sanitek.
Žluté, bílé a dokonce i terénní. Která mě zaujala snad nejvíce. Prohlédli jsme si vybavení kufru správného
záchranáře. Tam je ale věcí. Injekce, náplast, přístroj na měření cukru v krvi, rouška na umělé dýchání
a plno jiných věcí. Seznámili jsme se
s různými druhy lehátek. Děti si je
mohly samy vyzkoušet. Nejzajímavější bylo lehátko pro těžce zraněné,
které zafixuje zraněného tak, že necítí žádné otřesy. Petřík si pro změnu na vlastní kůži vyzkoušel změření EKG. Nebojte, srdce mu bije jako
zvon.
Říká se, že nejlepší přichází naposled. Nejinak tomu bylo i zde. Mohli jsme si prohlídnout vnitřní zařízení
různých druhů sanitek. To se jen tak
někomu nepodaří. To Vám bylo senzační. Zahráli jsme si na záchranáře,
posadili jsme se za volant a jako uháněli pro zraněné. Plno legrace jsme
při tom zažili. A protože ve školce
máme chytré děti, nechybělo ani důležité „vyptávání“ ohledně přístrojů,

první pomoci, a spoustu zajímavých
dotazů, na které nám pan záchranář
bez problému odpovídal.
Ale to nebylo zdaleka všechno, pustili jsme se do důkladnějšího zkoumání záchranné stanice. Ta
přece není jenom o garážích se sanitkami. Prošli jsme si celou centrálu. Zastavili jsme se u počítače, kde si záchranáři tisknou plánek
cesty k pacientovi, i zprávu se záznamem o povolání první pomoci.
Viděli jsme pokoje doktorů, kde sepisují zprávy ze záchranných akcí,
či jenom odpočívají. Prohlédli jsme
si malou posilovnu. Divíte se, na co
posilovnu potřebují? „Vždyť mají
zachraňovat lidi a ne si cvičit.“ Jenomže tato malá místnost je přece
důležitá. Jak by záchranář přenášel
pacienta na lehátko, kdyby neměl
sílu? Jak by dokázal zasáhnout, když
má někdo epileptický šok či je někdo pod návykovými látkami a brání se ošetření použitím násilí? Jistě
sami uznáte, že pokud člověk necvičí, tak sílu moc nemá a psychicky se
taky zas tak dobře necítí. A záchranáři musí být v pohodě, aby mohli
pomoci druhému.
Poslední naší zastávkou na Záchranné stanici ve Zlíně byl dispe-

čink. Zde volají lidé, když se stane nějaká nehoda, někdo je zraněný
a potřebuje ošetřit či odvézt do nemocnice. Proškolené pracovnice radí
lidem při podávání první pomoci,
dokud nedojede sanitka se záchranářem a doktorem. Informují se, na jakém místě zraněného naleznou, a jak
se projevuje jeho zranění. Byli jsme
svědky jednoho takového telefonátu,
kdy pánovi se udělalo špatně a potřeboval nutné ošetření od doktora. Bylo
zajímavé sledovat, jak paní dispečerka klidně odpovídá na otázky, radí,
jak s postiženým v dané situaci zacházet. Člověk si ani neuvědomí, jak
důležitá je práce nejen záchranářů,
doktorů, ale i lidí, kteří jsou na dispečinku první pomoci. Nadarmo se
neříká, že jeden bez druhého nesvedeme nic.
Na  zpáteční cestě do mateřské školy jsme si o zážitcích z výletu pořád
povídali a zopakovali jsme si důležité
telefonní číslo na záchrannou službu
155. Byl to krásný výlet a velice poučný. Mohu říct nejen sama za sebe,
ale i za děti, že se nám výlet moc líbil. Děkujeme, že jsme měli možnost
vidět, jak to na takovém pracovišti
záchranné služby chodí.
Bc. Michaela Propšová

Podzimní posezení při svíčkách

Je podzimní středeční listopadové ráno a Peťa si po příchodu do mateřské školy ráno sedne ke svačince. Rozhodí rukama a posteskne si:
„Paní učitelko, já su zvědavý, jak to
dneskaj všecko dopadne.“ „Já také, to
mi věř,“ odpovím Petrovi, „no, doufejme, že snad dobře.“ Ptáte se, o čem
je řeč?
Dnes odpoledne čekáme ve školce
hosty. Děti z mateřské školy si pozvaly do školky na návštěvu své babičky
a dědečky na „Podzimní posezení při
svíčkách“.
Den se přehoupl do druhé poloviny, je před šestnáctou hodinou a začíná se pomalu stmívat. Jiné dny už
v tuto dobu vše ve školce utichá, děti
už jsou doma, ale dnes je ve školce
poněkud rušno. Ve třídě „Berušek“
vládne zmatek, probíhají poslední

úpravy – ještě zavázat rukávce, krpce, upravit cérkám červené mašlič-

ky do vlasů, ogarom zastrčit košulu
do gatí...
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Ve třídě „Motýlků“ plápolají na stolečcích svíčky a třída se plní k prasknutí seniory.
„Děcka, jdeme na to, ať se nám vše
podaří a mají z Vás všichni radost,“
volám na natěšené valášky.  Následuje přivítání všech přítomných, z kazety pouštím hudbu pana Jana Rokyty
a začínám recitovat: „Na chlumu kopce zrána stoje, přehlížím dálné pásmo hor... Po skončení básně zní z úst
všech učitelek dvojhlasně „Za hory
horečky“ a „Nechoď k nám synečku“.
„Za stodolenků, za našů,“ zpívají
malé cérky známou písničku a nastupují do půlkruhu. Pak doslova přiletí ogaři a následují škádlivky a taneček. A kdo že to dnes tančí v kroji?
Pěkně po pořádku se děti prarodičům představují.
Po velkém potlesku přicházejí malé
děti ze třídy „Berušek“. Těm to ale
slušelo...
Dokonce si zatančili s prarodiči i mazurku. Také všem přítomným
nesměle prozradili svá jména a představili nám své babičky a dědečky,
které si pozvali do školky.
Vystoupení pokračovalo opět tancem a zpěvem dětmi ze třídy „Motýlků“ – zatančili My řezníci, řemeslníci, Sedlácký a jiné. Předškoláci určitě
všechny pobavili dramatizací pohádky
„O Řepě“, však si také dali záležet.
Každá návštěva by se měla pohostit
a proto i u nás tomu nebylo jinak. Pro
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naše hosty připravila paní kuchařka
Hanka za pomoci paní školnice Simony vdolky, jednohubky, kávu a čaj.
Velmi příjemnému „Podzimnímu
posezení při svíčkách“ bylo přítomno mnoho babiček a dědečků (také
prababiček) nejen z Jasenné. Přijeli
k nám z Lutoniny, Vizovic, ze Lhock,

Liptála, Lhoty u Vsetína, Kateřinic,
Huslenek, Velkých Karlovic, ze Zlína a Holešova.
Bylo nám všem velkým potěšením,
milí senioři, těšíme se na Vás všechny, že k nám opět někdy zavítáte.
Za všechny děti a zaměstnance
Věra Pečenková

NA CO VZPOMÍNÁME
Pochod Broučků a Broučkova
polívčička – tak na to vzpomínáme
rádi. Na to, jak jsme si skvěle rozdělili práci, jak nám šla sama od ruky
a jaké pochvaly pak naše polívčička
sklízela. A také promítání Broučků
v kostele bylo prima. V promítaném
díle bylo skoro tak nepřející počasí,
jaké bylo zrovna venku.
X. Žákovský ples byl určitě nezapomenutelný! Jeho příprava byla napínavá. I když jsme uklízeli, čistili,
rovnali, prostírali, zdobili, co nám
síly stačily, až do poslední chvíle
jsme nevěděli, kdo nám bude pouštět hudbu… Pan Martin Kratina nejen pouštěl hudbu, organizoval hry
a soutěže, ale přivezl i laserová světla
a efekty! Všechna taneční čísla byla
skvělá – polonéza, Lucinky s včelkami, všechny velikosti orientálních
tanečnic, zumba. A bylo plno, skoro
jako na dospěláckém plese. Tombola
byla bohatá a každý něco vyhrál. Ale
i když jsme si ceny vyzvedli, málokdo s výhrami odcházel domů a dál
jsme tančili a bavili se. Všichni sedobře bavili.
(veškeré foto pan Mikuláštík)
Besedu o PTP si budeme asi také
dlouho pamatovat. Když jsme se dívali na film o PTP, tak jsme se bavili. Vždyť to byla komedie. Když ale
potom začal vzpomínat pan Martykán, který tu dobu zažil, už to legrace nebyla. Vyprávěl ale zajímavě
a měl spoustu zážitků a fotografií.
Jsme rádi, že dnes už mladí hoši takové věci neprožívají.
Musíme si pomáhat byl náš třídní projekt, na který budeme taky rádi
vzpomínat. Ve slohu jsme se začali bavit o tom, jak rozdílně prožívali
dětství naši rodiče a my. Oni vyrůstali bez mobilů a počítačů a všechno
řešili na přímo, osobně a ústně. Když
se chtěli bavit, museli si často pomoci
s domácími povinnostmi. A někteří
se přátelí a pomáhají si dodnes. Protože naše spolužačka potřebovala po-

10. Žákovský ples

10. Žákovský ples
to také není nic snadného stát tváří v tvář prvnímu poslu kvapem se
blížících Vánoc – svatému Mikuláši.
Zvláště když za ním pobublává k nepřátelským výpadům vždy připravený
čert a svědomí není úplně čisté! Ještěže náš Mikuláš má pořádnou dávku
trpělivosti, schovívavosti, pochopení
5. prosinec 2011
Asi jsem způsobila těžkosti zpra- a smyslu pro humor. S rozvahou trefcovatelům Zpravodaje, za které se ně hodnotí od nejstarších po nejmladomlouvám, ale stůj co stůj jsem chtě- ší a spravedlivě vyšle tu čerta, tu půla zachytit ještě dění dne uzávěrky,   vabného a konejšivě laskavého anděla.
Když anděl rozdá vše, co měl v koši
5. prosince.
Je to přece den Mikulášské nadíl- a čert prožene všechny, kteří si zaky a jarmáčku. A to je ve škole hod- sloužili a Mikuláš přislíbí, že po celý
ně živo! Ráno začíná ještě jako zcela rok bude pečlivě sledovat, zda všechvšední den. Se zvoněním se rozprch- ny sliby dnes dané se plní a za rok se
neme všichni do tříd k obvyklým po- zase vrátí, se loučíme. Mladší s blaževinnostem, ale už o první přestávce nou úlevou probírají své balíčky a nejje cítit, jak vzrůstá napětí. Děti od- starší pokukují za odcházející trojicí
bíhají k oknům, někteří jsou nezvyk- s téměř profesním zájmem…
Ale to ještě není všem mimořádle zamlklí a jiní zase přehnaně hovorní. A zejména ti mladší se cítí jistěji, ným událostem konec! Po takové nákdyž je paní učitelka na dohled… Ono vštěvě by se asi na procvičování uči-

moct, aby pak s námi mohla trávit víc
svého času, šli jsme jí pomoct. Práci
jsme měli za chvíli hotovu a odměnou nám byla vycházka v zámeckém
parku a návštěva v zámecké kuchyni
– prostě podařený výlet.
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va soustředil jen málokdo. A tak už
několik let po odchodu Mikulášovy
družiny začíná Mikulášský jarmáček. Pro nezasvěcené – je to taková
praktická výuka matematiky a marketingu. Děti mají své třídní stánky, kde ostatním spolužákům prodávají nejrůznější sbírkové předměty,
hračky, drobné dárky, které například sami vyrobí. Vše samozřejmě
téměř za hubičku. Smyslem je, získat co nejvíc peněz do třídní kasičky.
Po celou dobu školní docházky si třídy spoří na absolventský výlet a trička. Prodává a nakupuje se se stejným
nasazením jako na New Yorské burze. Zboží se vystavuje, vychvaluje,
zlevňuje a nakupující smlouvají a vyčkávají. Na oběd zpravidla všichni
odcházejí spokojení, že dobře nakoupili a ještě lépe prodali. Klid se proto
nedá v jídelně ten den očekávat, pro-

10. Žákovský ples
Mikuláš, líbezný anděl s velkým košem a zvonečkem, dva divocí a rozpustilí čerti, žebravý Žid, cigánka,
která hádala z ruky i tomu, kdo nechtěl, nesmlouvavý myslivec a rázující husar. Z tradičního doprovodu

10. Žákovský ples
tože všechny vzrušené okamžiky dne
je třeba řádně prodiskutovat!
I když páťáci zvolili velmi úspěšnou strategii, svůj stánek měli dobře
organizovaný, se spoustou atraktivního zboží a utržili nejvíc, potřebovala jejich třídní kasička ještě nějakou
finanční vzpruhu. Tak se rozhodli si
přivydělat.
Napadlo je, že by mohli zkusit nabídnout své služby rodičům, kteří by
chtěli tradiční Mikulášský průvod
pozvat do domácností na menší děti.
Do pátku se dětem vrátilo asi sedm
objednávek a v pondělí odpoledne se
přistrojili a se setměním vyrazil průvod na obchůzku. V čele důstojný
8 Jasenský zpravodaj

Mikuláše chyběl jenom Turek, řezník a smrťák. Tyhle všechny bytosti opravdu v početných Mikulášských
průvodech ještě v šedesátých a sedmdesátých letech minulého století byly.
Náš průvod byl skromnější a na profesionalitě získával teprve návštěvu
od návštěvy. Vždyť ještě loni byl Mikuláš i na ně! Ale nesmírně se snažili
a moc je to bavilo. To, že se setkávali s úsměvy a oceněním je povzbuzovalo. A tak k objednaným návštěvám
přibyly i ty neplánované – u pana starosty a u rodičů, paní vychovatelky,
paní Turkové,…. Bylo úžasné, jak
skvěle byly děti všude přijaty! A když
se ještě během obchůzky na ně zača-

ly snášet první letošní sněhové vločky,i když jen nesměle, asi se sotva co
mohlo s jejich pocity rovnat…
V každém případě tyto výjimečné zážitky v nich zanechaly poznání, že tradice je třeba pěčlivě opatrovat, udržovat a rozvíjet a že k našemu
venkovskému společenství prostě patří. A také to, že peníze nemusí jen
loudit, ale mohou si je odpracovat.
A to byl zážitek nad zážitky. Všem,
kteří děti pozvali do svých domovů
a s laskavostí a schovívavostí ocenili
jejich snažení a tyto pocity jim zprostředkovali, moc děkujeme. Odměna
v podobě sladkostí a finanční vzpruhy jejich třídní kasičky už byla jen
pověstnou třešničkou na dortu.
Ze školy všem děkujeme za přízeň a podporu a všem přejeme krásný, klidný advent a na lidskou pospolitost a rodinné teplo bohaté Vánoce,
zdraví a úspěch v příštím roce.
Za žáky a zaměstnance ZŠ
Iva Mynářová

Šťastná sedmička přinésla nám slunéčka

„Jasenská hospoda obtáhlá pentličkú,
jasenské cérečky modrú fialičkú,
to já povídám.“
S touto a dalšími většinou jasenskými písničkami jsme se letos už
posedmé vydali na hodovou obchůzku naší obcí. Tentokrát nás doprovázela část CM Vsacan ze Vsetína
a Jirka Šimek z CM Vizovský Juráš.
Všem muzikantům touto cestou ještě jednou velice děkujeme za ochotu,
obětavost a vytrvalost.
V letošním roce byly výjimečné dvě
věci. Tou první bylo pět zástupců Valašského sboru portášského z Valašské Bystřice. Kdo viděl náš početný
průvod, jistě ocenil nejen výstroj, ale
i výzbroj.  Ze zbraní portášů zazněla
na mnoha místech v průběhu obchůzky slavnostní salva. Současný Valašský sbor portášský byl založen v roce
2003. Jejich členem je i Jaseňan Aleš
Mikuláštík, který je zároveň i členem
souboru Portáš (2 portáši v 1 J).
Druhou výjimečnou věc jsme ocenili asi ze všeho nejvíc. Poprvé za sedm
let bylo skutečně nádherné počasí. Poprvé jsme ani jednou nezmokli, nebyla nám zima, nesněžilo, „nefučalo“ …
Možná i to mělo vliv na náš společný
pocit, že se nám obchůzka mimořádně vydařila.
Snad jedinou skvrnou na letošním
vodění barana byla organizační nedohoda ve věci pořádání hodové zábavy s vedoucím Hospody pod Vartovňú. Jeho náhlá změna přístupu
k celé organizaci nás zastihla zcela
nepřipravené tři dny před samotnou
akcí, a tak jsme skutečně zběsile řešili zásadní otázky typu – jít či nejít,
jít bez zábavy, či se pokusit o rychlou
organizaci zábavy v sokolovně. Výsledkem vyhlášení bleskového souborového referenda pak bylo těsné
vítězství obchůzky se zábavou organizovanou vlastními silami. Nevím,
zda bylo toto úsilí alespoň částečně oceněno asi 35 „neportášskými“
účastníky hodové zábavy…
Děkujeme všem vám, kteří jste na
nás čekali, zazpívali si s námi i zatancovali. Děkujeme za štědré pohoš-

Cesta nebyla místy jednoduchá ...

Zástupci Valašského sboru portášského v akci ...

Když jsem šél okolo Vaňharova ...
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tění i dary. Děkujeme i za to, že jste
kvůli nám vytáhli „gořalku z nejhornějšího regála“ a že jste nás nenutili,
abychom všichni „okoštovali“ všechny ty vynikající produkty jasenských
strání. Panu Surému děkujeme velice za opakovaný a furt stejně ochotný
„poščaj“ už zaběhlého barana. Paní
Balejové pak za množství slov uznání a díků i za slzy dojetí. To všechno
dává naší snaze o obnovu tradic smysl a směr.
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová

Na Sušňovém podstavci na bazén jsme si i zatancovali.
A prý není v Jasenné pořádné podium...

Všeci portáši, kteří byli 5. 11. 2011 k mání...

Víkendovka pro děti

Druhý týden v říjnu se uskutečnila v klubovně společná víkendovka
pro děti z Jasenné a z Liptálu. Protože se blížilo Díkčinění za úrodu, byla
celá víkendovka zaměřena tak trochu
„zahradnicky“.   25 dětí bylo rozděleno do 4 družinek, které si zvolily
zajímavé názvy: Růžičkové borůvky, F. K. Motykáři, Rostliny vítězí
a Zahradnictví Černá hora. Během
pátečních odpoledních her na farní
zahradě se všichni řádně provětrali
a hladoví přiběhli na večeři.
Po večeři se na zdi v klubovně objevil velký strom, na kterém během
celého víkendu přibývala jablíčka
s nápisy. Povídali jsme si totiž – když
už to byla zahradnická víkendovka –
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o ovoci Ducha svatého, o kterém se
píše v bibli v listu Galatským. Kdyby vás to zajímalo, jsou tím ovocem:
láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, tichost a sebeovládání.
Potom byl čas na stolní hry a povídání. A na závěr prvního dne nás
ještě čekala noční hra. Úkolem jedné
družinky bylo chránit ve vytyčeném
prostoru barevné balónky a ostatní
jich měli z daného území co nejvíc
sebrat. Děti to velmi bavilo, a kdyby
nebylo chladno, asi by se je těžko podařilo zahnat brzo dovnitř. Nakonec
se ale nasoukali do teplých spacáků
a všichni jsme se těšili na další den.
V sobotu dopoledne jsme hrabali

listí, sbírali ořechy a ukládali dřevo
na zimu. Před obědem jsme si zahráli
„šátkovanou“ a „opičáky“. Odpoledne děti čekalo dlouhé putování. Každé družince byl určen jiný cíl – jasenské paseky, Lutonina nebo Ublo.
Na cestu dostali zapečetěný dopis
s informacemi: Až dojdete na určené
místo, představíte se domácím. Vaším úkolem je uzavřít s nimi smlouvu, že za půl hodiny poctivé práce
dostanete jedno slepičí vejce (syrové) pro družinku. Vejce, které dostanete, musíte cestou zpátky u někoho
jiného doma uvařit. Uvařené neoloupané vejce pak přinesete s sebou zpátky. Dalším vaším úkolem
na zpáteční cestě je vyměnit oříšek,
který jste s sebou dostali, postupně
za co největší plod. Vyměnit může-

te jeden plod vždycky jen za nějaký
větší. Můžete brát jen plody, které lidem vyrostly na zahrádce (ne takové,
které koupili v obchodě). Hodnotit se
bude velikost plodu, který nakonec
přinesete, a také počet výměn, které
jste udělali. Čím větší plod a čím více
výměn, tím lépe. Jednotlivé výměny
si zapisujte, aby o nich byl přehled.
Vrátit se musíte do stanovené doby...
Nevím, jak byste si s takovými instrukcemi poradili vy. Děti to ale zvládly velmi dobře – možná u vás taky zvonily s prosbou, zda byste jim vyměnili
trnku za jablíčko nebo jablko za hruš-

ku... Za dvě hodiny se v klubovně objevily tři dýně a jedna veliká, převeliká
řepa. A pak ještě děti napjatě čekaly
při zkoumání, zda přinesená vajíčka
jsou uzavřená opravdu natvrdo.
Večer jsme soutěžili v dovednostech, jako je stavění Eiffelovy věže,
stání na špalku, třídění kostek podle hmatu, kimovka, skládání zápalek
na hrdlo láhve. Každá disciplína měla
svého vítěze a nebylo nouze o velmi
překvapivé výsledky.
V neděli jsme šli na bohoslužby, slavilo se zrovna Díkčinění za úrodu. To
byly dýně a jiné dary z polí a zahrad

i v kostele. Celé bohoslužby doprovázel zpěvem zlínský pěvecký sbor pod
vedením Ladislava Moravetze, kterému zdatně pomáhali naši zpěváci z Jasenné. Zazněla Karpatská mše L. Moravetze a taky Velkomoravský chorál
a další skladby Jiřího Pavlici. Bylo to
tak pěkné, že nikomu nevadila zima
a i děti vydržely v klidu až do konce.
Pak už si všichni sbalili baťůžky,
v klubovně zůstala jako obvykle hromada zapomenutých mikin, ke kterým se nikdo nehlásí, a naši zahradníčci se vydali domů k rodičům.
Blanka Macková

Vánoční dílna na faře

Také letos jsme se rozhodli zpestřit každou adventní neděli v našem
evangelickém sboru nějakým programem.
Hned první nedělní odpoledne proběhla „vánoční dílna“. Už tradičně
nabídla dětem i dospělým možnost
vytvořit si vánoční ozdoby, dekorace, přáníčka nebo třeba i adventní věnec na stůl. Materiálu bylo k dispozici habaděj, stačilo jenom vybrat si ty
vhodné větvičky, ozdoby, stuhy, papíry a pustit se do práce s nůžkami,
lepidlem a tavicí pistolí. Výsledky
našeho snažení můžete vidět na obrázku.
Adventní posezení pro seniory
Na druhou adventní neděli bylo
naplánováno posezení pro seniory.
Protože to byla premiéra, báli jsme
se trochu, jestli vůbec někdo přijde. Venku bylo sychravo, poprchalo, ale u kamen bylo příjemně teplo, z kuchyňky voněl vánoční punč
a na stolech čekaly dobroty. Před
třetí hodinou se poprvé otevřely
dveře, zvědavě nakoukly první návštěvnice a pak se presbyterna začala utěšeně plnit. Nakonec nás bylo
ke třiceti – z Ubla, Lutoniny i Jasenné. Mnozí se znají třeba ještě ze
školy nebo z práce v JZD a nemají
možnost se tak často vidět a popovídat. Zajímavý program o prožívání adventu a Vánoc a zvycích, které byly s tímto obdobím na Valašsku
spojeny, připravila Eva Eliášová. Pamatujete si ještě někdo, jak chodila

Luca, která klepala vařochou přes
prsty? A víte, proč visíval stromeček od stropu hlavou dolů? Nebo
proč na Štěpána hospodář podával

pacholkovi boty a někdy aj gatě?
A víte, že  každá vesnice měla nějakou svoji vlastní koledu? Tady jsou
pro zajímavost dvě jasenské:
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Pán Bůh vám daj dobrý deň, jak sa máte?
Lesti vy mňa od loňska eště znáte?
Tá vaša chalúpka, tá je krásná,
dostala sem dvacetník a su ščastná
letos dostanu dva, lesti to Pán Bůh dá,
to by bych byla ráda.
Nesu si košíček pro jablíčka, to mi poradila má matička,
že jich prý hodně máte, že jich rozdáváte mezi svoje
známé.
Já sa z toho raduju, že su známá,
že dostanu oříšků aj s jablíčkama,
trnkové vdolky, ze dva, ze tři klínky,
a to všecko z lásky.
Pán Bůh zaplať za ty dary,
které ste nám letos dali,
s Bohem tu bývajte, na nás spomínajte,
až k vám narok zas příjdeme.  
(koleda, kterou zapsala
kmotřenka Kutějová)

Živý Betlém

Na čtvrtou adventní neděli,             
18. prosince, v 15 hodin můžete letos už popáté před evangelickým kostelem vidět naživo příběh
o Ježíšově narození. Nebudou chybět ani tradiční bramboráky, punč
a svařák na zahřátí.

Ščestí, zdraví, pokoj svatý,
vinšujeme vám.
Nejprv panu hospodáři,
potom paní hospodyni,
všem vašim dítkám.
Z daleka se bereme,
novinu vám neseme,
co vám povíme.
Narodilo se děťátko v městě Betlémě,
ono leží ubožátko na kúsku na seně,
zima ho trápí,
otec, máti kolébati, zahřívati nepřestávajú.
Kolébečka s jesličkami sú polámané,
hospodářu, daj troníček,
ať to spraví stoláříček,
pro děťátko malé.
My to všecko opatříme a díťátku dáme,
za ty vaše sčedré dary sa přimluváme.
Nenechte nás dlúho stát,
budeme vám střechu drat, až vás bude převelice v nohy ozýbat.
(jasenská koleda ze záznamů etnografky
PhDr. Jelínkové)

Přehled vánočních
a novoročních bohoslužeb
Štědrý den 24. 12.
15.00 bohoslužby (na faře)

Poslední den v roce (Silvestr) 31. 12.
17.00 bohoslužby (na faře)

Boží hod vánoční 25. 12.
9.00 bohoslužby s večeří Páně (kostel)

Nový rok 1. 1. 2012
9.00 bohoslužby s večeří Páně (na faře)

Dobrovolnictví v Dotek o.p.s.

Rok 2011 je Evropským rokem dobrovolnictví. Stejně jako mnoho jiných
organizací se i Dotek rozhodl obnovit spolupráci s dobrovolníky a vytvořit nový dobrovolnický program,
ve kterém připravil dobrovolníkům
více možností, jak se mohou zapojit
do činnosti organizace.
V minulém čísle jste mohli získat
informace o přípravě nového dobročinného obchůdku, který vznikne ve Vizovicích. Dobročinné, neboli nadační obchůdky (charity shops)
jsou budovány především v zahraničí. V České republice je v současné
době provozuje pět organizací. Tyto
obchůdky fungují na principu dobrovolnictví. Lidé do nich mohou darovat hezké věci (oblečení, knihu, cd),
které již nepotřebují, aby je obchůdek
prodal a získal finanční prostředky,
kterými financuje činnosti organiza12 Jasenský zpravodaj

2. svátek vánoční (Štěpán) 26. 12.
9.00 bohoslužby (na faře)

ce, pod kterou spadá.  Obchůdky pomáhají také sociálně slabším lidem,
kteří si za pár korun mohou zakoupit
například oblečení, které by si jinak
nemohli dovolit.  
Osoby, které v obchůdku prodávají a pomáhají s jeho provozem, jsou
také dobrovolníci. Většinou se jedná
o studenty, ženy na mateřské dovolené či seniory. Zapojují se však všichni lidé, kteří chtějí pomáhat, věnovat
svůj čas a um jiným, ale nechtějí pracovat přímo s klienty organizací.
Dobrovolníci v našem dobročinném obchůdku budou mít možnost
pomáhat se sběrem, tříděním, doplňováním a prodejem zboží a mnoha
dalšími činnostmi okolo obchůdku.
V rámci projektu dobročinného obchůdku plánujeme pořádat také výtvarná setkání, kde budou mít návštěvníci možnost naučit se něco

nového, příjemně využít volný čas
a zároveň pomáhat.
V budoucnu bychom rádi uskutečnili program firemního dobrovolnictví.
Nabízíme také dobrovolnickou činnost přímo s klienty v Doteku. Při organizování této formy dobrovolnictví
spolupracujeme s organizací Adra.
Lidé, kteří se rozhodnout pomáhat
při práci s uživateli odlehčovací péče
se mohou zapojit do aktivizační činnosti uživatelů, asistovat při cvičení,
povídat si s uživateli, číst jim a trávit
s nimi volný čas.
Děkujeme a velmi si vážíme činnosti všech dobrovolníků, kteří s námi
spolupracovali či spolupracují. Těšíme se na budoucí spolupráci se všemi, kdo v dobrovolnictví najdou svého koníčka či životní poslání.
V případě zájmu o dobrovolnictví
nás můžete kontaktovat na: dobrovolnictvi.dotek@seznam.cz
Bc. Veronika Olejníková

Mikuláštíkovo fojtství (kulturní památka)

po rozsáhlé vnitřní a venkovní rekonstrukci v roce 2011
za přispění dotací z Ministerstva kultury ČR v Praze.

Aleš Mikuláštík,

novodobý Portáš – čekatel do sboru
portášského ve Valašské Bystřici,
jehož prapředci vyšli rovněž z Mikuláštíkova fojtství (Záhumenská větev).
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Historie
včelařství
V kulturních centrech Středního východu, v suchých, horkých oblastech bez lesních porostů, se včely pravděpodobně bez zásahu člověka
usazovaly v hliněných hrncích. Takové nádoby pocházejí z doby 5 000 let
př. Kr. Ještě dnes se místo úlů používají v Izraeli a Libanonu. Při vybírání
medu se víko nádoby dá zvednout.   
Jeden z prvních, kdo se podrobně
zabýval studiem včel, byl Aristoteles
(384-322 př. Kr.). Domníval se, že včely pocházejí z mrtvých býků. Zmínka
o včelím produktu (medu) je i v bibli. Ve druhé knize Mojžíšově, verši 8.,
kapitole 3. je uvedeno, že Bůh přivede
svůj lid do země, která bude oplývat
mlékem a medem. Víno a med, čisté
nebo smíchané, byly ve starém Řecku
považovány za univerzální lék.
Ve střední Evropě byla včela obyvatelkou lesa. Jako hnízdiště (obydlí)
jí posloužily duté stromy nebo pařezy. Jeden takový dutý pařez objevili
archeologové ve vesnici Velmenmoor u Oldenburgu. Časově byl zařazen
do období 5. až 7. století po Kr.. Jako
dodavatelé medu sloužily lidem včely, které se usadily v přirozeně vzniklých stromových dutinách. Časem
proto lidé začali ve stromech vytvářet umělé dutiny, aby poskytli prostor
dalším včelám.   
Ve středověku byli včelaři ve velké
vážnosti. Jejich cechy a společenství
se datují již od doby Karla Velikého.
Mohli nosit zbraň, měli zvláštní práva
a vlastní, tzv. včelařský soud. Včelaři
chovali včely výhradně v lese a později i doma. Místo stojících stromů byly
stále častěji používány úly z pořezaných, ručně vydlabaných částí kmenů
(tzv. kláty). Ty už bylo možno přestěhovat do blízkosti obydlí včelaře a pro
med nebylo nutno lézt na strom, tím
se stala péče o včelstva o mnoho jednodušší. Včelař vyráběl typické kláty v mnoha variantách. Výroba úlů
ze slámy, rákosu, palachu nebo proutí znamenala pro včelaře velké zjednodušení, neb uplést v zimě pár košů
14 Jasenský zpravodaj

Děti z VKM při pečení perníčků.
bylo podstatně jednodušší než vydlabávat kmeny stromů. A tak vznikaly
koše, nazývané tzv. překlopné košnice, nejrůznějších tvarů – zvoncovité, špičaté a slaměné válce. Košnice je
ještě dnes použitelným úlem, i když
už slouží jen na ozdobu.   
Dalším vývojovým stupněm byla
kruhová košnice. Několik košnic tohoto typu se dalo postavit na sebe. Celou sestavu uzavíralo víko vyrobené
rovněž ze slámy. Kláty i koše měly
společnou nevýhodu, prohlídka včelstva a zjištění jeho stavu nebyla možná
bez narušení nebo zničení díla. Včelařům proto zůstaly utajeny biologické
děje a vnitřní vztahy ve včelstvech.
Osvícený Švýcarský chovatel včel
Francois Huber (1750-1832) vymyslel úl, do kterého bylo možno nahlédnout: byl to Huberův rámkový úl.
V úle byl určitý počet rámků, které
byly na jedné straně spojeny podobně jako listy v knize. Do těchto rámků
stavěly včely plásty. Pro pozorování
života včel měl v tehdejší době tento vynález nedozírnou cenu, pro chov
včel byl ale příliš nepohodlný.
Nepohodlnou práci s kláty poznal
z vlastních zkušeností i slezský farář
Johannes Dzierzon (1811-1906). Postavil proto úl ze dřeva s pevným víkem
a dnem a dovnitř umístil dřevěné lišty
jako nosiče plástů. Protože včely přistavěly dílo až na vnitřní kolmé stěny
úlu, musel Dzierzon plásty při každé
prohlídce odřezávat nožem. Jeho žák,

baron von Berlepsch (1815- 1877) doplnit původní horní lištu třemi dalšími
lištami na dnešní, v celém světě používaný rámek. Svůj systém zveřejnil
v roce 1853 a otevřel tak cestu modernímu chovu včel. Bylo tak umožněno nahlížení do včelstva bez porušení
díla, což přineslo nové poznatky, jako
např. Dzierzonův objev parthenogeneze. Ten zjistil u letu neschopné matky v poroji, jež nemohla být oplozena,
kladení trubčích vajíček.   
Vynález rámků byl předpokladem
dalšího vývoje včelařské techniky.
Stolařský mistr Johannes Mehring
z Frankenthalu v Rýnské Falci (18151878) zhotovil umělou mezistěnu ze
včelího vosku a upevnil ji do rámku.
Poprvé ji vystavil v roce 1858. C. k.
major Hruschka (1819-1888) vynalezl medomet, který vystavil roku 1865
v Brně. Vynález vzbudil zaslouženou
pozornost a znamenal definitivní nástup směrem k modernímu včelařství.
Výrazně k tomu přispěl farář Dr. h.
c. Ferdinand Gerstung (1860-1925)
svým objevem, podle kterého je včelstvo živým organizmem. Dzierzon
neodhalil jenom základní zákonitosti
života včel, ale díky svému vyhraněnému smyslu pro praxi dal tehdejšímu
včelařství mnoho impulzů, např. konstrukcí několika typů úlů. Jeho dvojáky, trojáky a vícenásobné úly byly základem vývoje moderního úlu.   
Slovinec Anton Janscha (1734-1773)
objevil vztahy při páření matek

s trubci. Tomuto nesmírně nadanému
včelaři se připisuje i objev, že na každém plástu panuje určitý řád v umístění medu, pylu a plodu. Marie Terezie založila roku 1769 ve Vídni školu
na podporu chovu včel a pověřila jejím vedením Antona Jansche
Přibližně ve stejné době, kdy v Německu stavěl Dzierzon svoje první
úly s odnímatelnými rámky, zavedl
něco podobného v Americe Lorenzo
Langstroth (1810-1895). Nepoužíval
úly s pevným dnem a víkem, ale s víkem umožňujícím přístup shora. Objevil zásadní poznatek, který se velmi rychle rozšířil: je-li mezi stěnou
úlu a rámkem na bocích nebo nahoře mezi rámky a víkem mezera větší než 6 až 10 mm, objevuje se v ní
nejen tmelení, ale i stavba. Pokud je
mezera menší, zůstanou rámky volné. Jde o objev tzv. včelí mezery.
(autor článku
doc, RNDR.Vladimír Ptáček, CSc.)
Být včela není žádný med…

Včelařský kroužek mládeže
při Okresní organizaci
Českého svazu včelařů Zlín

Milé děti, žáci, žákyně, spoluobčané a příznivci včelařského řemesla.
Okresní organizace Českého svazu
včelařů ve Zlíně již druhým rokem

zajišťuje činnost VKM v naší obci
ve spolupráci se ZŠ Jasenná. To, že
včelaření není pouze řemeslo, ale
i nádherný koníček, mají děti možnost si samy vyzkoušet. Svůj volný
čas věnují přírodě – včelám. Kroužek je pro členy zdarma a schází se
zpravidla jednou týdně a to v úterý od 16.00 do 18.00 hodin, v budově Základní školy v Jasenné. To co se
v družině naučíme, to si pak prakticky vyzkoušíme na včelařském provozu vedoucího. Program jednotlivých
kroužků je přizpůsoben aktuálnímu
dění a taky počasí.
Co se v průběhu roku v kroužku
naučíme:
_ rozeznat včelu od jiného hmyzu,
ale i dělnici, trubce a královnu
v úlu
_ obydlí včel, výrobu některých dílů
úlu
_ život včel v úlu, pracovní náplň
dělnic, trubců, královny (včelí
matky)
_ ochranu včelaře při práci se včelami
_ péči o vlastní včelstva v průběhu
roku
_ nebezpečí pro včely a jak včely
před ním chránit
_ jaký užitek pro lidi a přírodu včely
přináší

_ med - nejčastější produkt včel - jak
jej získat a zpracovat
_ malí kuchaři a cukráři - příprava
a zdobení perníků
_ malí umělci - výroba výrobků
z včelího vosku
_ malí obchodníci - prodej medu
V letošním školním roce se náš
kroužek rozrostl o čtyři nové členy
a celkový počet je 14 dětí. Ti noví se
rychle začlenili do kroužku a svými vědomostmi rychle dohání minulý ročník. Přesto, že v kroužku je 12
chlapců, jsme se za spolupráce školních kuchařek a některých maminek
pustili do pečení a zdobení medového pečiva. Tyto naše výrobky spolu
s plastovými medvídky naplněnými
medem byly rozděleny mezi všechny
děti Základní školy do mikulášských
balíčků.
Včelařský kroužek mládeže děkuje
tímto za finanční podporu, bez které
by se činnost kroužku neobešla, obci
Jasenná, sekretariátu ČSV v Praze
a taky Okresní organizaci ČSV Zlín.
Všem spoluobčanům přejeme příjemné prožití vánočních svátků
a hodně zdraví a úspěchů do nového
roku 2012.
Vedoucí VKM Jasenná,
Jar. Studeník

Společné foto.
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SK Jasenná
MUŽI
Muži SK Jasenná vstoupili do sezóny 2011/2012 bez posil a s cílem
skončit do 3. místa, popřípadě se porvat o postup. Po podzimní části cíl
splnili, ale spokojení s 3. místem nejsou trenéři ani vedení oddílu. Ztráta
na vedoucí Všeminu je 7 bodů a bude
složité ji ještě dohnat. O lepší umístnění jsme se připravili neproměňováním vyložených šancí, například
v zápasech s Lutoninou, Kašavou
nebo Neubuzí. Svoji roli sehrála i nezkušenost našich mladých hráčů. Nejlepší zápas odehrála Jasenná proti Trnavě, naopak nejhorší se Všeminou,
kdy se diváci hodně zlobili. V jarní části se ještě pokusíme promluvit
do boje o postup.
Nejlepší střelci: Maliňák 8, P.Zicha
7, Korčák 7, A.Smilek 5, L.Smilek 5,
Bajza 5.

Na fotce horní řada zleva: Ma. Řezníček – trenér, Mrlina – jednatel,
T.Kovář, Maliňák, Mi. Řezníček, O. Polách, Čala, A.Smilek, P. Kovář, Korčák, J. Zicha
Dolní řada zleva: Pečenka – hospodář, P. Polách – ved.mužstva, T. Zicha,
P. Zicha, M. Kovář, Bajza, P. Jurčák, L. Smilek
Chybí: R. Jurčák
PŘÍPRAVKA
Přípravka pod vedením trenérů
Studeníka, Stojkoviče a J. Zichy byla
ve své soutěži nejmladším týmem
a tomu odpovídaly i výsledky. Kluci
však zaslouží pochvalu, že se v průběhu podzimní části zlepšovali a dokázali své soupeře potrápit. Za odměnu celý tým navštívil zábavní park
Galaxie ve Zlíně.
Na fotce zleva: M. Řezníček, Pečenka, Machala, Sušeň, J. Kovář,
Vaněček, Sedláček, V. Kovář, J. Řezníček
leží: Hřib
Dále za přípravku ještě nastoupili: Studeník, Stojkovič, Š. Řezníček,
P. Řezníček, Navrátil
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Všemina
Trnava
Jasenná
Veselá B
Kašava B
SK Vizovice
Neubuz
Zádveřice
Štípa B
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Hvozdná B

16 Jasenský zpravodaj

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

10
8
7
7
7
6
5
5
3
3
2
2

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

2
4
3
3
4
3
5
6
7
9
9
10

52:16
43:30
50:17
26:19
25:19
28:17
42:39
18:29
24:43
16:32
19:44
15:53

30
24
23
23
22
21
17
16
11
9
7
6

SIVESTROVSKÝ
FOTBÁLEK
SK Jasenná zve všechny příznivce fotbalu na tradiční Silvestrovský
fotbálek, který se uskuteční v sobotu 31.12. od 10 hodin na fotbalovém
hřišti. Jídlo i občerstvení jako každoročně zajištěno.
Za SK Jasenná Marek Řezníček

Doba panství pánů z Blümegen
III. část – Petr, hrabě z Blűmegen

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství - pokračování)
12. května 1808 byla zřízena zeměbrana na hájení vlastenecké půdy co
by záloha pravidelné armády. Byla
formována na miličním principu
z mužů ve věku od 18 do 45 let. Zřízení zeměbrany bylo součástí rakouských příprav k nové válce s Francií.
Bylo zrušeno verbování a odstraněn
žoldácký systém. Trvala 8 let a pak
2 roky v záloze. Též v Moravském
markrabství byla císařským patentem zřízena zemská obrana určená
k hájení vlastenecké půdy.
V roce 1809 trvala válka s Francouzi dál, a smutným následkem polního
tažení bylo, že nejen soukromé, ale
i v kostelích chované stříbro a zlato
bylo nutno obětovat státu na zaplacení válečných náhrad Francii. Po dalších neúspěších a vídeňském míru
z tohoto roku následovaly pro Rakousko nové územní ztráty.
Pan direktor Proksch nepřál, podobně jako stejné škole v Zádveřicích, ani
evangelické škole v Jasenné, což seznáváme ze žádosti, kterou napsal jasenský učitel Fr. Januška 18. listopadu
1809: „Mnohovážený a vysoce urozený pane Direktor! Poníženě ruce
i nohy líbám a žádám, by tak dobrotivi ráčili býti a mne v tej velikej nouzi vyslyšeli. Poněvadž dítky do školy již hodně začínají choditi, však ani
dítky ani já nemůžeme ve škole zimú
obstáti, tak poníženě prosím, ráčíjú
s tím dřívím nějaký prostředek učiniti, abych já mohl dítky ve škole učiti, já z mojí služby dříví kupovat nebudu ani nemůžu, neboť já jenom dost
sprostě živiti se můžu. Dokavad ale
dříví nedostanu, musím dítky nechat
doma a školu zamknu a sám musím
sobě mezi lidmi jako předešlého roku,
kvartýr a nocleh ptáti. Poníženě ruce
i nohy líbám, urozený pane direktore,
ráčíjú mne v jejich milosti zachovati“.
Státní dluh dosáhl po vídeňském
míru počátkem roku 1840 obrov-

ské sumy 680 milionů zlatých, navíc
s úrokovým břemenem ročních 40
mil. zl. Finanční krach dostoupil té
míry, že byla rakouská vláda nucena
vyzvat obyvatelstvo, aby k uhrazení
válečných břemen, zejména ohromných kontribucí ukládaných nepřítelem, odvedlo do státních mincoven
všechno zlaté a stříbrné náčiní, jehož
nevyhnutelně nepotřebovalo, neodvratně se blížil státní úpadek, nastala
velká drahota.
Jak napsal kronikář vizovský: „ …
nařízena byla 10% daň z majetku,
čímž byl zcela zničen již tak narušený blahobyt širokých vrstev lidu.
Těm, kdož kouřili nebo šňupali, byla
vyměřena daň tabáková. V určené
době chodili vyslaní z městské rady
a zapisovali každého kuřáka i šňupaře“. Tabáková daň však brzo přestala, poněvadž vláda zavedla monopol
výroby a prodeje tabáku, doutníků
a cigaret.
Sedláci byli čím dál tím více nuceni vozit potraviny a dobytek vojsku a odvážet nemocné a raněné vojáky. Všechna pole tak nemohla být
obdělávána a proto neustále stoupala drahota.
Rektor vizovské školy Eliáš Gajdošík zasílá vrchnosti písemnou žádost
s úpěnlivou prosbou, aby:  „…..  jemu
obec Bratřejov odváděla ročně alespoň 8 zlatých paušálního školního
platu, protože od nich ani jako učitel, ani jako rektor vůbec ničeho nedostává a tak bídně musí jen živořit“.
V témže roce píše také žádost
na vrchnostenský úřad, v níž nejponíženěji prosí, aby rychtář vybíral
přísněji školní plat od rodičů, jelikož mu místo povinných 30 – 40 zlatých odvádí čtvrtletně nanejvýš 15 až
20 zl. Nemůže při stoupající drahotě z takového platu vyžít zvláště když
z něj musí vydržovat ještě pomocníka. Když všichni řemeslníci podražují své výrobky, nemůže se ani řádně
ošatit. Strávil již své veškeré skrovné
úspory a nyní na stará kolena, místo
aby se lépe mohl posílit, bídně musí

živořit. Nápravy se však ubohý vizovský kantor nedočkal, neboť ještě
téhož roku 1810 zemřel.
Jasenského evangelického faráře
Martina Marčeka střídá Jiří Hraškóczy, který zde působí do r. 1815.
V době, kdy se dostává ke slovu
převratný vynález - první parní stroj
skotského vynálezce Jamese Watta,
spějí celorakouské finance plnou parou ke krachu. Válečná mašinérie běžela na plné obrátky a s ní i hluboké
hospodářské disproporce. Finančním
patentem z 20. března 1811 byl vyhlášen 80-ti procentní úpadek, snížil
se kurz znehodnocených papírových
bankovek na pětinu jejich nominální
hodnoty.
Nejvyšším rozhodnutím z 11. června 1811 byla pro všechny druhy vojska stanovena kapitulace (délka vojenské služby) na 14 let. Po této době
se voják vrátil domů jako vojenský
vysloužilec, anebo uzavřel novou kapitulaci na dohodnutou dobu.
Po hraběti Janu Křtit. Mitrovském
(1790-1811) byl roku 1811 jmenován vizovský hrabě Petr z Blűmegen
nejvyšším zemským komořím. Tito
hodnostáři byli zároveň   prezidenti
c.k. apelačního a kriminálního soudu, stáli tak v čele moravsko-slezského soudnictví.
I když již tak vizovský klášter značně živořil, finanční patent z března
1811 jeho trvání ohrozil v samých
základech. Vydanými bankocetlemi
– „bankocedulemi“, které byly dány
do oběhu za pětinu hodnoty původní měny, padl také důchod kláštera
na pětinovou hodnotu.
K místním důchodům mladšího
učitele patřil podíl na pohřební štole a polovice školného. Také koleda
o sv. Štěpánu a o sv. Řehoři a velikonoční vajíčka tvořily část jeho příjmů. Vždyť kantor býval pravidelně
svobodným mládencem a chodíval
proto rád na „mrskačku“.
Za vedení farnosti Janem Holým
(od roku 1807) byl pro evangelíky
obojího vyznání dostavěn roku 1812
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nový zděný kostel v Zádveřicích a pro
zádveřskou farnost a okolí se začaly
psát farní evangelické církevní matriky   - narozených, oddaných a zemřelých (je zde přiřazeno i obyvatelstvo Janové hory). Jan Holý kázal při
nové farnosti až do roku 1844.
Týmž rokem Vizovice zažívají velký rozmach. Je založena „První vizovická pálenice Karla Singra Vizovice, Morava“, a začínají se zde také
péct perníky. Toto vzácné řemeslo
zde krátce provozovali dva perníkáři. Jejich smrtí však toto řemeslné odvětví zaniklo.
Za všeobecné finanční tísně byl        
16. dubna 1813 vydán nový finanční
patent, kterým došlo k záměně směnných listů bankocedulí za tzv. anticipační listy (anticipační šajny). Ale
ani změnou názvu či jiným předstíráním nebylo možno zvrátit veřejné
mínění, že anticipační listy nejsou

než pokračováním výměnných listů při stejně nedůvěryhodné záruce.
Další bankrot z toho vyplývající byl
ale odvrácen vítěznou válkou s Napoleonem, kdy byla francouzská vojska obklíčena a poražena vojsky spojenců u Přestanova a Chlumce.
V rámci vytvoření systému Svaté
aliance proti Napoleonovi byly 9. září
1813 podepsány spojenecké smlouvy
mezi Rakouskem, Ruskem, Pruskem
a posléze i Anglií.
Znovu se upevnil absolutismus,      
reprezentovaný osobou rakouského
kancléře Klemense Wenzela Lothara Metternicha, a státní aparát tvrdě potlačoval všechny svobodomyslnější projevy i úsilí slovanských
národů.
Přesto sněm vyslal k císaři deputaci, která mu vyjádřila lásku a příchylnost Moravanů a Slezanů. Mocnář
všem zástupcům jednotlivě projevil

Společenská kronika
91 let
Pavla Bajzová

Jubilanti:
listopad

dolansko

87 let
Marie Zichová

listopad

střed

86 let
Ludmila Šajtarová

prosinec

hořansko

85 let
Irena Slezáková

listopad

dolansko

83 let
František Martykán
Jan Perek

listopad
prosinec

dolansko
dolansko

81 let
Ludmila Řezníková
Jaroslava Tomancová

listopad
listopad

paseky
dolansko

80 let
Josef Zámečník

listopad

paseky

70 let
Tomáš Polášek

listopad

hořansko

65 let
Milan Křupala
listopad
střed
Zdeněk Sušeň
prosinec
hořansko
Libuše Cilečková
prosinec
hořansko
Oslavencům srdečně gratulujeme.
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dík a uznání za věrnost a proslovil
tato slova: „Mám plné přesvědčení
o věrných Moravanech a Slezanech,
že každou oběť přinášeli ochotně a poctivě, aby vlast byla zachráněna a čestný mír vybojován. Uznávám Vaši bodrou příchylnost ke mně
a k vlasti s vděčnou myslí a nikdy
Vám ji nezapomenu. Kdyby se někdy
naskytla příležitost, kde bych těmto
oběma provinciím mohl zvláště prospěti, spoléhejte s důvěrou na mne,
na svého otce!“
6. července 1813 předčasně zemřel
tajný císařský rada a poslední potomek svého rodu hrabě Petr z Blűmegen. Statek vizovský i se zámkem
zdědila jeho žena Františka hraběnka z Blűmegen, rozená svob. paní ze
Stillfriedu. Tehdy byl velkostatek vizovský odhadnut na 378.274 zl. 49
krejc. vídeňské měny.
Václav Maruna, Vizovice

Manželství uzavřeli:

Milan Daňa a Leona (Šenkyříková)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodili se:

Hana Satúryová
(rodiče Marek Satúry a Helena Bajzová)
Jiří Kubička
(rodiče Jiří a Hana Kubičkovi)
Nela Mikuláštíková
(rodiče Petr Mikuláštík a Renata Šenkyříková)
Rodičům blahopřejeme.
Dne 20. 11. 2011 byli uvítáni občánci:
Julie Čalová
Vlastimil Bělíček
Dominika Lukášová
Václav Kovář
Štěpán Šebesta

Rozloučili jsme se:

Ing. Milan Taláček
Naďa Jurčáková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
K trvalému pobytu se přihlásila:
Eva Čelůstková
Z trvalého pobytu se odhlásila:
Leona Daňová
K 5. 12. 2011 měla naše obec celkem 959 obyvatel.

Informace OÚ
Vodné pro rok 2012

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.
oznamují, že od 1. 1. 2012 bude cena vodného 38,43 Kč/
m3. Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům vody
po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2012,
popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních
vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Novoroční setkání na Vartovni

Tentokrát opravdu na Nový rok 1. 1. 2012 v 10:00 –
11:00 hodin. Přijďte se pozdravit se známými, kamarády,
příbuznými. Oheň na ohřátí bude, zahřívání vnitřní bude
určitě s sebou.

Poznačte si do kalendáře
v 1. pololetí 2012:
Úterní ordinace MUDr. Stanislava Remeše
Leden
13., 17., 31.
Únor
14., 28.
Březen
13., 27.
Duben
10., 24.
Květen
22.
Červen
15., 19.
Dětské poradny MUDr. Evy Nečasové
Leden
11., 25.
Únor
18., 22.
Březen
17., 21.
Duben
14., 18.
Květen
12., 16., 30.
Červen
13., 27.

Svoz tříděného odpadu

		
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Žluté pytle
23.
20.
19.
16.
14.
11.

Modré pytle
6.
2.
28.

Konzultační dny SmVaK Ostrava a. s. na OÚ Jasenná
od 13.00 do 17.00 hodin (vodovodní přípojky).
Leden
25.
Duben
25.
Únor
29.
Květen
30.
Březen
28.
Červen
27.
Vážení spoluobčané,
konec roku 2011 se blíží a my můžeme vzpomínat
na to, co se událo. Před rokem jsem mimo jiné přál
všem, aby se nám vyhnuly přírodní katastrofy. Ukázalo
se, že přírodě nelze poručit a pokud k něčemu dojde, tak
se většinou můžeme jenom dívat. Tak tomu bylo i při povodni 30. 6. –  1. 7. 2011. Naštěstí v naší obci byly prakticky škody „pouze“ materiální. Jinde došlo k tomu nejhoršímu, co se může při mimořádných událostech stát,
a to je úmrtí člověka. V takových případech si uvědomíme, jak tenká je hranice mezi životem a smrtí, mezi
zdravím a nemocí. I různé ekonomické a politické krize, které jsou nám denně prezentované, ztrácí v těchto
chvílích jakoukoliv důležitost. Stále platí a bude platit,
že zdraví, život je to nejcennější, co máme.
Proto přeji, vážení spoluobčané, Vám i Vašim rodinám hodně zdraví, pohody a klidu v roce 2012.
Pavel Machovský, starosta
Děkujeme společnosti Jasno za sponzorskou instalaci
vánočního stromu na točně.
Pavel Machovský, starosta
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