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Pouťové bohoslužby
v opraveném kostele
sv. Máří Magdalény

Usnesení z jednání zastupitelstva obce (ZO)
Usnesení ze zasedání ZO Jasenná dne 28. 6. 2011
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
6/VIII/1/2011
ZO Jasenná schvaluje navržený program jednání.
Pro: 8 členů
6/VIII/2/2011
ZO Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 8 členů
6/VIII/3/2011
ZO Jasenná na základě doporučení hodnotící komise,
podle zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu „Odvodnění komunikace
– rekonstrukce MK v lokalitě Hořansko“ takto: stavební práce provede firma RM-GAS s. r. o., Hvozdná 325,
763 11 Želechovice nad Dřevnicí. ZO Jasenná zároveň
pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo.
Pro: 8 členů
6/VIII/4/2011
ZO Jasenná na základě doporučení hodnotící komise,
podle zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na „Opravu části MK č. 10 – Pasecká I“ takto: stavební práce provede firma SWIETELSKY
stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01  Valašské Meziříčí.
ZO Jasenná pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo.
Pro: 8 členů
6/VIII/5/2011
ZO Jasenná na základě doporučení hodnotící komise,

podle zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na „Opravu části MK č. 31 – Matyáštíkovy paseky“ takto: stavební práce provede firma
SWIETELSKY stavební s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Oblast Zlín, Husova 1514, 757 01  Valašské Meziříčí. ZO Jasenná pověřuje starostu k uzavření smlouvy o dílo.
Pro: 8 členů
6/VIII/6/2011
ZO Jasenná schvaluje Pravidla pro udělování čestného
občanství
Pro: 8 členů
6/VIII/7/2011
ZO Jasenná schvaluje odkoupení pozemku p. č. 782/29 –
172 m2 v k. ú. Jasenná na Moravě podle znaleckého posudku.
Pro: 8 členů
6/VIII/8/2011
ZO Jasenná schvaluje uzavření smlouvy s ČR-LČR o výpůjčce pozemků p. č. 348/3, 3113, 382/5 v k. ú. Jasenná
na Moravě a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8 členů
6/VIII/9/2011
ZO Jasenná schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene na pozemcích p. č.
1673/9 a 3163/1 v k. ú. Jasenná na Moravě pro rozšíření
sítě NN společnosti E.ON Distribuce a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.

Pro: 8 členů

Velká voda
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I v letošním roce nám počasí ukazuje, co dovede. Pranostika o Medardovi dokázala svoji opodstatněnost a dokonce ji vysoce překročila.  30. června 2011 množství srážek
naplnilo koryta vodních toků na území naší obce, a opět se
potvrdilo, že kapacita dolních úseků Jasenky a Lutoninky
je nedostatečná. Voda splavovala vše, co jí stálo v cestě, zanášela propustky a tekla i tam, kde neměla. K problémům
s ucpanými propustky přispěla i neodklizená posečená vysoká tráva u vodních toků i např. ořezané větve ponechané
u potoků. Samostatnou kapitolou byly také zahrazené potoky pro čerpání vody. Byla poškozena regulace vodních
toků i místní komunikace. Odhad prvotních nákladů na
odstranění škod na majetku obce (čištění, úklid, odstraňování naplavenin, opravy) je cca 1.150.000,- Kč. Vzhledem
k plošně relativně malému území postiženému povodní nebyl v rámci Zlínského kraje vyhlášen stav nebezpečí. Proto nelze očekávat vyhlášení dotačního titulu na odstranění
povodňových škod a musíme si s tím poradit sami.           
Pavel Machovský, starosta
1) Poškozená cesta na horní paseky.
2) Velká voda někomu uškodila, jinému posloužila.
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Na trase Liptál – Vartovna proběhne
Taktické cvičení jednotek SDH okolních obcí
V sobotu 24. září 2011 se uskuteční Taktické cvičení jednotek SDH obcí v katastru obce Liptál. Cvičení
začne před Hasičskou zbrojnicí v Liptále ve 13:00 hodin a zúčastní se ho 21 jednotek SDH obcí a 5 záložních sborů. Na trase, která povede od rybníka v Lůžku
v Liptále k rozhledně na Vartovně a je dlouhá cca 1800
metrů, bude celkem 21 stanovišť. Cílem cvičení je prověření akceschopnosti jednotlivých jednotek SDH obcí
při možné potřebě dálkové dopravy vody na místo zásahu, zkouška tlaku hadic a prověření starších hasičských cisteren.
Po spuštění sirény budou jednotlivé jednotky vyjíždět v časových intervalech k trase dopravy vody – vodní vedení bude sestavováno od ložiska požáru směrem
k rybníku z důvodu úzké místní komunikace. Po sestavení celkového vedení dá velitel cvičení (Robert Čala
– JSDHO Jasenná) pokyn k zahájení čerpání vody
z rybníka.  Konec trasy je situován na zalesněné ploše a obytné ploše na Vartovni. Pomocí lafetového děla
o dvou proudech tu bude zasahovat cisterna CAS Škoda JSDH Jasenná. Po dosažení vody na určené objekty a pozemky se jednotlivé jednotky sejdou v Kulturním areálu v obci Liptál. Při nástupu všech jednotek

SDH obcí bude cvičení vyhodnoceno. Dle předpokladů by mělo trvat od vyhlášení poplachu až do odjezdu
všech jednotek ze svých stanovišť ke kulturnímu zařízení maximálně 90 minut.
Celá tato akce předpokládá i účast veřejnosti, proto připomínáme, že je třeba se na trase zásahu chovat
opatrně a dbát pokynů zasahujících dobrovolníků.
Za SDH Jasenná Milan Polášek, starosta

Dotace Zlínského kraje

V letošním roce byla pro Jednotku Sboru dobrovolných hasičů naší obce poskytnuta Zlínským krajem
účelová neinvestiční dotace na nákup věcných prostředků požární ochrany. Pro likvidaci následků živelných událostí (povodně, vichřice apod.) byla pro
hasiče pořízena motorová pila a kalové čerpadlo. Pořizovací náklady činily celkem 33.560,– Kč. Díky dotaci 23.000,– Kč jsou naši hasiči lépe vybaveni na řešení
mimořádných událostí.
Pavel Machovský,
starosta

Udělování čestného občanství

Zastupitelstvo obce Jasenná se na svém zasedání 27. 4.
2011 zabývalo možností udělování čestného občanství,
kterou dává obcím zákon č. 128/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů – zákon o obcích.
Zastupitelstvo rozhodlo, pro případ udělení čestného občanství, o nutnosti zpracování pravidel pro tento
účel. Čestné občanství by mělo být udělováno skutečně za mimořádné, celoživotní úspěchy žijícím osobám.
Pravidla byla schválena zastupitelstvem 28. 6. 2011
a podle nich budou posuzovány návrhy na udělení čestného občanství.

Pravidla pro udělování
čestného občanství obce Jasenná

Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo usnesením č. 6/
VIII/6/2011 na svém zasedání 28. června 2011 v souladu s § 36 a § 84 odst. 2 písm. s) zákona čl. 128/2000 Sb.
ve znění pozdějších předpisů tato Pravidla pro udělování čestného občanství obce Jasenná:
   - Obec Jasenná může udělit čestné občanství žijící
fyzické osobě jako nejvyšší osobní čestné vyznamenání.
   - Čestné občanství je možné udělit osobám za jejich
životní působení, dílo a úspěchy v oblasti vědy, kul-

tury, umění a sportu, s blízkým vztahem k obci Jasenná.
   - Čestné občanství je udělováno na základě písemného návrhu se zdůvodněním zásluh navrhované osoby
a se souhlasem navrhované osoby.
   - Návrh na udělení čestného občanství mohou podávat členové Zastupitelstva obce Jasenná. Jejich prostřednictvím mohou návrhy podávat občané, fyzické
i právnické osoby.
   - Návrh na udělení čestného občanství projednává
a schvaluje zastupitelstvo obce na svém zasedání.
   - Listinu o udělení čestného občanství předává vyznamenanému jménem obce Jasenná starosta obce zpravidla na zasedání zastupitelstva obce nebo při jiné
slavnostní příležitosti. Kopie listiny se ukládá v archivu obce.
   - Udělení čestného občanství není spojeno s finančním
oceněním.
   - Čestné občanství může zastupitelstvo obce v mimořádných případech i odejmout.
Poznámka: Čestné občanství bylo poprvé v Jasenné
uděleno před 65 lety, a to panu plk. Jiřímu Řezníčkovi
v roce 1946.
Pavel Machovský, starosta
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Návrh na udělení čestného občanství obce Jasenná
za celoživotní působení, dílo a úspěchy v oblasti kultury a umění v oboru folkloru, skladby, muzikologie, instrumentalistiky, hudební dramaturgie a režie
JAN ROKYTA – folklorista, skladatel, muzikolog, upravovatel, instrumentalista, rozhlasový pracovník, hudební dramaturg a režisér, autor pořadů,
organizátor, lektor předmětu lidové písně a hudba
na Ostravské univerzitě v Ostravě

jedenáctiletý tuto soutěž vyhrál. Tady také poprvé viděl vystupovat několik cimbálovek a tady také zatoužil
umět hrát na cimbál. Jeho prvním učitelem, který ho
do hry na cimbál poprvé zasvětil, byl jeho starší bratr
Břetislav. Začátky nebyly jednoduché, ale to Jana neodradilo a brzy do tajemství cimbálové hry pronikl.
Byť samouk ve hře na cimbál, už v roce 1951 zakládal
s dalšími třemi spolužáky z vizovické školy svou první cimbálovku. V roce 1952 vzali Jana mezi sebe muzikanti z Liptálu, kde v jejich cimbálové muzice hrál
několik let.

V roce 1953 odchází jako 15-ti letý do Ostravy, kde
se stává studentem čtyřleté vyšší průmyslové školy
narozený 16. 4. 1938 v Jasenné, kraj Zlínský
hornické. A tady začíná hned od září hrát s lidovou
muzikou u doktora I. Stolaříka v ostravském rozhlase, později v Ondráši a v Dymáku. Už od roku 1954
hrál Jan nejen s Ondrášem, ale také s cimbálovou muPředkládá:
Zdeňka Turková,
zikou Vysoké školy báňské. Tento původní velký součlenka Zastupitelstva obce Jasenná
bor ukončil oficiálně činnost v roce 1956. V říjnu roku
Oponentura:
Zastupitelstvo obce Jasenná
1958 se dává dohromady početná skupina nadšenců
a tak se zrodila cimbálová muzika Technik, soubor,
který se velmi významně zapsal do dějin moravského folkloru. Jan Rokyta je od počátku i po dobu dalTento návrh je v souladu se schválenými pravidly pro ších 50 let jejich uměleckým vedoucím a cimbalistou.
udělování čestného občanství, která byla přijata dne             A tady přišel na řadu již zmiňovaný, nejen na papíře
zapsaný, ale i v hlavě uložený, ohromný balík pěsni28. 6. 2011 usnesením č. 6/VIII/6/2011.
ček tetičky Anny Kutějové. Jako zakladatel Cimbálové
muziky Technik Ostrava vidí v této práci úzkou souJan Rokyta se narodil 16. dubna 1938 v Jasenné vislost s Jasennou, jako lokalitou, která ho svým trado rodiny lidového hudebníka. Jeho otec byl kapel- dičním folklorním odkazem do jisté míry nasměrovala
níkem jasenské dechovky, hrál na trumpetu a flétnu ve výběru životní cesty.
a muziku dělal dobře celý život. Také Janova tetička
Už v roce 1959 byla cimbálová muzika Technik nejAnna, provdaná Kutějová, se věnovala celý život lidové muzice, vedla Valašský krúžek v Jasenné, vyšívala lepší v republice. A že se jí podařilo udržet na špici likroje a byla vynikající zpěvačkou.  Uměla na pět set li- dové muziky dlouhé desítky let je možná zázrak, ale
dových písní a dala Janovi to nejcennější – možnost ty zázrak podložený poctivou a cílevědomou prací, říká
Jan. Zřizovatelem muziky byla do roku 1963 VŠB
pěsničky zapsat a připravit si je pro další zpracování.
v Ostravě, poté Nová huť Klementa Gottwalda (1963 –
K jeho životu také patřily pravidelné sváteční návště- 1964), ZK ROH Důl Hlubina (1964 – 1972; v těchto levy evangelického kostela, kde se zpívalo s varhanami tech spolupracoval Technik se souborem Hlubina jako
a už tady zatoužil na něco hrát. Zpívání v kostele je jeho samostatná složka), od roku 1973 působí muzika
jako cesta ke kráse. Jak sám Jan říká, tak dodnes slyší v ostravském rozhlase, a stala se tak kmenovým tělestarobylé nápěvy a některé harmonie si i po letech pa- sem pro potřeby folklorního vysílání (nahrála přes 600
matuje přesně tak, jak byly zapsány ve zpěvníku. Tam snímků). Autorem hudebních úprav je Jan Rokyta, kteněkde se zrodily jeho hudební základy. Rodiče ho sice rý ve své práci využívá jak materiál folklorní, tak hudnutili hrát na klavír, ale to Jana vůbec nebavilo. Toto bu různých historických období.
Repertoár cimbálové muziky Technik vychází předesetkání s klavírem trvalo necelé 2 roky.
vším z folklorního odkazu Valašska (zejména VizovicV roce 1949 se konala ve Vsetíně výstava „Valaš- ka). Dále v jejich úpravách zněly nejen písně a melodie
sko v práci“, a protože Jan uměl dobře zpívat, vydal se lidové, ale i duchovní, z oblasti vážné hudby, melos jasenským Valašským krúžkem a svou tetou Annou die z jiných etnik – cikánské, slovenské, maďarské, rudo Vsetína. Byl přihlášen do pěvecké soutěže a jako munské.
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Pěsničky z Jasenné zazněly na téměř 1.200 veřejných
vystoupeních muziky Technik v Československu, České republice, Polsku, Německu, Rakousku, Maďarsku,
Rusku, Číně, Jugoslávii, Řecku, Turecku, Francii, Španělsku, Portugalsku, Holandsku, Belgii, Lucembursku, Velké Británii, Finsku, Švýcarsku, Itálii, Mexiku a Singapuru.
I díky Janovi Rokytovi je ve fonotéce Českého rozhlasu uložen terénní autentický záznam hlasu Anny
Kutějové v délce cca 60 minut. Jde o vyprávění z dětství v Jasenné na počátku 20. století, o pasení a s ním
spojeném halekání kravařek a sociálních podmínkách
té doby. Na záznamu je i zpěv Anny Kutějové. Rovněž jsou ve fonotéce Českého rozhlasu uloženy snímky písní a tanců z Jasenné zaznamenaných od Anny
Kutějové, které upravil Jan Rokyta a jsou v interpretaci Cimbálové muziky Technik Ostrava: instrumentální
tance, instrumentální směsi, pěsničky v podání Jarmily Šulákové, Josefa Laži, Ludvíka Vaculíka, Evy Porubové, Anny Kramolišové, Evy Štikové, Nadi Váhalíkové, dívčího sboru Polajka a dua Šuláková + Laža
a dalších. Celkem to je 131 jasenských titulů a v převedení na stopáž to je cca 331 minut (5 a půl hodiny).
Cimbálová muzika Technik byla u zahájení televizního vysílání z Ostravy v roce 1960 a od té doby až dodnes těch vystupování v České republice bylo na 130
a ve všech zněl repertoár týkající se i Jasenné. Vystupovalo se i v TV Praha, Brno, Berlín, Singapur, Volgograd, Lisabon.
O Jasenné se vždy hovořilo a zněly i písně z Jasenné v pořadech: Úsměvy Valašského Slavína, Písničky
na celý rok, Muzikanti hrajte a ve speciálech Jana Rokyty jako „Soukromé Valašsko Jana Rokyty“, „Vrba
nejen k naslouchání, „Vzkaz Jana Rokyty“.
Úpravy lidových písní vyšly na LP deskách v počtu
29 kusů, z nichž jedna nese název „Z písňové pokladnice Anny Kutějové“; MGF kazety – nahrávky v počtu 16-ti titulů a kompaktní disky v celkovém počtu
36 titulů. Samostatné nosiče typu VHS, nebo DVD
v době působení Techniku nebyly, ale jsou všechna
vystoupení zaznamenána a televize je často reprízuje.
Počet televizních záznamů uložených ve videotékách
ČT je na šedesát. Například v „Písničkách s ozvěnou“
a ve „Voničce z domova“ a také v „Hudbě znovuzrozené“ presentoval Jan Rokyta Jasennou. Samozřejmě
se věnoval Valašsku šířeji a i dalším folklorním regionům u nás.
V ostravském rozhlase byl externím pracovníkem
od roku 1954 – 1979. Od roku 1980 do roku 1999 byl
odborným redaktorem (zaměstnancem) se zaměřením
na tvorbu rozhlasových pořadů. A od roku 2000 až do-

sud je opět externím redaktorem. Pro úplnost uvádím
pořady (cykly pořadů), na nichž se Jan Rokyta podílel
autorsky a zároveň i jako speaker:
v Zpěvy domova (1956 – 1969)
– celkem asi 20 pořadů á 25 minut = 500 minut
v Lidová píseň našeho kraje (1964 – 1969)
– celkem asi 30 pořadů á 30 minut = 900 minut
v Hrajte, muzikanti (1967 – 1979)
– celkem asi 50 pořadů á 20 minut = 600 minut
v Hlasy – profily zpěváků (1979 – 1999)
– celkem asi 60 pořadů á 15 minut = 900 minut
v Cesty za folklorem (1980 -1992)
– celkem asi 100 pořadů á 25 minut = 2500 minut
v Folklorní notování (2002 – doposud)
– celkem asi 100 pořadů á 25 minut = 2500 minut
v Píseň domova (2005 – doposud)
– celkem asi 280 pořadů á 30 minut = 8400 minut
v Zazpívejte si s námi (2005 – doposud)
– 1 písnička s komentářem každodenně – asi 2000
písní = 9000 minut
Uvádím jenom pořady pravidelné, zařazené do stálého ročního vysílacího schématu Českého rozhlasu;
k tomu přistupují „mimořádky“ (folklorní festivaly,
jubilea, event. nekrology osobností folklorismu a podobně). Ještě reprízy – Píseň domova, každou středu
na stanici Praha, tj. asi 1500 minut ročně.
Vysílání lidových písní v rozhlase má hluboký význam. Jde nejen o národní pouto, ale také o pouto
k vlastní krajině, k vlastní dědině, k rodině, k matce,
sourozencům, zkrátka ke všemu, co je nám drahé, říká
Jan Rokyta. V ostravském rozhlase za dobu svého působení vybudoval velmi kvalitní archivní folklorní fonotéku.
Jan Rokyta byl v letech 1970 – 1980 členem souboru
Pražští madrigalisté, se kterými procestoval velký kus
světa. V tomto působení byl komorním hráčem na cimbál, tympány, varhany, křivý roh, zobcovou flétnu, bicí
a realizátorem staré hudby Pražských madrigalistů,
komorního souboru České filharmonie v Praze.
Jan Rokyta od roku 1958 spolupracuje jako interpret
(cimbalista, basista, kontráš), dramaturg a upravovatel s celou řadou dalších cimbálových muzik: BROLN,
Břeclavan, CM Josefa Varmuži, HCM Martina Hrbáče, Kunovjan, Olšava, Ondráš, Ondřejnica, Soláň Hutisko, Vonica Kroměříž, Kašava aj.
Významná je jeho lektorská činnost (desítky seminářů o úpravách a interpretaci hudebního folkloru) a práce v hodnotících porotách soutěží ZUČ. Jako člen programové rady (od r. 1986), předseda hodnotící komise
a autor pořadů spolupracuje na přípravě MFF ve StrážJasenský zpravodaj 5

nici. Je nositelem zvláštní ceny MFF Strážnice 1993
za pořad „Ohýbaj mňa mamko“. Podílí se také na přípravě Rožnovských slavností, Slezských dnů v Dolní
Lomné, Hudebních dnů Slávka Volavého, Festivalu hudebních nástrojů lidových muzik v Uherském Hradišti
atd; (Je členem programových rad, režisérem, autorem,
odborným poradcem a interpretem). Mnohé pořady
také provázel slovem.
Externě přednáší na Ostravské univerzitě od roku
2002 obor Lidová píseň a hudba pro posluchače fakulty pedagogické a fakulty umění. Je spoluautorem publikace „Jak zpívat lidovou píseň“ (1990).
Umělecky se zaměřuje v činnosti upravovatelské
a skladatelské na hudební folklor ve všech podobách,
od autentických projevů a jejich rekonstrukcí až ke stylizacím kompozičního charakteru. Věnuje se též hudbě
minulých historických období, zejména kodexové slovenské a moravské, ve vztahu k lidové hudbě Moravy.
Složil hudbu k řadě filmů a divadelních inscenací. Jeho
hudební úpravy byly mnohokrát oceněny (např. Zlatá
medaile na Světovém festivalu mládeže v Helsinkách
v r. 1962). Jako redaktor folklorního vysílání, ale především upravovatel a instrumentalista, výrazně zasáhl
do způsobu interpretace hudebního folkloru a ovlivnil
umělecký vývoj sólistů i desítek cimbálových muzik
celé Moravy a Slezska.
Jan Rokyta žije trvale v Ostravě, je ženatý a má dva
syny. A co říct závěrem? Jan Rokyta se s hudbou v srd-

ci narodil a má ji v duši. A jak on říká, zněla mu do uší
od samého dětství a to v ukolébavkách od maminky, v písních tetičky Kutějové, v korunách mohutných
smrků na jasenských stráních, a i v klapotu kol žebřiňáku při svozu sena.
Jan Rokyta je člověk, kterému se lidová hudba stala
celoživotní láskou a celoživotním posláním. Už mnoho
desítek let života věnuje tento muzikant od Boha, skladatel, hudební dramaturg, muzikolog, rozhlasový redaktor, hudební novinář, autor pořadů a režisér, poradce souborů a moudrý člověk, práci pro lidovou hudbu.
Jan Rokyta žije sice trvale v Ostravě, je občanem
České republiky, ale jak on říká: pocházím z Valašska,
„su Valach“. A my dodáváme: a trvale Jaseňan s velkým srdcem a láskou k lidem a rodnému kraji. Pod
kopcem Syrákovem a horů Vartovnů, dostal od sudiček nesmírný dar, dar dotýkat se lidských srdcí.
K sedmdesátým narozeninám Jana Rokyty byla sepsána a vydána v roce 2008 knížka o jeho životě, lidovém umění a o cestě dobré muziky do všech koutů
světa:
Jan Rokyta – S pěsničkú na světa kraj (Besedování o všem možném) od autora Milana Švihálka.
Odkazy:
- Materiály Jan Rokyta
- Knížka Jan Rokyta – S pěsničkú na světa kraj (Besedování o všem možném)

Kostel sv. Máří Magdalény
Po rozsáhlé rekonstrukci, která trvala více než rok byl
opět zpřístupněn římskokatolický kostel sv. Máří Magdalény, jenž je jednou z nejstarších památek naší obce.
V kostce připomeneme rozsah oprav a provedených
prací. Brigádnicky byl šetrně odstraněn veškerý vnitřní inventář kostela (obrazy, oltáře, lavice a jiné…), jenž
byl postupně opraven, obnoven a zrestaurován odborníky. V další fázi se odstranila stará omítka, dlažba a byl
proveden výkop zeminy do hloubky půl metru. Po těchto
přípravách nastoupila firma Renomix, vítěz výběrového
řízení, která smluvně vykonala stavební práce jako např.
uložení odvětracích kanálů, vyštětění, potěry, položení
dlažby, asanační omítky a vymalování. Souběžně se dokončila elektroinstalace světel, zásuvek a přípojek k topení. Byly osazeny nové lavice.
Opravy oltářů, skříní, rámů a jiného provedl p. Milan
Křupala st. Za veškerou námahu a strávený čas mu tímto
patří velké poděkování. Na dokončovacích pracích, osazení oltářů, obrazů a úklidu kostela se podíleli všichni
farníci, pod vedením Mons. Jana Kutáče a kaplana Jindřicha Peřiny, aby se 24. července 2011 mohla uskutečnit
slavnostní pouťová mše svatá. Sváteční mše znovuotevře6 Jasenský zpravodaj

ného kostela proběhla za účasti kněží, hostů a poutníků,
jak místních tak i ze širokého okolí. Všem se v kostele
moc líbilo a hojně přispěli do sbírky, která pomůže při

dokončení obětního oltáře, opravě kazatelny a křtitelnice. Všem tedy patří upřímné poděkování.
Děkujeme také OÚ Jasenná v čele se starostou p. Pavlem Machovským za finanční i materiální pomoc a poskytnutí zasedací místnosti OÚ za účelem konání nedělních bohoslužeb. Církvi evangelické v Jasenné za finanční
i duchovní podporu. Dále pak všem firmám i fyzickým

osobám za sponzorské dary a jinou účelovou výpomoc.
S poděkováním však nesmíme zapomenout na brigádníky naší i okolních farností.
Závěrem všechny srdečně zveme na slavnostní svěcení
kostela a oltáře sv. Máří Magdalény za účasti arcibiskupa
Mons. Jana Graubnera, kněží a hostů. Mše svatá bude zahájena v neděli 18. září 2011 v 10.00 hodin.           Farní rada

Počasí I. pololetí 2011
Půl roku je pryč, půl léta je pryč, všechno, co se doposud odehrálo, je historií, tak jako počasí. Mnohé
z nás počasí potěšilo, mnohé napálilo, rozesmutnilo,
ovlivnilo naše životy a konání. V každodenním shonu nám ani nepřijde, že něco tak samozřejmé, neustále se měnící, může ovlivňovat zásadním způsobem konání každého živého tvora či rostliny na naší planetě.
Život má obrovskou sílu a stejně tak je na druhou stranu i křehký, ovlivnitelný nevypočitatelným ovzduším
a oceánskými proudy. Tisk nám denně předkládá polemiky o oteplování, ochlazování planety Země, odborníci vydávají protichůdná stanoviska. Pravdou však
je, že naše konání již na planetě spustilo mechanizmy,
o kterých nic nevíme, nebo je jenom tušíme.
Leden:
Nové desetiletí nás pozdravilo mrazivým počasím,
se sněhovou pokrývkou. Sníh však nevydržel dlouho,
8. 1. mám poznačeno, že se sníh rozplynul před očima
„jak para nad hrncem“. Po mrazivých pěti dnech v začátku ledna se oteplilo a denní teploty po celou druhou dekádu stoupaly nad nulu. Ve druhé dekádě i pršelo a 17. ledna ukázal teploměr hodnotu +9°C.  Slunce
se prvních 20 dnů většinou schovávalo do mraků, moc
jsme si jej neužili. V závěru 2. dekády, nás pozlobilo
počasí inverzí, v údolích u silnic s vyšším provozem se
nedalo moc dlouho zdržovat pro vysokou koncentraci škodlivin. Charakter počasí se změnil ve 3. dekádě.
20. ledna přišla opět zima a mrzlo až do konce měsíce.
Napadl i sníh, slabá souvislá sněhová pokrývka zůsta-

la ležet. Fabián se nenechal oteplením zastrašit a přišel
s fabiánskou zimou přesně v den svého svátku (20. 1.).
Nejnižší teplota v lednu byla naměřena dne 31. 1., kdy
teploměr ukázal hodnotu -19°C. Za Syrákovem na liptálské straně dokonce -22°C.  Během měsíce napršelo
nebo napadalo 41,3 mm srážek, to je na průměru dlouhodobého měření. Sněhové podmínky pro zimní sporty nebyly dobré.  
Únor:
První dekáda byla ve znamení postupného oteplování, denní teploty stoupaly nad nulu, v noci však stále
mrazivo. Souvislá sněhová pokrývka zmizela 5. února, do konce měsíce byly pole a pastviny holé, bez
ochrany sněhu v mrazivých dnech.  Ve II. dekádě se
postupně ochlazovalo a ve III. dekádě přituhlo ještě
víc. Nejsilnější mráz byl u nás 22. února, kdy teploměr
ukázal -13°C. Vládly holomrazy, kterými trpěly rostliny o to víc, že nebyly žádné srážky. Pastviny byly
spálené mrazem, spíše by byl možná vhodnější název
vysušené mrazem, krajina získala hnědou barvu, bez
náznaku barvy zelené. Foukal ledový severovýchodní
vítr, který ještě víc vysušoval. Mrazivo bylo v severních pohraničních horách. V Jizerských horách klesala rtuť teploměru až k -30°C. V centrálním Rusku
vládla po celý únor tuhá zima s mrazy -30°, a na Sibiři v Jakutské oblasti až -60°C. V závěru února nastaly problémy s námořní dopravou v Baltickém moři,
kde zamrzla plocha o rozloze 250.000 km 2 . Jednalo
se o největší zamrzlou plochu od roku 1987. V závěru
Jasenský zpravodaj 7

února mrazy polevily a přes den stoupala teplota nad
nulu. Na srážky byl únor velmi skoupý, spadlo jenom
6,8 mm vody. To je jenom 20% srážek oproti průměru na měsíc únor. 11 únorových dní bylo s celodenním
mrazem, jinak se dostávaly denní teploty i mírně nad
bod mrazu.
Březen:
V první dekádě pokračuje mrazivé počasí, stále
beze srážek. Nejnižší teplota byla 8. 3. teploměr ukázal hodnotu -11°C. Stále vládlo severní proudění s nepříjemně ledovým větrem. 10. 3. ještě způsobilo sněžení kalamitu v Syrákově. Druhá dekáda se ohlásila
oteplením, mrazy ustoupily a denní teploty se šplhaly
k +15°C. Krátké ochlazení přišlo na „Jozéfka“, ale pak
se zase oteplovalo. Na svátek Josefa (19. 3.) do rána napadl sníh, zůstal přes den ležet, vydržel však jenom
jeden den. Ve vyšších polohách však zůstal do prvního jarního dne, dá se povědět, že zima odcházela s poctami. Bílo na Vartovni, Prlovčici, U Kače, na hřebeni Vizovských hor i na Lipských pasekách. 5. března,
se odvážnější mravenci lesní vydali k prvním průzkumům povrchu mravenišť, venku jenom malé množství
mravenců, půda byla stále zamrzlá, asi je ozýbaly nožičky. Koncem března se začíná loukám a pastvinám
zase vracet zelená barva. S měsícem březnem odešly
i noční mrazíky a v závěru se citelně začalo oteplovat. V březnu spadlo 21,6 mm srážek, to je jenom 50%
dlouhodobého průměru.
Duben:
Srážkově průměrný, napršelo 50,4 mm srážek. Denní i noční teploty nad nulou, jenom 10. dubna klesla
ranní teplota na hodnotu -3°C, ve dvou metrech nad
zemí. Jinak bylo pár dubnových dnů s přízemní jinovatkou. Letošní duben ukázal svou aprílovější tvář, sluneční dny se měnily na zatažené, s častými přeháňkami, které byly jenom málo vydatné.   Převážně vládlo
severovýchodní proudění s typickými mraky ve studeném vzduchu. V závěru měsíce se často ozývalo hřmění a nějaká bouřka přešla i nad Jasennou. Zima trvala
dlouho, ale příroda se začala velmi rychle budit. Bělavé koruny rozkvétajících mirabelek potěšily oči každého, kdo byl všímavý, již okolo 10. dubna. V začátku dubna pořádalo ptactvo koncerty, všechno se chvělo
v trylcích malých hrdélek a člověk si říkal, kde se ta
síla bere v drobných potomcích druhohorních ještěrů. Ve třetí dekádě již kvetly všechny ovocné stromy,
mimo jabloní. Stromy kvetly silně a hrušky obalené bílými květy se podobaly nevěstám.
Květen:
V začátku se ochladilo, ale v závěru I. dekády stoupaly denní teploty nad +20°C. Dne 3. 5.  napadlo na hřebenech Krkonoš 20cm sněhu a sníh padal i v Krušných
horách. Dne 4. 5. klesly v Jizerských horách noční tep8 Jasenský zpravodaj

loty na – 12°C, tím byly překonány padesátileté rekordy. U nás ranní teploty mírně pod nulou dne 4. 5, 5. 5.,
6. 5. a   7. 5. Dne 6. 5. ráno naměřena teplota -3,7°C.
Uvedenou vlnu mrazíků odnesly ořešáky, v údolích
byly silně pomrzlé. II. dekáda s ledovými muži se zachovala již lépe, na ledové se mírně ochladilo, ale bez
mrazů. Poslední dekáda s příjemnými denními teplotami, většinou nad +20°C. Celý květen foukal často nepříjemný severák. Jabloně začaly kvést hned začátkem května, kvetly však velmi málo.  Srážek spadlo
59,1 mm, což je asi o 20% méně, než je dlouhodobý
průměr.
Červen:
Měsíc s nastupujícím létem, dá se již koupat a začíná
houbařská sezona, nás přivítal přívětivě. Po poměrně
suchém začátku roku se červen se srážkami zbláznil.
Napršelo 166,5 mm vody, ovšem více jak polovina srážek napršela poslední den června, kdy spadlo 95 mm
srážek. 30. června byla v odpoledních a nočních hodinách vyhlašována povodňová pohotovost v Lutonině a Vizovicích. I v Jasenné způsobil přívalový déšť
problémy na mnoha místech. Voda vytrhávala kameny
z regulace potoka a v dolní části obce se potok začal
vylévat ze svých břehů. V červnu napršelo 185% průměru srážek na červen.
I. dekáda teplá s častými bouřkami. Na Medarda přišla bouřka, popršelo, spadla Medardova kápě a předznamenala další průběh počasí.  II. dekáda s teplotami
stoupajícími nad +20°C (16. 6. - +28,2°C), a nočními nad +10°C. III. dekáda, zahájila léto a hned přišly
na dva dny i letní třicítky. Pak se ochladilo na dva dny
pod +20°C, s následným oteplením nad +20°C. První hřiby praváky jsem našel 13. 6., pěkné mlaďounké
hříbky si seděly pod dubem. Všechno co příroda ztratila v mrazivém březnu, dohnala během dubna a května, červen byl již svým počasím v normálu. Potrápil
nás ve svém závěru, Jánské vody ale již patří ke koloritu začínajícího léta.   
Tak a teď provedu malé shrnutí počasí podle svých
zkušeností pro Jasennou. Leden i únor, zimní měsíce, nám přinesly málo sněhu. Teplotně nebyly taky extrémní, teploměr neukázal mrazy pod -20°C.  Zima se
však táhla poměrně dlouho, vždyť dříve se na Josefa
čekalo jarní povětří. Poměrně extrémní bylo i sucho
ve svrchní vrstvě půdy, v průběhu února i března. Nepamatuji si tak namrzlé porosty trvalých travních porostů jako letos. Měsíc duben nám letos zase trošku víc
připomněl aprílovou tvář. Sluníčko, severní vítr, dešťové přeháňky, sněhové vločky, zkrátka nestálé aprílové
počasí a to je dobře, duben má být takový. Máj i červen v normálu, „snáď enom v máji mohlo byt o trošku vlchčéj“.             
Pavel Sovička, kronikář

Projekt „Senioři komunikují“
Nadace Václava a Livie Klausových
Ve dnech 15. – 18. srpna tohoto roku se uskutečnil tento
projekt v naší obci. A tak našich 11 spoluobčanů – seniorů se pod odborným vedením zkušené paní lektorky učilo
zcela zdarma obsluze počítače a zvládnutí internetu. Byly
to denně čtyři hodiny tvrdé práce a někteří z nich opravdu
„drželi myš poprvé v ruce“. Těch celkem 16 hodin výuky
je jistě dobrým začátkem do další práce s počítačem.
No a kteříže to byli ti naši senioři? Pánové František
Martykán, Josef Pečenka, Svatopluk Filgas, ženy Marie
Brhláčová, Jindřiška Hejtmánková, Vlasta Zichová, Jarmila Mojžíšová, Marie Mikuláštíková, Jarmila Polášková, Marie Černotová, Helena Polášková.
A co dál připravujeme? V podzimních měsících by ještě měla proběhnout beseda s lékařem. Kromě toho, že zabezpečujeme vítání občánků a pohřby, chodíme za našimi
jubilanty, navštěvujeme v nemocnicích i naše dlouhodobě
nemocné a ležící spoluobčany.
Zdeňka Turková, sociální a kulturní komise

Záchranná stanice živočichů Buchlovice

Možná jste o prázdninách zavítali do Buchlovic do zdejšího krásného zámku a přilehlé zámecké zahrady. Součástí areálu je i Záchranná stanice, kde se starají o nalezené, většinou zraněné živočichy. Pokud je zranění takové,
že i po zhojení neumožňuje návrat do volné přírody, tak
živočichové zůstávají v této stanici trvale. Prakticky zde
můžete vidět malou zoologickou zahradu tvořenou zástupci volně žijících živočichů z naší přírody.
Do zdejšího prostředí byl z Jasenné převezen v květnu
2010 čáp černý, který byl se zlomeným křídlem odchycen na potoce u Smetánků. Křídlo nemuselo být amputováno, ale čáp tady zůstal a stal se ozdobou stanice. Žil
zde ve společnosti divokých husí, kachen, srny, čápů bílých, krkavců, bažantů, orla mořského a dalších ptáků –
sokol, káně, raroh, sovy, výr atd.  K překvapení pracovníků stanice v červenci letošního roku začal čáp hýbat
křídlem, poletovat a koncem července odletěl a už se nevrátil. Díky péči, které se čápovi ve stanici dostalo, zřejmě došlo k dobrému zhojení zlomeniny a k obnovení
hybnosti a funkcí křídla. Doufejme, že čáp ve zdraví doletěl tam, kam chtěl a kam patří, tedy do volné přírody. Je
možné, že ho příští rok uvidíme v Jasenné. Nebo se vrátí
do Buchlovic, kde se o něho tak pěkně starali?
Pokud pojedete do Buchlovic na zámek, doporučuji
také prohlídku Záchranné stanice. Její činnost je velmi
záslužná a zaslouží si naši podporu. Na tomto místě můžete spatřit zblízka živočichy, o kterých třeba jen tušíte,
že v naší přírodě žijí.
Pavel Machovský,
starosta
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Doba panství pánů z Blümegen
II. část – Krištof, hrabě z Blűmegen

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství - pokračování)
1. března 1792 se skončila také
krátká vláda pětačtyřicetiletého Leopolda II. Jeho syn František II. (12. 2.
1768 - 2. 3. 1835) byl již panovníkem
konzervativním, který země habsburského soustátí vrhl o desetiletí
zpět a zbrzdil vše pozitivní, co epocha reforem přinesla.
Když již dříve rozprodala vrchnost
polnosti od dvora chrastěšovského,
nyní odprodala dvorec prokopovský,
který byl již tehdy zván janovohorský. Na Janové hoře zůstala jenom
panská ovčírna a ostatní části budovy
se pomalu rozpadávaly.
Snaživostí vizovského děkana Breyera a přičiněním probošta Háje přišly roku 1793 z náboženské Matice moravské potřebné peníze na
stavbu nového vizovského kostela sv. Vavřince. Starý kostel se zbořil a na jeho místě se roku 1793 začal vedle staré věže stavět chrám již
úplně nový. Po dvou letech byl dostavěn a prozatímně vysvěcen děkanem
Breyerem.
Po znovuzískání práva Vizovských na konání
úterních trhů privilegiem Josefa
II. a potvrzením Leopoldem II., požádali uctivě vizovští městští konšelé
císařskou kancelář, aby se také před
každým tímto trhem mohl konat trh
dobytčí (tarmak). Této žádosti bylo
císařem Františkem II. 30. března
1793 vyhověno a zároveň byly všecky dříve povolené trhy znovu potvrzeny.
Jelikož však již platil zákaz císaře
Josefa II. z r. 1782 pochovávat zemřelé v kostelích uvnitř měst, nebyl již
zde nikdo nadále pochováván. Proto
si tehdejší vrchnost zbudovala na vizovském hřbitově ohrazené místo,
kde se od té doby pochovávali majitelé velkostatku a jejich příbuzní.
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Městským písařem Antonínem Tománkem byla roku
1795 založena nová
vizovská městská
rejstra, v nichž se
již zanášel prodej
a koupě nejen každého gruntu, podsedku, ale také chalupy, nikoliv však
již podle ulic, nýbrž podle čísla dotyčného majitele. Byla tak vydána
první gruntovní kniha s čísly chalup a usedlostí (na obr. ilustrač. foto).
Na prvním listu této gruntovní knihy je napsáno: „Synáčkové lidští,
spravedlivě suďte a na to rozpomeňte, že i vy od Pána Boha v poslední
den soudní súdeni býti máte“. Dále
je tam napsáno: „Však jestliže by co
kdo od starodávna prodal a co vyplatil a po svém otci nebo přátelích
sirotčího měl, ten sobě bude moct
ve starších rejstrech dáti vyhledávati, neb žádnému ublíženo není, ani
nebude, ale každému spravedlnost
jeho otevřena a vydána bude, a to
bez újmy bohatému i chudému“. Stalo se za purkmistra Ant. Háby, staršího rychtáře Kristiána Fojtíka, mladšího rychtáře Ant. Hamše, radního
Tadeuše Hlaďáčka a městského písaře Antonína Tománka.
V Jasenné, kde se od roku 1783 vyučovalo ve dvou světnicích školní
učírny zdejší zděné evangelické fary,
již tento stav nevyhovoval, avšak
teprve roku 1796 byla vystavěna nová
školní budova. Škola to byla soukromá, církevní či konfesijní, kam chodily děti z Jasenné, Lutoniny, Ubla
a Chrastěšova. Sloužila až do dubna roku 1900, kdy již byla postavena
škola současná.
Zde v Jasenné také byl z počátku
společný hřbitov s katolíky, ale až
po roce 1833 si zřídili evangelíci čtyř
obcí Jasenné, Lutoniny, Ubla a Bratřejova vlastní hřbitov v dolní části Jasenné, na němž se dosud pochovává.
Se stále větším nedostatkem financí rostla potřeba vojáků pro rakouskou armádu. Novými vyhláškami

žádal císař František
II., aby se ještě zvýšil počet dobrovolníků pro válku s francouzským generálem
Napoleonem Bonapartem. Proto byl pro obvod každého
panství ustanoven zvýšený počet rekrutů, jimiž se ovšem stávali v první
řadě synové těch poddaných, kteří se
chovali neposlušně.
Nadační peníze 10 tisíc zlatých
dané šlechetnou paní Marií Antonií z Blűmegen při založení klášterní nemocnice a lékárny v roce 1781
jmenovitě na vydržování čtyř mnichů
nevystačily nadlouho. Již nyní neposkytovaly obživu ani třem. Zdejší poměry kláštera byly již zřejmě velice
trudné. Klášter byl spravován jenom
vikářem, knězem P. Alipiusem Haníkem, který zde setrval až do roku
1799. Jemu k ruce byl dán ranhojič,
který nemocné ošetřoval na dvou či
třech postelích a v čas potřeby trhal
zuby nebo obvazoval rány.
Na novém vizovském kostele sv.
Vavřince, dostavěném před 5-ti lety,
byly ještě soukromníky zbudovány pavlače, a tak mohly
být 20. června 1800
slavnostně posvěceny jeho tři hlavní
oltáře olomouckým světícím biskupem hrabětem z Kolovrat.     
Po 28-ti letém držení vizovského panství umírá jeho majitel hrabě Krištof z Blűmegen, jenž byl jistou dobu též zemským hejtmanem
a přenechává majetek svému synovi
Petrovi hraběti z Blümegen. Hrabě
Petr se těšil tak veliké vážnosti i přízni císařského dvora, že byl o dva
roky později jmenován cís. dvorním
prezidentem zemského soudu a roku
1811 nejvyšším zemským komořím. O tom však již příště v III. části
pánů z Blümegen.
     
Václav Maruna,
Vizovice

Společenská kronika
Jubilanti:

90 let
Františka Hejtmánková červenec
dolansko
85 let
Jiřina Bělíková
červenec
střed
80 let
Jaroslav Machala
červenec
hořansko
70 let
Antonie Trlicová
červenec
střed
Marie Kiková
srpen
dolansko
Věra Bršlicová
srpen
hořansko
65 let
Jarmila Poláchová
srpen
paseky
60 let
Josef Drga
červenec
hořansko
František Krajščák
červenec
hořansko
Miroslav Hanačík
červenec
hořansko
Věra Hanačíková
červenec
hořansko
Antonín Černý
červenec
hořansko
Anna Křupalová
srpen
střed
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Pavel Čanda a Jana (Machovská)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodili se:

Vlastimil Bělíček
(rodiče Adam a Hana Bělíčkovi)
Václav Kovář
(rodiče Aleš a Jana Kovářovi)
Rodičům blahopřejeme.

Z trvalého pobytu se odhlásil:
Milan Šenkyřík

Ke dni 20. 8. 2011 měla naše obec 969 obyvatel, z toho
476 mužů a 493 žen.
V letošním roce by se dožili tři kamarádi a spolužáci životního jubilea – 70 let. Josef Valchář v červenci,
Pavel Kovář v srpnu a Karel Machala v listopadu.
Vzpomíná rodina, spolužáci a známí. Čest jejich památce.

Manželství uzavřeli:

Milan Šenkyřík a Eva (Boršická)
Petr Machovský a Kristýna (Pilčíková)

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST JASENNÁ u VIZOVIC
si Vás dovoluje pozvat
po rozsáhlé rekonstrukci
na
slavnostní svěcení oltáře
a kostela
sv. Marie Magdalény,
které se uskuteční v neděli
18. září v 10:00 v Jasenné.
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V kanceláři obecního úřadu je možné
zakoupit knihu Jiřího Faltuse s názvem

Valašská duše
Vladimíra Jurčáka.
Jasenský rodák, známý také jako Valašský kmocháček oslaví v příštím roce krásných 80 let.
Čtenáři mají možnost připomenout si nebo „objevit“ některé události jeho bohatého života, v knize najdou kromě zajímavého textu i 172 fotografií, 488 známek z dílny
pana Jurčáka a také 8 ilustrací O. F. Krajíčka. Cena knihy je 300,– Kč.
Dále prodáváme tyto knižní tituly: Kostely na Valašsku,
To nejlepší z Valašska, Valašsko ve starých fotografiích I.
a II. díl, Valašsko v současných fotografiích, Jan Rokyta
– S pěsničkú na světa kraj (Besedování o všem možném),
Školy v Jasenné, Vizovice, Cykloprůvodce a také CD
Cimbálové muziky Vizovský Juráš. Knihy stojí od 200,–
do 250,– Kč.
Prodáváme také pohlednice Jasenné s tématikou jaro,
léto, podzim, zima. Cena za 1 kus je 2,– Kč.

Třídění drobného
elektrozařízení a baterií

V Domě služeb je u hlavního vchodu umístěn E-box –
sběrná nádoba na drobný elektroodpad (kalkulačky, počítačové myši, klávesnice, DVD přehrávače, MP3 přehrávače, kamery, fotoaparáty, telefony aj. max. rozměru
27 x 28 cm). E-box nově obsahuje také oddělenou část
pro sběr akumulátorů a baterií. Využijte proto možnosti
ekologické likvidace drobných elektrozařízení.

Multifunkční hřiště
u hotelu Sirákov

Majitelé hotelu připravili nejen pro návštěvníky Hotelu Sirákov, ale i širokou veřejnost další možnost odpočinku a sportovního vyžití – multifunkční hřiště.
Povrch hřiště je umělá tráva s křemičitým vsypem,
rozměry jsou 34 x 16 metrů. Je určeno pro tenis, volejbal, nohejbal, fotbal, badminton. Hřiště je pro jednotlivce, firemní akce, turnaje, skupiny. Cena pronájmu je 150,– Kč/hodina. Pro ubytované hosty hotelu
je hřiště zdarma.

Drakiáda

SDH Jasenná zve na tradiční DRAKIÁDU, kterou pořádá v sobotu 29. 10. 2011 na Klenici.
Začátek bude upřesněn, termín se může změnit v závislosti na počasí.

Farmářské trhy

Dům kultury Vizovice pořádá FARMÁŘSKÉ TRHY
na Masarykově náměstí ve Vizovicích v termínech              
17. 9., 1. 10., 15. 10. a 22. 10. 2011 od 8:00 do 12:00
hodin. Všechny Vás srdečně zveme k nákupu přímo od
pěstitelů a výrobců.

Sbírka ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje
Sbírku použitého ošacení
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m 2)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
- obuv – veškerá, nepoškozená
Věci, které nelze přijímat:
- ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční 29. - 30. září 2011 v době od
15:00 do 18:00 hodin ve zdravotním středisku Domu
služeb v Jasenné.
Darujeme koťátka. Tel.: 571 891 952, 732 366 377.

750 let města
Vizovice 16. 9. 2011

9.00 – 16.00 Prohlídka státního zámku Vizovice za
mimořádně zvýhodněné vstupné 50,- Kč
14.30 Znělka pro Vizovice Aloise Háby – balkon
radnice
14.30 – 16.30 Slavnostní setkání s významnými osobnostmi – Dům kultury
14.30 – 18.00 Skákací hrad pro děti – Masarykovo
náměstí
18.00 – 22.00 Koncert skupiny Fleret a Kolík – Dům
kultury
18.30 Prohlídka farního kostela sv. Vavřince
19.00 Výstup na věž farního kostela sv. Vavřince
19.30 Koncert vážné hudby – státní zámek Vizovice,
Jan Čižmář: „Bílé zlato ze zámku“
22.00 Ohňostroj

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674. Sazba: Studio-mk, Vsetín.
Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 31. srpna 2011.
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