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Návštěva z Jasenné

V sobotu 21. 5. 2011 přijela na pozvání našich hasičů návštěva členů Sboru dobrovolných hasičů a dalších občanů z Jasenné v Čechách. Po příjezdu a pohoštění v hasičské zbrojnici následovala procházka obcí spojená s prohlídkou fojtství, základní školy a pálenice. Poznávání naší obce pokračovalo na Kácení máje na fotbalovém hřišti.
V neděli, i když spánek určitě chyběl, došlo také na výlet k rozhledně na Vartovni.
Našim hostům se podle jejich vyjádření návštěva na Moravě líbila a už se těší na další společné setkání.
Děkuji našim přátelům za příjemnou návštěvu a našim hasičům děkuji za to, že se o hosty dobře starali.
Pavel Machovský

Usnesení z jednání zastupitelstva obce (ZO)
Usnesení ze zasedání ZO dne 27. 4. 2011
6/VI/1/2011
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 8 členů
6/VI/2/201
ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisů.

Pro: 8 členů

6/VI/3/2011
ZO schvaluje dohodu s Okresním sdružením hasičů ve
Zlíně na 1 rok s příspěvkem 1.000,– Kč. Pro: 7 členů
Zdržel se: 1 člen
6/VI/4/2011
ZO schvaluje prodej pozemků p. č. 383 (65 m2), 3109/7
(38 m2) a 3109/8 (48 m2) v k. ú. Jasenná na Moravě podle
znaleckého posudku.
Pro: 8 členů

6/VII/2/2011
ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu.

Pro: 8 členů

6/VII/3/2011
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Jasenná za rok 2010
bez výhrad.
Pro: 8 členů
6/VII/4/2011
ZO schvaluje smlouvu o výpůjčce nemovitostí č. UZSVM/BZL/2163/2011-BZLM mezi ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových a obcí Jasenná
– areál fotbalového hřiště a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Pro: 8 členů
6/VII/5/2011
ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace
č. D/0721/2011/KH z rozpočtu Zlínského kraje na nákup
prostředků požární ochrany a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů

6/VI/5/2011
ZO schvaluje směnu pozemku p. č. 3220/58 (105 m2) za
pozemek p. č. 247/5 (113 m2), směnu pozemku p. č. 352/1
(373 m2) za pozemek p. č. 3214/6 (467 m2) mezi Obcí Jasenná a Lesy ČR, s. p. a bezúplatný převod pozemku p. č.   6/VII/6/2011
3220/57 (63 m2) obci Jasenná vše v k. ú. Jasenná na Mo- ZO schvaluje pro společnost LED Lamps s. r. o. – Radim
Sušila umístění sídla společnosti v budově č. p. 54 na poravě.
Pro: 8 členů
zemku p. č. st. 151 v k. ú. Jasenná na Moravě. Vlastníkem
nemovitosti je obec Jasenná, Jasenná 190, 763 12  Vizovi6/VI/6/2011
ZO schvaluje zpracování stavebně technického posouzení ce, zapsaná na LV 10001 pro k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
a statiky Sokolovny, MŠ a ZŠ.
Pro: 8 členů
6/VII/7/2011
ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro umístění pod6/VI/7/2011
ZO schvaluje záměr bezúplatného převodu pozemků Ba- zemního elektrického a komunikačního vedení v pozemťovy dráhy p. č. 323/5 (3845 m2), 365/4 (2527 m2), v k. ú. ku p č. 3088 v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu
Jasenná na Moravě, p. č. 2234 (4089 m2), 2239 (250 m2), k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí.
Pro: 8 členů
2445 (2073 m2), 2508 (15379 m2), 2689 (4940 m2) v k. ú.
Lutonina – vlastník ČR ve správě Úřadu pro zastupování 6/VII/8/2011
ZO schvaluje Ing. Martu Surou zástupcem obce do
státu ve věcech majetkových obci Jasenná.
Pro: 8 členů Školské rady při ZŠ Jasenná pro volební období 2011
- 2014.
Pro: 8 členů
6/VI/8/2011
ZO schvaluje žádost o bezúplatnou výpůjčku pozemků p. 6/VII/9/2011
č. 327, 334/1, 334/3, 334/5, 334/6 a 344/6 v k. ú. Jasenná ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2011 ve výši
184.000,– Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.
na Moravě v areálu fotbalového hřiště.
Pro: 8 členů
Pro: 8 členů
6/VII/10/2011
6/VI/9/2011
ZO schvaluje záměr rozšiřování vodovodních řadů v obci ZO schvaluje zřízení věcného břemene pro přípojku NN
na pozemku p. č. 182/3 a 3154/3 v  k. ú. Jasenná na Moradle zájmu občanů a dle finančních možností obce.
vě a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Pro: 8 členů
Pro: 8 členů
6/VI/10/2011
Zo schvaluje záměr zadání zpracování pravidel pro udě- 6/VII/11/2011
ZO schvaluje výpůjčku pozemků p. č. 348/3, 3115, 382/5
lování čestného občanství.
Pro: 8 členů
v k. ú. Jasenná na Moravě pro stavbu „Povodňové škody Lutoninka v Jasenné“ a pověřuje starostu k uzavření
Usnesení ze zasedání ZO dne 8. 6. 2011
smlouvy.
6/VII/1/2011
Pro: 8 členů
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 8 členů
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6/VII/12/2011
ZO schvaluje bezplatnou výpůjčku pozemků p. č. 339/4,
3215/4, 3215/6, 2333/5, 2333/9, 2333/12, 2333/15, 2339/1,
3138/1, 2340/1, 2333/4 a části pozemku p. č. 3218/1 na 10
let. Současně pověřuje starostu uzavřením smluv.
Pro: 8 členů
6/VII/13/2011
ZO schvaluje poskytnutí bezúročné půjčky ve výši
15.000,– Kč s podmínkou ručení za půjčku a uzavření
dědického řízení.
Pro: 8 členů

skákací hrad při kácení máje.

Pro: 8 členů

6/ VII/15/2011
ZO schvaluje příspěvek 10.000,– Kč na akce SRPDŠ Jasenná.
Pro: 8 členů
6/VII/16/2011
ZO neschvaluje žádost Matice svatohostýnské o příspěvek.
Pro: 8 členů

6/VII/14/2011
ZO schvaluje příspěvek 4.000,– Kč pro SK Jasenná na

6/VII/17/2011
ZO schvaluje pořízení a vyvěšování moravské zemské
vlajky vedle vlajky obecní. Pro: 7 členů, Proti: 1 člen

První rok práce v kroužku máme už za sebou, tak můžeme bilancovat. Kroužek v průběhu roku navštěvovalo
11 žáků místní školy. Kroužek má své registrační chovatelské číslo v rámci ČR, v součastné době máme dvoje
včely, tento stav bychom chtěli časem navýšit na cca pět
včelstev. Včelaříme v nástavkových úlech a hlavně klademe důraz na osvojení si základních dovedností při práci se včelstvy. V zimním období se věnujeme přípravě na
sezónu a prohlubování odborných teoretických znalostí.
Všechny děti odebírají časopis Včelařství a jsou pojištěny proti případnému úrazu. V květnu letošního roku měly
děti první medobraní, celkem vytočily 11 kg květového
medu, který si po malých skleničkách rozdělily mezi sebou a nezapomněly obdarovat pana starostu obce a ředitelku ZŠ, 4 kg daly do jídelny Základní školy, aby jim
paní kuchařky připravily nějaké dobroty a nezapomněly ani na své mladší vrstevníky v MŠ a obdarovaly je 3
kg medu.

Ale produkce medu není hlavním účelem kroužku.
Hlavním účelem je produkovat mladé včelaře a včelařky v rámci našich absolventů. Zatím se nám to daří, děti
jsou pro věc zapálené, o čemž svědčí i umístění na regionální soutěži Zlatá včela a taky účast v kroužku a zájem
o včelaření. O práci v kroužku je vedena stručná agenda.
Kroužek se schází pravidelně dvě hodiny v týdnu během
celého roku.
Na závěr školního roku každý absolvent obdržel osvědčení o absolvování prvního ročníku včelařského kroužku.
Práce ve včelstvech je náročná a nedá se ošidit. To učím
i naše žáky. A kdo propadne kouzlu včelaření, je navždy
náš a už mu není pomoci. Je to hlavně důležité v dnešní
době, kdy mladých aktivních včelařů je nedostatek a klesá i počet včelstev.
Jsem rád, že mohu tuto činnost koordinovat na naší škole
a je pravdou, že do toho dávám i kus včelařského srdce.
vedoucí VKM Jaroslav Studeník

Včelařský kroužek mládeže při ZŠ v Jasenné se dále činí
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Z deníku Základní školy Jasenná
Tak jsem se rozhodla, že to také
zkusím! Když to zvládnou druháčci
a páťáci, tak to zkusím také.
Vzdělaná jsem dost – vždyť už více
než sto let slyším všechna moudra,
která se děti v mých zdech dozvídají.
A paní učitelka dětem přesně vysvětlila, jak se takový deník vede, k čemu
to je a kdo slavný jaký deník sepsal.
A ony potom týden zapisovaly své
„deníky“ a moc se jim povedly. Tak
to by v tom byl čert, abych si nezvládla vést deník…
Tak asi úplně deník to nebude, ale
alespoň ty výjimečné nebo nějak jiné
dny bych si zaznamenat mohla. Tedy
přečtěte si, co jsem se svými žáčky
od dubna prožívala….
19. dubna 2011
Dnes nemají děti aktovky, ale batůžky a jsou ve sportovním. Něco
se chystá. Asi budu celé dopoledne
sama. A taky, že ano. Jen co se děti
přihlásily na obědy, sbalily se a byly
pryč. Paní školnice mě pak lechtala
na podlahách smetákem dřív, než obvykle. S paní kuchařkou si povídaly, jestli se děti vrátí řádně vyhládlé
a unavené, když šly na výšlap s panem Sovičkou. Z takové vycházky se děti vždycky vrátí, plné zážitků a vědomostí. To pak hledají kytky
a rostliny ve všech možných atlesech a klíčích a vždycky, když narazí
na nějakou chráněnou, tak řeknou:“Tý, jó! Ta tu u nás roste taky!“
To mě pak mrzí, že musím stát pevně na místě a o všechny takové báječné zážitky přijdu, protože z vyprávění dětí vím, že na vycházky s panem
Sovičkou se i s paní učitelkami náramně těší.
20. dubna 2011
Na tento den se vždycky těším! Náramně voním čerstvým proutím, teplým včelím voskem a v mých třídách
se pletou tatary, malují velikonoční vajíčka a vznikají krásné dekorace. Letos mě navoněli i pilinami, protože dělali krásné ježky a obličejíky,
do kterých na místo, kde by měly růst
vlasy nebo bodliny, dali travní se4 Jasenský zpravodaj

mínka a ta jim po čase punčochou
prorostla. Paní učitelka si jednoho
vlasáče připravila předem a byl roztomilý a legrační. A jak jsem mohla
vidět, dětem se náramně dařilo. Letos přišel s dětmi plést tatary místo
pana Zrníka, pan Zdeněk Jurčák. Byl
nesmírně trpělivý a děti byly pozorné, snaživé a hodné a všechny mu říkaly „strýcu.“ A také mě pak vzorně uklidily – nikde mi nezůstal ani
proutek, ani kapička vosku, ani semínko. Byla jsem celá čistá a nazdobená na Velikonoce.
26. dubna 2011
Zpočátku to byl den, jako každý
jiný. Ale najednou se v mých chodbách objevili dva policisti. Asi ti malí
zlobíci někde něco vyvedli a bude mazec! Ale vypadá to, že nemají z policistů ani trochu strach… a také mám
pocit, že toho jednoho znám. Nejspíš
asi před lety také pobíhal v mých
zdech. No, nespletla jsem se! Paní
ředitelka ho dětem představila jako
podpraporčíka Petra Zrníka a jeho
kolegu jako podpraporčíka bakaláře Miroslava Novotného. Děti napjatě poslouchaly a sledovaly vše, co jim
policisté o své práci a činnosti policie
vyprávěli a předváděli. Na vlastní uši
jsem slyšela, jak potom policisté děti
paní ředitelce chválili, že měly zají-

mavé dotazy a bylo to s nimi prima.
Sotva jim paní ředitelka stihla poděkovat a rozloučit se s nimi, už museli
spěchat k dopravní nehodě…No, čas
náramně uhání – z mých bývalých
žáčků jsou už velcí policisté!
5. května 2011
Dnes konečně vyvrcholí ty týdenní přípravy na oslavu Svátku matek. Děti v jedné mojí třídě připravily
s paní učitelkami úplné divadlo s jevištěm, hledištěm a skromným zákulisím. Týden trénovali svá představení, chystali kostýmy, rekvizity
a dárky. Dnes odpoledne, až přijdou
jejich voňavé, usměvavé a starostlivé
maminky, je chtějí potěšit a pobavit.
Snad nikdo nic nesplete…
Povedlo se jim to báječně – maminky se bavily, smály a tleskaly.
A jejich malí sourozenci chtěli další a další divadla a pohádky. A to viděli pohádku O šnekovi – tu hráli
třeťáci a čtvrťáci, pohádku O Honzovi, princezně, drakovi a králi – tu
nacvičily děti ve družince, pohádku Hrnečku vař – v té účinkovala
samá děvčata, druhačky a páťačky,
a pohádku O kašpárkovi – tam zase
všechny role, i ty holčičí, hráli samí
kluci. A to jim děti ještě tančily, zpívaly a recitovaly. Nakonec maminky
dostaly od dětí krásné dřevěné kytič-

ky, které jim samy vyrobily. Zkrátka
nádherné odpoledne!
7. května 2011
Na dnes, i když je sobota, se děti
s paní učitelkami domluvily, že se sejdou ve firmě Jasno, která slaví narozeniny. A pan ředitel Mikuláštík pozval děti, ať přijdou slavit s nimi. Pro
všechny tam byla připravena výstava
mechanizace, otevřené provozy, slavnostně vyzdobená hala s programem,
občerstvením a výstavou prací mých
dětí a dětí kolegyně školky. Také tam
naše děti vystupovaly, za vystoupení dostaly dárečky…i když, jak říkaly paní učitelky ve sborovně, škoda,
že se jim to nepovedlo úplně bez chybičky. No, asi byly po tom divadelním
maratonu „přetrénované“. Já také přeju firmě Jasno, všechno nejlepší k narozeninám a přeju jí, aby se ve zdraví
dožila alespoň tolika let, co mám já.
12. května 2011
Nevím, co se přihodilo, ale žádný
páťák ani jejich paní učitelka dnes
nepřišli do školy! Asi mají zase nějaký   výlet… naštěstí jsem se v poledne u oběda dozvěděla víc, jinak
bych si dnešek ani nemohla zapsat
do deníčku! Oni totiž už brzy ráno
odjeli společně do školy v Liptále.
Je a děti ze Všeminy a Lhoty pozvala na návštěvu paní ředitelka Halová.
A hned, jak se sešli ve škole, šli dělat
ptáčky z keramiky a pak měli připravenou seznamovací hru před školou
a vzájemně se představovali i v učebně při hrách. Pak je budoucí spolužáci z Liptálu provedli školou a šli si
zasportovat a nakonec si i zazpívali
s paní učitelkou Vaculíkovou. Asi si
to ti moji nejstarší pěkně užili, protože přijeli náramně spokojení. A to
i ti, kterým se tam moc nechtělo…
19. května 2011
Tento den zvláštně začínal. Paní kuchařky, přišly ještě dřív než obvykle
a hned začaly v kuchyni vonět řízky.
Ty se přeci smaží až před obědem!
A to ještě měla paní kuchařka starost,
jestli budou dost studené… Ale když
se začaly scházet děti a paní učitelky,
bylo všechno jasné! Ty batohy a spor-

tovní oblečení, připravené pití, řízky,
lékárnička… Oni jedou na výlet a já
dnes zůstanu sama s paní kuchařkami. Snad se dozvím víc, až si budou
o výletu povídat…
Odpoledne mi vrátili studánku
a zjistila jsem, co zažili: děti byly
na výletě v archeoskanzenu v Modré, na zámku v Buchlovicích a v leteckém muzeu v Kunovicích. A zase
s nimi jel i pan Pýcha – toho chtějí
na výletě vždycky… Ti se ale měli…
20. květen 2011
V útrobách mé pohybové místnosti
mě tíží aspoň čtyři nebo pět tun starého papíru. Tak doufám, že mi dnes
pan Adámek uleví. Přistaví svůj náklaďák a děti, jako mravenci udělají
živý řetěz a sběr naloží a odvezou. To
si oddychnu…
25. května 2011
Letošní rok se jen hemží mimořádnými událostmi! Tak třeba dnes čekám významnou návštěvu dětí a paní
učitelek z okolních škol. V mojí učebně děti upravily prostor podobně jako
při besídce.
Jen vzadu sestavily z lavic dlouhý stůl pro porotu. Dnes hostím soutěž v recitaci okolních škol. Nejprve přijíždějí děti z Bratřejova a hned
se s těmi našimi kamarádí. Společně dorazí děti a paní učitelky z Vizovic a Zádveřic. Soutěžící si rozlosují
pořadí, zapíší se a začínají recitovat.

Někomu to jde líp, někdo sem tam
z trémy slůvko splete nebo zapomene... a někteří recitují tak krásně, až
se tají dech. To pak toho recitátora,
který potěšil mé staré stěny, za odměnu pohladím čerstvým závanem
svěžího vzduchu z okna. Paní učitelky dělají shovívavou, ale spravedlivou porotu a náš pan starosta zas dělá
fotoreportéra. Než paní učitelky určí
vítěze, hostím malé soutěžící v jídelně. A chlebíčky, limonády a zejména věnečky od paní Kratinové v nich
jen mizí…Tašky s cenami pro vítěze jsou rozdány a příště bude hostitelkou kolegyně z Vizovic. Ale dnes
jsem z toho všeho svátečního pozdvižení tak utahaná, že budu ráda, když
mi lavice uklidí až zítra…
31. květen 2011
Dnes se děti fotí, aby měly památku na léta strávená v mém laskavém
objetí, tak doufám, že mě také aspoň
kousek vyfotí…
14. červen 2011
Nějak podobně, jak jsem se cítila
dnes já, se asi cítí i ty úly, co je mám
na dolní zahrádce – mimochodem
malí včelaři už vytočili svůj první
med!
Dnes totiž přišli na návštěvu svěřenci kolegyně školky! Přišli s oběma paními učitelkami i paní ředitelkou! Vzpomínám si, že to taky
bývaly hodné, pilné a šikovné mé
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žákyňky, tyhle Věrky. Obě. A dnes
se starají o hromadu malých lidiček…jsou opravdu mnohem menší,
než moje děti, ale také jsou šikovníci a čiperky. V mojí šatně si krásně urovnali botičky, krásně zdravili,
prosili a děkovali, všechno si pozorně prohlédli a vzorně svačili. A se
staršími sourozenci se vítali, jako by
je léta neviděli…už se těším, až si
předškoláčci přijdou vyzkoušet školu - to jako mě - nanečisto. A to bude
hned příští pondělí 20. června. Pak
mi páťáci na tři dny odejdou na vý-

let do Bratřejova, ale v pátek u oběda se zaručeně dozvím, jak se měli.
Potom už v posledním týdnu zažiju náramné vzrušení, když mne děti
nenechají přes noc samotnou a přijdou spát do školy…
Jestli to bude taková legrace jako
loni, když si dělaly děti talentovou
soutěž, tak mi nebude ani moc vadit, že si budou dlouho do noci špitat a mluvit ze spaní a už od časného
rána se pošťuchovat…to si pak odpočinu až odejdou na Ranč pod Vartovnou.

Konečně, až pak dostanou druhý
den svá vysvědčení a rozběhnou se
na prázdniny, tak mi paní školnice
a paní uklizečka vyšmejdí, vymyjou,
vyčistí a vycídí všechny podlahy, zdi,
světla, okna, skříně a vůbec každé
zákoutí, budu odpočívat až do září.
Jen se mi po tom dětském výskotu
někdy zasteskne a budu na své děti
vzpomínat. Třeba budou vzpomínat
i ony a budou se vracet.
Ať mají hezké prázdniny a ať se
jim daří….
Mgr. Iva Mynářová

NUDA? TO SLOVO V NAŠÍ ŠKOLCE NEZNÁME
Co to je?  Že jste to někteří ještě neslyšeli? No tak to musíte vědět. Tak
tedy zbystřete a pozorně čtěte.   Mimochodem, toto párty není u nás
v mateřské škole poprvé. Jak již název říká – vstup do školky jen v pyžamku či  noční košilce. Pokud bude
i župánek, bude to super a platí to pro
všechny v mateřské škole bez rozdílu
pohlaví a věku...
Následuje okukování, srovnávání materiálu, barev, střihu. Poslední úpravy a pak oficiální přehlídka
– opět na molu. Střídají se zde vzdušná pyžama různých barev, velikostí i délky pyžamových kalhot a pak
přichází zlatý hřeb – na řadě jsou župánky. Nu to je tedy podívaná... Určitě by se Vám některý z nich hodil.
Růžové - heboučké, modré -   měkoučké, značkové i trhové, jak kdo

tější je, že vše proběhlo v příjemné
a přátelské atmosféře, ke spokojenosti dětí.
by si přál- nu prostě pastva pro oči.
Následoval oběd a pak šupky dupA ještě něco Vám důvěrně prozra- ky v pyžamkách a košilkách na ledím. Ty nejkvalitnější výrobky již hátka. To se to bude po tak náročné
mají i 20 let a oblékali je někteří ta- párty odpočívat.
tínkové a maminky, když byli malí.
Nakonec musím „vypíchnout“ spoA dnes v tom „honí vodu“ na našem lupráci rodičů. Bez jejich vstřícnospárty jejich potomci. Nevěříte? Ze- ti bychom naše plány nemohli uskuptejte se našich dětí, Ty Vám to po- tečnit. Děkujeme a těšíme se na další
tvrdí.
spolupráci při aktivitách v naší školA co bylo dál? No přece tanec, hry, ce.
občerstvení. Nemůže chybět zmrzliNu a Vy, kteří jste se bohužel nena, dobroty a pití – a nejlepší je přes mohli zúčastnit pro své pracovní vyslámku.
tížení žádné z našich přehlídek, neA ještě na něco jsem zapomněla. buďte smutní. Určitě nebyly poslední.
Paní učitelky zpestřily párty scénkou, Sledujte pozorně naše nástěnky, kde
samozřejmě oděny tak, jak se slušelo se podrobně dozvíte o dalších, které
a patřilo – v noční košilce a župánku.   již  připravujeme  pro naše děti a příTo pak bylo smíchu a legrace. Stačí padné zájemce z řad široké veřejnosse vcítit do představ, nálad a problé- ti za účasti předních módních návrmů dětí, dostat se co nejblíže k dětské hářů.
duši a úspěch je zaručen. NejdůležiVěra Pečenková

Dočkali jsme se slavného dne 1.
června 2011. Sportovci a sportovkyně
se na tento den připravovali a „dřeli“
celý rok. Cvičili, posilovali, překonávali překážky, jen aby nápor olympijských her zvládli a vysloužili si první
místo. V potu tváře čekají na startovní čáře. Kdo z nich asi bude první?
Bohužel start olympijských her
Mateřské školy Jasenná nám překazil vydatný déšť. Poradíte nám, jak
tento problém vyřešit? Už tu máme
první návrhy. „Ve školce přece nepr-

Jistě si to žádný závodník nenechá
ujít. Bohužel, některým sportovcům
se nedaří prohodit míč, asi si s nimi
lev hraje na zavírání tlamy. Ale naše
děti jsou vytrvalé, neochvějně zkouší
míček prohazovat znovu a znovu, dokud se jim to nepodaří. Další disciplínou je přetahování se pomocí lana.
Kdo asi bude mít největší sílu? Týmy
jsou velice vyrovnané, ale přece tým
kluků je silnější, než tým dívek. Diváci nadšeně povzbuzují. A máme tu
první vítěze. Dívky, nezoufejte, máte
ještě svou šanci vyhrát. Tento silácký

Košilkovo – pyžamkovo – župánková párty
v mateřské škole

Olympijské hry
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ší.“ Připravili jsme třídní sportoviště
a haly. A konečně jsme mohli vypustit olympijský oheň.
„Připravit se, pozor, teď.“ Na startovní čáře jsou připraveni skokani
v pytlích. Tomu byste nevěřili, jeden
je lepší jak druhý, závod je velmi vyrovnaný a první už doskakuje do cíle,
hned v zápětí další. Všem se podařilo doskákat až do cíle. Doufejme,
že našim sportovcům to takto půjde
i nadále. Sportovní klání dále pokračuje v házení míčkem do lví tlamy.

závod je velice oblíbený u dětí. Vypadá to, jako by děti někdo k této disciplíně přivázal, neboť u něho vydržely nejdéle. Přejděme však k jinému
závodu. Atleti netrpělivě přešlapují
na startovní čáře. Zaujaly své pozice
na čtyřech s bříškem nahoru a mají
za úkol co nejrychleji se dostat do cílové rovinky. A už atleti dostali k závodu startovní povel. Tento závod je
velice náročný, zvlášť, když se ztíží
pravidla a na bříško závodníků dají
rozhodčí malý balónek a závodníci mají za úkol balón donést na břiše
do cíle. Balónky se kutálí po celé tří-

dě, ale závodníci jsou šikovní. Všichni, i když někteří s menšími obtížemi
se dostali do cíle. Od závodu je nic
neodradilo. Dokonce si závod zkoušejí znovu a znovu. A co Vy, dokázali byste to? V neposlední řadě zde
máme procvičení poskoků na jedné
noze a chůze na chůdách. Jejej, to je
výška, nejsem si jistá, zda bych na takové chůdy stoupla, na tož na nich
chodila. Ale závodníkům to nevadí.
Na závěr měli pořadatelé připravené
uvolňující a protahující společné procvičení. Olympijští sportovci přelézali žebřík a přitahovali se na lavičce.

Odpolední vycházka na Mysliveckou chatu
Po celý rok vedeme děti k tomu,
aby měly pěkný vztah k přírodě
a zvířátkům. Chodíme na delší vycházky, pokud počasí dovolí, hrajeme si na školní zahradě. Jako každým rokem i letos jsme se vydali
na Mysliveckou chatu. Protože bylo
zamračeno, do batůžku si děti vzaly
i pláštěnky, pití a samozřejmě něco
dobrého, to přece musí být. Hned
po obědě jsme vyrazili. Starší děti
vzaly za ruku děti malé a s chutí jsme
se vydali na cestu. Někteří si do kroku i zpívali, jiní pozorovali okolí,

ptáčky, motýly v trávě. Hned za vesnicí jsme zastavili, abychom se občerstvili. Konečně jsme dorazili k cíli,
kde nás již myslivci čekali. Nejprve
děti snědly makovec, který nám paní
kuchařka na cestu připravila. To víte,
po tak dlouhé cestě všem vytrávilo.
Děti se pohodlně usadily a pan Miroslav Bajza jim začal vyprávět o zvířatech. Seznámil nás s vycpanými zvířaty, které chatu zdobí. Pak hovořil
o zvířátkách na obrázcích, které měl
poskládané na stole. Přijatelnou formou nám o každém vyprávěl. Děti se

Olympijské závody se nám vydařily. Nikdo nebyl poslední, všichni
byli první, to se jen tak nestává. Jako
správní vítězové získali medově vonící perníkovou medaili a srdíčko
s květinami, které si odnesli domů.
Za krásné medaile a srdíčka vděčíme paní Žárské, která nám je k účelu
olympijských her vyrobila. Na osvěžení si závodníci vychutnávali sladkou malinovou zmrzlinu.
Krásný to byl den. Všem sportovcům děkujeme za nádherné výkony,
které nám ukázali.
Michaela Propšová

zaujetím naslouchaly. Potom zodpověděl všechny dotazy. Mohli jsme si
vše prohlédnout z blízka, sáhnout si
i na paroží. Pan Kamil Skýpala a Miroslav Jančík přinesli dětem z udírny voňavý kabanos. Všichni jsme si
na něm pochutnali. Pak jsme se přesunuli před chatu, kde si děti hrály
s míčem, na honěnou a na schovávanou. Když si pro děti přišli rodiče,
některým se nechtělo ani jít domů.
Bylo to příjemně prožité odpoledne.
Chtěla bych myslivcům, kteří se dětem odpoledne věnovali moc poděkovat. Všichni se těšíme zase na příští
setkání.
Věra Kočicová
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Módní přehlídka
Módní přehlídka v mateřské škole
Nevídané, neslýchané. V mateřské
škole se konala 9. června 2011 „Módní přehlídka“. Snad jste se všichni
stihli podívat. A pro Ty z Vás, kteří bohužel tuto nádhernou přehlídku
se světoznámými modelkami a manekýny zmeškali, alespoň trochu přiblížíme.
Prostor pro módní přehlídku se
chystá. Židličky, hudba, doladit maličkosti a módní přehlídka může začít. Ale ne, „ZASTAVTE“. Vždyť
nemáme červený koberec. To by
byla ostuda. Ještě, že jste na to včas
přišli.
A už přicházejí první hosté a návštěvníci, kteří si vybírají místa, samozřejmě co nejblíže předváděcího
mola, aby měli co nejlepší výhled.
Dokonce i světová televize „Baby of
Kindergarden“ se této akce účastní.
To bude jistě velkolepá podívaná.
Ve třídě se to utišilo, hudbu, prosím. A už přichází první modelky
v krásných letních šatech módních
barev.   Pánové je doprovázeli sportovním oblečením, jak na kolo, tak
na procházky do přírody.
V kolekci se nám ukázali i oblečení do letního víru velkoměsta. Modelky předvedly úchvatné modely
sukní, triček, legín. Ano, ano, opět se
vrací džínová móda a vzdušné bavlněné sukně.
Dalším odvětvím módní přehlídky
bylo „pracovní“ oblečení. Není nad
to shlédnout nové modely. Manekýni
nám předvedli fantastické „Montér-

ky“ vhodné k práci, kde se můžeme
i ušpinit. Také jsme měli ukázku oblečení managera v bílé košili s jemně
kostečkovanými kalhotami a samozřejmě nesmí chybět kravata. Model lze obměnit kostičkovanou košilí
s jemnou ruční výšivkou a džínovými kalhotami.
Jistě, na žádné přehlídce nesmí
chybět večerní, společenské šaty,
„kokteilky“. Vypíchla bych červené
plesové či dokonce družičkové šaty
s mašlí na zádech a stříbrnými doplňky v podobě náhrdelníku, náušnic a sponečky vše s kamínky odrážejícími v sobě měsíční svit. Další
nádherné šaty byly doplněny například moderními klobouky, elegantními šátky, vlajícími ve větru a kabelkami.
V neposlední řadě se nám představila plážová móda, ke které nesmí chybět kraťasy, tílka na širších
ramínkách, šátky a slaměné klobouky na ochranu před sluníčkem a samozřejmě osuška, nejideálněji model
s Bořkem stavitelem. Dámy v žádném případě také nic nezkazí letní sukní s květinami a plážovou taškou přes rameno, do které se vejdou
všechny potřeby na pláž.
Módní přehlídka se velice vydařila a všem se líbila. Z ohlasů známých osobností jsme zjistili, že největší ohlas měly modely „Červených
společenských šatů s mašlí na zádech
a stříbrnými doplňky“ a růžové šaty
letního střihu na ramínka. Z pánského odvětví měla úspěch bílá ko-

šile s jemně kostičkovanými kalhoty
a kravatou. Samozřejmě všechny modely byly prostě úchvatné. Jistě byste
si vybrali i Vy.
Věřím, že se příští rok na módní
přehlídce opět sejdeme v hojném počtu. A že i Vy se k nám přidáte a přijdete se podívat.
V módní přehlídce účinkovali:
V ležérních, letních či městských
oblečcích:
Terezka Boháčová, Sárinka Devátá, Nelinka Fišerová, Miška Hrbáčková, Karolínka Kostelníková, Patriček Řezníček, Evička Hrbáčková,
Natálka Lukášová, Michaela Propšová, Věruška Pečenková, Věruška Kočicová, Raduška Steinerová, Adélka
Mlejnková, Petruška Sušňová.
Sportovní oblečení:
Klárka Františáková, Daneček Zicha,
Kubíček Kovář, Pavlík Kovář, Šimonek Lukáš, Kubíček Macek, Niky
Mrnuštík, Štěpánek Řezníček, Dorianek Škrabola, Mireček Kusák, Péťa
Surý.
Oblečení do práce:
Fryštůfek Matyáštík, Mareček Hudec, Kubíček Řezníček, Jiřík Mikulec.
Společenské či plesové modely:
Anička Pečenková, Lucinka Mikšíková, Terezka Zedníková, Natálka
Kovářová, Michaela Propšová.
Plážová móda:
Tomášek Navrátil, Věruška Pečenková.
Moderátor módní přehlídky:
Věra Pečenková.
Reportér televize Baby of Kindergarden: Simona Zichová.
Michaela Propšová

ku. Z toho byly děti nadšeny. Vláček
nás provezl celou zahradou. S úsměvem na tváři jsme mávali na všechny
kolemjdoucí. Cesta ale rychle uběhla, škoda. A vysedáme zrovna před
restaurací, což se nám velmi hodí.
Je totiž právě poledne a naše bříška
se hlásí k jídlu. Všechny děti si vybraly hranolky s kečupem. To byla
pochoutka, to v MŠ nemáme. „Zbude vám místo i na zmrzlinu?“ Že se
ptám. Samozřejmě kopeček zmrzliny podle vlastního výběru snědli

všichni. A co teď s plnými bříšky?
Nezbude, než pokračovat v cestě.
Prohlédli jsme si celou ZOO. Sice
trošku unavení, ale spokojeni odcházíme. Vedle parkoviště je zrovna postaven lunapark. To víte, že se děti
chtěly povozit na kolotočích. Teď
už nám ke spokojenosti nic neschází. Nasedáme do autobusu a jedeme
domů. Výlet se nám opravdu vydařil
i díky krásnému počasí. Děti se vracely domů spokojené s mnoha novými zážitky.
Věra Kočicová

Výlet do ZOO Lešná

Víte, na co se děti asi nejvíce těší?
No přece na výlet! Jen se jich doma
zeptejte. A což teprve, když je to výlet za zvířátky. Hned od rána nás
přišlo pozdravit sluníčko, které nás
provázelo celý den. Takže! Všichni
batůžky na záda a s veselou náladou
nasedáme do přistaveného autobusu. Před ZOO si každý vzal za ruku
svého kamaráda a jdeme. Všechna
zvířátka si děti pozorně prohlížely. Když už nás trošku bolely nohy,
společně jsme šli na zastávku vláč8 Jasenský zpravodaj

Seznamování s angličtinou v mateřské škole aneb
„Kolik řečí znáš, tolikrát jsi člověkem“
Angličtina se v současné době vyučuje nejen v nižších ročnících základních škol, ale také již v některých mateřských školách, kde se výuce věnují
nejen pedagogové, ale také lektoři z
jazykových agentur, kteří do mateřských škol docházejí.
Tak i my již třetím rokem seznamujeme předškolní děti v mateřské škole
s angličtinou. Děti pracují pod vedením paní učitelky v době odpoledního klidu s obrázkovým pracovním
sešitem COOKIE AND FRIENDS
a s využitím různých pomůcek, které
máme ve třídě.
V jarních měsících nám nabídli manželé Přímalovi, kteří mají příslušné vzdělání v angličtině  a jejichž
dcera byla přijata v září k předškolnímu vzdělávání v naší MŠ,  že pokud budeme mít zájem, přijdou za
dětmi pravidelně jedenkrát za  týden
dopoledne a budou je  hravou formou
vzdělávat bezplatně v oblasti angličtiny.
Řekli jsme si – aktivit není nikdy
dost a spolupráci s rodiči vždy vítáme. Nabídku jsme s radostí přijali, seznámili jsme rodiče dětí s touto skutečností krátkou ukázkou na
schůzce SRPDŠ a výuka všech dětí

mohla začít. Zpočátku byly všechny
děti spojeny v jedné třídě, ale později
zkušenost ukázala, že bude vhodnější, když se rozdělí na dvě skupiny.
Ve třídě „Berušek“, kterou navštěvují mladší děti, probíhá angličtina
krátce. Děti naslouchají, plní úkoly pohybem, pokud je aktivita nebaví, odcházejí k oblíbeným hračkám a
posléze se některé vracejí zpátky, aby
se opět zapojily.
Ve třídě “Motýlků“ jsou děti starší a pozornější, angličtinu vnímají intenzivněji. Vzhledem k tomu, že
se děti rychle unaví a ztrácí pozornost, je pro ně důležité střídání aktivit. Klidové jsou nahrazeny pohybovými, kreativní spontánními apod.
Děti jsou tak schopné další koncentrace. Některé z nich vůbec nechtějí
v angličtině komunikovat nebo se zapojit do společných aktivit. Je to dáno
přirozeným vývojem a trvá to různě
dlouhou dobu. Na takové děti není
naléháno, časem se spontánně přidají
a kupodivu začnou aktivně používat
vše, co do té doby jen pasivně vnímaly.
Pan Přímal hovoří na děti anglicky,
paní Přímalová dětem „nesrozumitelná“ slova, když je potřeba, překlá-

dá. Líbí se mi, že oba vyučující vždy
zohledňují momentální situaci a atmosféru ve třídách a podle toho volí
druh aktivit a délku. Zařazují veselé písně, legrační pohybové hry, pozdravy a některé fráze, které se často
v angličtině používají. K dětem mají
velmi pěkný přátelský vztah a dostatečnou trpělivost. Pro lepší pochopení si přinášejí obrázky nebo názorné
předměty. Výuka je radostná a pro
děti zábavná. Lektoři se umí vžít do
dětských pocitů a využít dětské zvídavosti, hravosti a fantazie. Za sebemenší projevy děti chválí.
Je známo, že děti milují aktivity,
které dobře znají. Neustálé opakování všeho, co se již v angličtině naučily, jim dává pocit bezpečí a zvyšuje
jejich sebevědomí. Rodiče se mohou
na nástěnce seznámit s tím, co bylo
s dětmi probráno a doma obsah zopakovat.
A jak to bude s angličtinou v novém školním roce? Pro rodiče mám
dobrou zprávu. V seznamování s angličtinou budeme s Janou a Radimem
Přímalovými v září pokračovat. Oběma za jejich ochotu a zájem naše děti
vzdělávat srdečně děkujeme.
Věra Pečenková
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JASNO, spol. s r.o. – 20 let s Vámi

Společnost JASNO vznikla před 20 lety, kdy svými činnostmi navázala na tehdejší ZD Podhájí. Po celou dobu existence má své sídlo v obci Jasenná. V současné době zaměstnává 60 lidí, převážně místních a z blízkého okolí.
Firma podniká ve čtyřech základních činnostech:
1. Mezinárodní kamionová doprava  – se zaměřením na speciální nadrozměrnou dopravu zboží po území EU.
2. Mechanizační služby v zemědělství – zajištění služeb nejmodernější zemědělskou technikou, a to na území Moravy, Čech, Slovenska a Polska.
3. Servis motorových vozidel – servis osobních vozidel, nákladních vozidel a zemědělské techniky, jak pro své
vlastní potřeby, tak pro ostatní zákazníky. Pneuservis, servis klimatizace.
4. Zemědělská prvovýroba – prvořadým úkolem je údržba krajiny na výměře 750 ha v katastru obcí Jasenná, Lutonina, Ublo. V oblasti živočišné výroby středisko navazuje na tradice místního zemědělství v pastevním odchovu plemenného skotu a chovu koní.

Den otevřených dveří ve společnosti JASNO

Ve dnech 6. a 7. května uspořádala společnost JASNO
ve svém areálu dny otevřených dveří. Každý, kdo měl zájem,
měl možnost se seznámit s 20-ti letou historií firmy, prohlédnout si provozní zázemí, seznámit se s moderní dopravní a zemědělskou technikou, zhlédnout předvedení skotu
plemene Charolais  a ukázky westernového jezdectví. A to,
že byl zájem, dokumentuje fakt, že se akce zúčastnilo více
než 500 návštěvníků, kteří přijali naše pozvání.
První den prezentace byl zaměřen pro odbornou veřejnost, zákazníky, kooperující firmy, novináře a studenty odborných škol.
Druhý den prezentace, tedy sobota, byla zaměřená
pro místní spoluobčany, zaměstnance, rodinné příslušníky a děti. Program byl zahájen prezentací firmy, seznámením s historií a předvedením jednotlivých středisek.
Prezentace probíhala v hale vyzdobené krásnými obrázky namalovanými žáky místní základní a mateřské školy. V odpoledním programu jsme měli možnost zhlédnout
vystoupení krojovaných žáků mateřské školy, zahrála
nám cimbálová muzika Vizovský Juráš, a dále se představili se svým pásmem žáci základní školy.
Odměnou jim nebyl jen bouřlivý potlesk, ale také svezení v kamionu, traktoru nebo na koni.
Kdo měl chuť a odvahu, tak se na celou akci mohl podívat z „nadhledu“ a to z téměř 18-ti metrové stavební plošiny, která byla pro naše návštěvníky k dispozici po celou
dobu konání akce.
Celé odpoledne bylo umocněno pěkným, přímo letním
počasím, přátelskou atmosférou a vůní steaků, kterými
jsme se Vás pokusili přesvědčit o kvalitě masa z našeho
vlastního chovu.

Pohled na stroje z ptačí perspektivy.

Malí valaši z jasenské školky.

JASNO – poděkování

Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli k příjemnému setkání v areálu firmy JASNO, hostům, kteří se v hojném počtu zúčastnili a pozorně sledovali připravený program, žákům MŠ a ZŠ Jasenná za
krásnou výzdobu prostor a v neposlední řadě ředitelce
MŠ Věře Pečenkové a ředitelce ZŠ Mgr. Ivě Mynářové,
které s dětmi připravily pěkné kulturní odpoledne.
Těšíme se na další setkání s Vámi. Ing. Jiří Mikuláštík
10 Jasenský zpravodaj

Předvedení chovného býka.

Vystoupení dětí ZŠ.

Malí obdivovatelé koní.

Cimbálová muzika Vizovský Juráš.

Stavební plošina.

Děti v traktoře, na koni, kamionu.

Výzdoba haly – obrázky od dětí z MŠ a ZŠ.

Management společnosti Jasno – zleva: Růžička Richard, Ing. Mikuláštík Jiří ml., Brhel Ladislav, Ing. Mikuláštík
Jiří, Bajzová Vladimíra, Pečenka Petr, Šimková Jarmila, Poláček Roman, Zrníková Ludmila, Ing. Dědek Viktor,
Bc. Kadlečková Blanka, Ing. Šimek Jaroslav, Mikuláštík Aleš.
Jasenský zpravodaj 11

13. Kácení máje
Letošnímu Kácení máje po 2 letech konečně přálo počasí, které do areálu hřiště během dne přilákalo přes 800
lidí. Program odstartoval zápasem žáků Jasenná – Pozlovice, který vyhráli hosté 1:11. Od 16. hodiny nastoupili staří páni Jasenná proti bývalým hráčům FC Tescoma Zlín. Hosté v sestavě i s Dostálem, Klhůfkem, Čelůstkou a mnoha dalšími výbornými hráči vyhráli 6:2, když branky vstřelili Kolenič 2, Janča, Dostál, Rolinc, Slobodian. Za Jasennou se prosadil Polášek a 1 branka byla vlastní. Hráči Zlína si velmi pochvalovali atmosféru a ocenili
i dobrý výkon domácích legend. Jasenná nastoupila v sestavě: Mrlina, Smilek, Machala, T. Zicha, Lukáš, Polášek,
Kráčala, Kratina, M. Řezníček, Holík, Sušeň, P. Zicha a Kovář. Po utkání starých pánů následovalo vystoupení dětských břišních tanečnic pod vedením Kamily Poláchové.

V dalším průběhu akce změřili síly ve fotbalovém boji ženy z Jasenné.  Hořansko porazilo Dolansko 3:2. V 19 hodin se kácel máj a poté následovala dětská diskotéka. Od 20 hodin se konala diskotéka pro dospělé zpestřená velkolepým ohňostrojem. Poslední účastníci odcházeli za ranního rozbřesku.
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Návštěvníci kácení máje měli také velký výběr jídla. Snad jen málokdo odolal srnčímu guláši, kuřecím a vepřovým
steakům, uzenkám, grilovaným rybám nebo bramborákům. Děti se mohly vyřádit na skákacím hradě.
Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli v průběhu celého Kácení máje. Dále děkujeme sponzorům: firmám Toraco s. r. o. a Jasno spol. s r. o. a Obecnímu úřadu Jasenná.
Za SK Jasenná Marek Řezníček a Tomáš Zicha
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SK JASENNÁ v sezóně 2010/2011

MUŽI
Muži SK Jasenná skončili na 5. místě se ziskem 40
bodů při skóre 72:31. Po podzimní části jsme ještě věřili,
že můžeme zamíchat postupovými kartami, ale nepovedly se nám první dva jarní zápasy a boj o postup byl ztracený. Ve zbylých zápasech už hrála velmi mladá sestava,
která ale ukázala, že pro další ročník bude náš tým hodně silný.
Nejvíc branek vstřelili: Petr Zicha 14, Milan Řezníček
13, Petr Jurčák 10, Jan Zicha ml. 8, Jiří Čala 7.

získali ani jeden bod a museli skousnout hodně vysoké
prohry. Proto zřejmě v příští sezoně bude do soutěže přihlášena starší přípravka, aby se věkový průměr vyrovnal.
Za žáky nastupovali: Tomáš Hřib,  Jan Macek , Tomáš
Daňa, Roman Lukáš (poslední tři jmenovaní odchází
do dorostu), Patrik Čala, Dan Vavřička, Tomáš Vavřička,
Dominik Blanarsch, David Sovička, Jan Kovář, Martin
Pečenka, Vojta Kovář, Martin Sušeň, Marek Machala,
Adam Sedláček, Marek Řezníček ml., Milan Křupala,
Martin Čelůstka.
Trenéři: Antonín Studeník, František Pečenka, vedoucí mužstva – Tomáš Zicha. Pod vedením Jana Zichy st.
DOROST
Naši dorostenci se v okresním přeboru umístnili na         a Antonína Studeníka funguje také přípravka, která bude
4. místě, když 8 zápasů vyhráli, v 10 remízovali a 4 pro- základem pro starší přípravku.
hráli. Skóre 42:29 a získaných 34 bodů!
Borci si zaslouží velkou pochvalu za účinkování ve vyšší
19 18 0 1 95:7 54
soutěži, dokázali nás porazit jenom dva soupeři a to vítěz 1. Dolní Lhota
okresního přeboru Návojná a druhý tým Mladcová. Jasenná měla velké opory v brankáři Zerzanovi, kapitáno- 2. Nedašova Lhota 19 11 0 8 71:26 33
vi Maliňákovi a nejde opomenout další spolehlivé hráče
Bajzu, Baránka, P. Jurčáka, A. Smilka, L. Smilka, Zichu 3. Pozlovice
19 11 0 8 73:41 33
nebo Bláhu. V jarní části nám pomohl i Bělíček, který
k nám přestoupil. Naopak se nevydařilo hostování tří hrá- 4. Poteč
19 10 1 8 71:38 31
čů ze Všeminy. Vedoucí mužstva byl Jarda Kratina, trenér Marek Řezníček.
5. Bylnice
19 6 1 12 57:61 19
ŽÁCI
Žáci nastupovali celou sezonu proti o generaci starším 6. Jasenná
19 0 0 19 14:208 0
soupeřům, čemuž odpovídaly i výsledky. Z 19 zápasů ne-
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Za vůní tvarůžků s celými rodinami
I letos se Valašský soubor Portáš
v doprovodu svých rodinných příslušníků vydal na cykloturistický výlet,
tentokrát do Loštic u Olomouce. Toto
město je známé zejména výrobnou tvarůžků s firemním muzeem a památníkem Adolfa Kašpara, který je věnovaný životu a dílu slavného ilustrátora.
Do hotelu Střelnice v Lošticích jsme
přijeli v počtu 45 osob (24 dospělých
a 21 dětí) ve čtvrtek 5. května. Po ubytovacích povinnostech se děti pustily bez váhání do průzkumu okolního

Odpočinek cestou na Úsov.

lesa a dospělí do průzkumu restauračního zařízení v přízemí a hodnocení
jeho tekutých produktů. (Tady si dovolím jen krátce podotknout, že „řezané“
pivo bylo čepováno do prazvláštně vykřivených sklenic takovým způsobem,
že jsem ještě před prvním lokem dospěla k závěru, že buď není něco v pořádku v Lošticích se základními fyzikálními zákony, nebo se mnou …).
Některým bylo jedno, kam večer složí
hlavu a nechajíce kufry různě po chodbách se s nadšením pustili do honičky
kolem ping - pongového stolu. Tato aktivita zůstala oblíbenou po celou dobu
pobytu, měnila se pouze sestava honících se …
V pátek ráno jsme vyrazili za svým
prvním cílem – na zámek Úsov. Je
to areál jednoho z nejstarších moravských hradů (mezi hradbami je postaven zámek) se sbírkou loveckých
a lesnických trofejí, unikátní kolekcí
loveckých a pytláckých zbraní a dalšími sbírkami. V počtu téměř pade-

„Amerika“.

sáti kol jsme tvořili úctyhodný peloton, ze kterého měli očividnou radost
všichni ostatní účastníci silničního
provozu na trase Loštice – Úsov. Stejně potěšen byl i pan vrchní v restauraci Císaře Rudolfa v podzámčí Úsova,
což prozrazovala strnulá poloha a krůpěje potu na čele, když se náš nekončící průvod začal usazovat u prázdných
stolů v salónku. Ke cti pana vrchního je třeba říct, že počáteční „štronzo“

rychle pominulo, svého úkolu se zhostil s opravdovou ctí a sám sebe zorganizoval skutečně bravurně. Když měl
za sebou asi půlku osazenstva, začal
s námi mile komunikovat a když už
sbíral prázdné sklenice a talíře, nešetřil vtipem.
Naším sobotním cílem byly zvoleny
Mladečské jeskyně, které jsou největšími v Moravském krasu. Byly objeveny v roce 1826, jejich spletité chodby měří asi 15 km. Po úporném šlapání
v docela slušném vedru byla zejména
pro děti značným zklamáním cedule
s nápisem „Pro rekonstrukci zavřeno“.
V rámci rozhodování „co teď“ jsme se
chtěli krátce osvěžit v penzionu u jeskyní. Tady nás přivítal opravdový kontrast s panem vrchním „od Rudolfa“ takovým způsobem, že jsme „zahrádku“
po několikaminutovém pobytu opustili v přesvědčení, že vlastně ani nemáme žízeň … Náhradním programem
se stal nedaleký „Čertův most“, což je
náznak mostu z 19. století – kamenný
oblouk spojující skalní stěnu s osamě-

Soubor Portáš téměř synchronní i na večírku.
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lým skaliskem a „Rytířská síň“. Z původní stavby zůstal sloup připomínající někdejší honosnou napodobeninu
antického chrámu s 16 jónskými sloupy z doby kolem roku 1730, kde se podávalo občerstvení při honech. Stavba
se zřítila v roce 1910. Několikačlenná
skupina nadšenců se pak vydala ještě do Litovle na prohlídku historického náměstí s renesančními a barokními domy, radnicí se 75 m vysokou věží
a morovým sloupem z roku 1724. Pro
svou polohu na šesti ramenech řeky

Moravy se městu říká „Hanácké Benátky“. Největší nadšení z celého města ovšem vzbudily pouťové atrakce,
kterých se s nadšením zúčastnily nejen děti, ale i rodiče pod heslem „tady
nás nikdo nezná…“
Sobotní večer byl pak věnován nohejbalu za účasti družstev se zastoupením všech věkových kategorií, opět
stolnímu tenisu ve stále měnících se
skupinách, soutěžím a hrám pro děti
a tanci a zpěvu… To vše až do pozdních nočních hodin.

Neděle ráno už zaváněla hromadným odjezdem. Přesto se některým
pod správným heslem – urvat, co se
dá – podařilo ještě navštívit Javoříčské
jeskyně a zámek Bouzov (známý z filmu Kopretiny pro zámeckou paní).
Tři dny uplynuly jako voda a všichni
už se těšíme na příští rok, kdy se nám
dle slov jednoho z dětí pobyt „prodelší“ o jeden den, neboť svátek 8. 5. připadne v příštím roce konečně na všední den …
Eva Kovářová

na krátkém úseku do potoka. Dnes
zde již pasekářská usedlost není, chaloupka je zbouraná a stojí tu rozestavěný kamenný sklep. Kousek pokračujeme po levém břehu a dostáváme
se k výjezdu na Rovně. My však pokračujeme dál a vjíždíme do hlubokého koryta potoka. Dno je kamenité a jede se dobře. Korytem se dalo
projet až ke stáji na Východních pastvinách, kde se později začalo říkat
„U Zornice“, v současné době „Ranč
pod Vartovnů“. Nejsem příznivcem
zavádění cizokrajných názvů do valašské krajiny, pod pojmem ranč se mi
vybaví zemědělský objekt v Americe
a ne na Valašsku. V současné době
je koryto potoka neprůjezdné. Při výstavbě nové cesty zde byly navezeny velké kameny, které měly zpomalit tok a provzdušnit vodu.   My však
odbočíme dříve, za Rovňama je výjezd z potoka a cesta pak pokračuje až na křižovatku u lesa. Tato část
vede mimo současné těleso cesty, jenom ji křižuje. V „Tĺščkách“ se cesta
opět dostává do potoka a potokem jedeme střídavě až do Škrlí, kde je postavena hájenka. Nová cesta kopíruje
částečně cestu potokem, ovšem není
již v této části vůbec viditelná, tok
potoka byl upraven. Všude kde jsou
dnes postaveny mosty, se dříve jezdilo přes potok brodem. V současnosti
je původní cesta pomalu zapomenuta
a nás, kteří jsme po ní kdysi jezdili,
nebo chodili, již mnoho není. Sám si
vzpomínám, že po původní cestě potokem v části Hodín jsem šel naposled navečer za bouřky, koncem květ-

na roku 1969. A proč si to pamatuji
tak přesně? Šel jsem pěšky z Pulčínských skal, sám, za přízračného světla blesků a obrovských jedlí. Jedle
jsou vytěženy, cesta je v jiné podobě,
všechno, co se nám zdá v mládí neměnné, je pak v toku času změněno,
něco víc, něco méně.
Původní cesta, v části od farmy až
na rozcestí „Odjatě, Hodín“, je v oblasti farmy zrušena a v další části neprůjezdná. V krajině zbývají jen mizející části, které si bere příroda zpět.  
Při putování jsme projeli přes pozemky, nebo okolo pozemků s názvy: Zelnice na Okruze, Luhy, Rybník, Dílec, Rovně, Štěpnica, Podboří,
Lipová, Mančiny, Prlovčica, Tľšťka,
Hodín, Bujná. No a docestovali jsme
do „Škrlí“ (Ve Škrlách), to je k hájence č.p. 129. Od čeho a jak uvedený
název vznikl? Podle záznamu kronikáře Jana Macka byly tyto pozemky
roku 1779 přimapovány s pojmenováním „Schkrlki“. Krkolomný název, ale k čemu se váže, zde uvedeno
není. Při pátrání po významu názvu
„Škrle“ jsem zjistil, že název Škrle
má místní část obce Bílence u Chomutova a dosud je v republice užíváno i příjmení Škrla. Ve středověku
existovalo obecně používané slovo
„škrla“, označující lakomce, či skrblíka. Také v hovorové řeči na Valašsku se používalo výrazu „žgrla“ pro
toho, kdo je lakomý.
Co však dalo příčinu k pojmenování pozemku v Hodíně? To se již úplně
pravdivě nedozvíme, všechno je uloženo v dávné minulosti, bez písemné zmínky.                
Pavel Sovička, kronikář

Cesty, cestičky

V tomto čísle si připomeneme další, dnes již zapomenutou a zmizelou
polní cestu, spojující vesnici s lesními pozemky na východě katastru. Dnes je již cesta z dolního konce
Jasenné do Hodína, Odjatí, Závrati,
Bujné, mnohem snazší. V letech 1971
až 1972, byla vybudována nová cesta, která dnes končí v Závrati a Hodíně. Cesta byla vybudována sdruženou
investicí státního podniku Státní lesy
ČSSR a místního Jednotného zemědělského družstva jako svážnice pro
odvoz dřeva z lesa a pro zlepšení přístupnosti zemědělských pozemků.
Cesta původní sloužila svému účelu pravděpodobně nejméně 300 let.
Při odhadu vycházím ze skutečnosti, že okolo roku 1670 došlo k přesídlení obyvatel pasekářských usedlostí do obce Jasenná. Důvodem bylo
omezení činnosti zbojníků a lapků
v době, kdy bylo zapotřebí stabilizovat situaci v mocnářství, po proběhnuvší třicetileté válce. V tomto
období se dá předpokládat vznik komunikace, která by usnadnila přístup
na polnosti a lesní pozemky na východ od obce.
Vyjíždíme na putování časem, před
50 lety, s proložením současností.
Projíždíme po pravém břehu potoka, okolo právě se rodící základny
Jednotného zemědělského družstva.
V úrovni dnešního mostu u seníku,
který zde ještě nebyl, přejíždíme potok na levou stranu a zase pokračujeme po břehu. V této části je cesta
patrná i dnes, až po vjezd do potoka
na Rovních. U Mrnuštíků vjíždíme
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Pohádkový les
V sobotu 18. června se na fotbalovém hřišti opět po roce otevřela brána do Pohádkového lesa.
Děti se spolu s rodiči, prarodiči
a kamarády vydaly po označené trase
na pohádkové putování lesní pěšinou.
Ta je zavedla ke stanovištím, na kterých se mohly setkat s pohádkovými
bytostmi. Letos jsme tu mohli potkat
panáčky z oblíbeného Lega, Krakonoše s Trautenberkem, indiánky, Karkulku s vlkem, Spejbla spolu s Máničkou
a Hurvínkem, a také bábu s dědkem
z Perníkové chaloupky. Tihle všichni
měli pro děti připraveny zábavné úkoly se sladkou odměnou.
Po absolvování trasy se děti měly
možnost vyřádit i na hřišti, kde pro
ně byla připravena trampolína, nafukovací skluzavka, jízda na poníkovi
nebo tetování třpytkami. Svůj talent
pak mohly ukázat ve výtvarné soutěži, kde na téma Pohádkový les kreslily
obrázky, za které měli možnost všichni přítomní hlasovat. Děti, jejichž obrázky dostaly nejvíce hlasů, pak byly
odměněny pěknými cenami, které se
na prázdniny budou určitě hodit.
I když se nám po celé odpoledne honily nad hlavami černé mraky, jsme
moc rádi, že nám počasí nakonec přece jen přálo a že všechny přípravy
uplynulých dní nevyšly nazmar. Chci
také poděkovat všem, kteří se na přípravě a hladkém průběhu celé akce
podíleli a také hlavně Vám všem, kteří jste přišli a dobře se bavili.
Na závěr bych za všechny ze
SRDPŠ chtěla našim dětem popřát
pěkné prázdniny plné super zážitků
a školákům co nejlepší vysvědčení.
A u nějaké příští akce AHOJ.
za SRDPŠ Věra Vaculíková
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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)
Ale radost našich předků byla předčasná, šlechta na revoluční tah císaře
Josefa nenávistně zaútočila ze všech
pozic. Císař Josef, k neštěstí věci
upoutaný na lůžko posledním stadiem tuberkulózy, stěží bránil prchající život, natož aby mohl ubránit svůj
nejvýznamnější čin – sedláci se tak
data 1. listopadu 1790 nedočkali.
Ve věci soudu ve Vizovicích byla
12. května 1789 vizovská vrchnost
znovu vyrozuměna, aby se vyjádřila,
zdali chce být při magistrátním soudě ve Vizovicích zastoupena svým
delegátem a něco chce přispívat. A ta
znovu odpověděla, že obecní schodek obnáší každého roku téměř 320
zlatých, a že raději hodlá sama platit
justiciára. Po této odpovědi byla důrazně upozorněna, že zastupitelstvo
města tudíž nesmí budoucně ve svých
výnosech užívat názvu „městská
rada“, když ve Vizovicích není zřízena městská soudní instance.
Politickou správu vizovského panství tehdy vedl vrchní (Oberamtsmann), jímž byl Josef Proksch
a po něm Josef Veselý, soudní záležitosti soudil justiciár, hospodářskou správu a rozvrhy robot prováděl purkrabí či správce, a správu lesů
měl na starosti nadlesní s revírníky. Nadřízeným úřadem zůstal i nadále krajský úřad v Hradišti, který
byl podřízen král. úřadu zemského
hejtmanství, jenž dostal již roku 1749
název „král. representace a komory“
a roku 1763 název „královské zemské
gubernium“ v Brně.
Obecní úřad, k němuž patřil purkmistr starší a mladší, rychtář starší
a mladší a přísežní radní, scházeli se
k úředním „sezéním“ dvakrát za týden. Všichni poddaní měli přikázáno, aby poslouchali svých úředních
osob a chovali se k nim uctivě.
Český panovník Josef II. měl ještě
mnoho plánů na vybudování jednotně
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řízené, osvícené a mocné monarchie.
Bohužel však 20. února 1790 umírá
a s ním odchází i jeho výnos likvidující robotu. Šlechtické kruhy císařovy smrti nelitovaly, dokonce i jeho
kancléř Kounic vyhrkl: „On zemřel?
To udělal dobře, velmi dobře …“.
Na trůn dosedl císařův bratr Leopold II. (5.5.1747-1.3.1792), a chtěl-li
svoje nástupnictví před opozicí uhájit, musel berní a urbariální reformu
odvolat. To učinil 9. května 1790, starý Tereziánský katastr z roku 1775
platil dále.
I v náboženství měla opět nastat
někdejší nesnášenlivost a pronásledování, navíc všecky desátkové příjmy
farářů, které byly zrušeny za císaře
Josefa II., byly patentem Leopoldovým ze dne 19. dubna 1790 opět obnoveny. Selský lid měl znovu pocítit
kruté jařmo, když byl nadále vydán
i tělesným trestům. Školství se mělo
vrátit do ztnulého stavu bývalých jezuitských gymnázií.
Vizovice měly v roce
1791 150 mistrů soukeníků. Poslední řemeslo,
jenž se vůbec do měst
dostalo ze staré doby
a které koncem 18. století hojně kvetlo, byli tito tkalci plátna
(viz obrázek). Již z roku 1784 máme
zprávu, že malé město Vizovice dodává státní hospodářské komisi přes
1000 kusů sukna.  
Původně bylo toto řemeslo, v našem
městě hojně rozšířené, vykonáváno jen
v horách a od žen. Od soukeníků se
časem oddělili postřihači, kteří sukno těžkými nůžkami nakonec upravující, postřihovali. Raritou dochovanou z těchto dob jsou veliké, ocelové
nůžky, chované v olomouckém muzeu
a ozdobná cechovní truhlice.
Dalším štěpením této řemeslné profese vznikali kloboučníci, rukavičníci, čepičáři, biretníci (učeným lidem
robili hedvábné a sametové birety)
a jiní. Poslední ze soukeníků vznikli
punčocháři, kteří robili pletené punčochy, když původní byly sešívané.

Od soukeníků nebylo také v našem
kraji daleko k řemeslu krejčovskému.
Od tohoto živobytí se k speciální práci odloučili hacníci čili krejčí kalhot,
pláštníci, kabátníci, kytléři (šili kytle, neboli volné sukně z hrubé látky),
župičáři (župice, jinak spodní sukně nebo kabát), ornátníci, měšečníci, vačkáři, toboláři. Krejčí se mezi
sebou sami dělili, že jedni se cítili
oprávněni šít nové šaty, druzí šaty jen
spravovali. Ti si říkali vetešníci.
Nemalou skupinou
řemeslníků ve Vizovicích byli druhdy také
ševci, od nichž se oddrobili koželuzi, ačkoliv
na venkově (a i v malých venkovských městech) ještě
vždy v nouzi si švec vydělával kůže
na obuv sám.
Václav Maruna, Vizovice

Ředitelka centrály mezi
finalisty osobnosti roku
Ředitelka
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy
PhDr. Dana Daňová (z Jasenné čp. 217, naše
občanka – pozn.
redakce) byla nominována na ocenění Osobnost cestovního ruchu
za rok 2010 a patřila mezi pětici finalistů, z nichž nakonec vyšel vítěz
ankety. Společně s nimi bylo na toto
ocenění nominováno dalších 40 odborníků. Vítězkou se stala Jitka Fatková, ředitelka Odboru cestovního
ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR. U Dany Daňové odborníci ocenili její jednotící a koordinační práci při propagaci moravských
krajů, nadhled, nasazení a přístup
k rozvoji cestovního ruchu v regionu Východní Moravy.
Tento článek byl převzat
z magazínu Východní Morava

Společenská kronika
Jubilanti:

91 let
Emilie Jurčáková
88 let
Pavel Polášek
87 let
Jarmila Zrníková
85 let
Marta Macková
82 let
Miroslav Šťastný
Marie Kovářová
81 let
Marie Bajzová
75 let
Terezie Jurčáková
70 let
Karel Kovář
65 let
Ludmila Koňaříková
60 let
Věra Puchmeltrová

dolansko

květen

střed

červen

paseky

květen

hořansko

květen

střed
dolansko

květen
květen

hořansko

červen

střed

květen

hořansko

květen

hořansko

květen

hořansko

květen

Milan Kovář
hořansko
květen
Antonín Tomanec
dolansko
červen
Josef Čala
dolansko
červen
Všem oslavencům gratulujeme.

Manželství uzavřeli:

Martin Výboh a Petra (Zimáková)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodili se:

Julie Čalová
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Jaroslav Kočica
Antonie Smilková
Ludmila Blažková
Františka Hnilicová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásili:

Vladimír Ronza, Ivo Výboh, Jana Kovářová, Aleš Kovář
Ke dni 20. 5. 2011 měla naše obec 968 obyvatel, z toho
493 žen a 475 mužů.

Obec Lutonina Vás zve na

Oslavy k výročí 750 let
od první písemné zmínky o obci Lutonina

Pátek 1. 7. 2011
18.00 hod.
Sobota 2. 7. 2011
  8.00 hod.
10.00 hod.
11.30 hod.
12.30 hod.
13.00 hod.
13.00 – 14.00 hod.

Program:

Posezení s rodáky, občany a ostatními hosty při cimbálové muzice Vsacan

Budíček
Otevření výstav (myslivna, Kulturní dům, hřiště)
Odhalení pamětní desky letci Tomášovi Zrníkovi
Průvod obcí
Slavnostní zahájení
Ukázkové cvičení hasičů a přehlídka hasičské techniky
Přehlídka loveckých psů
14.00 – 15.30 hod.
Vystoupení místních dětí, dětí MŠ Ublo a Valašských souborů Vizovjánek
a Portáš doprovázených cimbálovou muzikou Vizovský Juráš
15.30 – 18.00 hod.
Vystoupení hudební skupiny FLERET
18.00 – 19.00 hod.
Exhibiční fotbalové utkání veteránů, rodáků a ostatních občanů
20.00 hod.
Taneční zábava. K tanci a poslechu hrají KOSOVCI
Během odpoledne možnost projížďky obcí v motorizovaném vláčku.
Neděle 3. 7. 2011
14.00 hod.
Odpočinkové odpoledne s country kapelou Hazard a bavičem pro děti
17.00 hod.
Diskotéka pro všechny věkové kategorie
Po celou dobu oslav zajištěno bohaté občerstvení a atrakce pro děti.
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Informace OÚ
Výzva pro seniory
Jsme rádi, že Vám můžeme oznámit, že naše obec
uspěla se svou žádostí v projektu „Senioři komunikují“,
který je zaměřen na obsluhu osobního počítače, zvládnutí internetu, mobilního telefonu a používání platební
karty. Tento kurz je zcela bezplatný a zadarmo – jeho
konání hradí nadační fond manželů Livie a Václava
Klausových. Jedná se o čtyřdenní kurz, který se skládá
ze dvou lekcí po 3 hodinách a dvou lekcí po 4 hodinách.
Kurz proběhne ve dnech 15. – 18. 8. 2011 v presbyterně ČCE v Jasenné se zahájením v 8.00 hodin ráno. Zúčastnit se může 10 osob – seniorů. Žádáme proto, aby
se zájemci přihlásili nejpozději do 22. 7. 2011 přímo na
obecním úřadě nebo na telefonech 732 366 377 (p. Turková), 732 141 768 (OÚ). Počítače a ostatní výukovou
techniku a učební pomůcky poskytne školitel a realizátor kurzů.
za sociální komisi Zdeňka Turková, předsedkyně

Rozpis úterních ordinací
Červenec
Srpen		
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

MUDr. Stanislav Remeš
19.
12., 16., 30.
13., 27.
11., 25.
18., 22.
16., 20.

Dětské poradny MUDr. Evy Nečasové
Červenec
13.
Srpen
10., 24.
Září
17., 21.
Říjen
15., 19.
Listopad
12., 16., 30.
Prosinec
14., 28.
Dovolená:
18. 7. – 5. 8. 2011, 12. – 16. 9. 2011
MUDr. Nečasová upozorňuje, že ve středu ordinuje ve
Vizovicích pouze v době od 15:00 do 16:30 hodin.

Svoz tříděného odpadu
Červenec
Srpen

Žluté a červené pytle   modré pytle
11.
8.
22.

Září
Říjen
Listopad
Prosinec

5.
3., 31.
28.
27.

17.
12.

Obec uspořádala v květnu II. posezení s harmonikáři.
V příjemné atmosféře se všichni dobře bavili – o to se zasloužili pánové Jan Hnila (bicí), Josef Polčiák, Svatopluk
Filgas, Josef Pečenka. Velkou pochvalu za své vystoupení
zaslouží také čtrnáctiletý Tomáš Daňa.
Všem moc děkujeme.

Červencová noc
Myslivecké sdružení Jasenná srdečně zve občany na tradiční Červencovou noc, která se uskuteční
v sobotu 9. 7. 2011 na Myslivecké chatě v Jasenné.
Přijďte na pečeného divočáka, srnčí guláš a dobrou zábavu.
Léto a prázdniny
Před námi je dlouho očekávané období prázdnin a dovolených. Děti a studenti se těší, že nebudou muset vstávat do školy, dospění budou rádi, když nepůjdou aspoň
týden do práce. Všichni se ale určitě těší na příjemné letní dny až už doma nebo v zahraničí. Obecní úřad přeje
všem občanům pohodové léto bez katastrof. Ve zdraví si
odpočiňte a do zásoby načerpejte hodně sil, které budeme všichni potřebovat.
Pavel Machovský,
starosta
Darujeme džungarské křečky (kluky i holky). Telefon: 604 685 369 – po 15. hodině.
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