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Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnilo jedno
zasedání ZO – 21. 12. 2012. Usnesení byla přijata tato:

6/XXI/4/2012
ZO pověřuje starostu a účetní k provedení konečných
úprav rozpočtu obce.
Pro: 8 členů

6/XXI/1/2012
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 8 členů

6/XXI/5/2012
ZO schvaluje odkoupení části pozemku p. č. st. 297 v k.
ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů

Přítomno 8 členů zastupitelstva

6/XXI/2/2012
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

6/XXI/3/2012
ZO schvaluje pronájem místnosti skladu v č. p. 240 pro
Sdružení obcí Syrákov a pověřuje starostu uzavřením
smlouvy.
Pro: 8 členů

6/XXI/6/2012
ZO schvaluje Spisový řád OÚ Jasenná.

Pro: 8 členů

6/XXI/7/2012
ZO souhlasí s konáním akce „Ve stopě Valašské zimy“.
Pro: 5 členů, Proti: 1 člen, Zdrželi se: 2 členové

Úřední den sociální pracovnice v Jasenné
informace pro občany obce

Každý z nás se někdy může ocitnout v situaci, kdy se
mu z různých důvodů nedaří řešit svůj problém vlastními
silami, protože postrádá určité znalosti, schopnosti, možnosti nebo sociální kontakty. Sociální problémy není radno podceňovat a odkládat jejich řešení, protože to může
mít za následek jejich prohlubování, případně poškození
mezilidských vztahů, zhoršení zdraví nebo i ztrátu bydlení.
Pomoc v takových případech nabízí sociální pracovník,
což je odborník – profesionál, který svou aktivitu zaměřuje na pomoc jednotlivcům, skupinám (případně i komunitám) s cílem zlepšit nebo obnovit jejich schopnost
fungování v přirozeném prostředí.
Co může sociální pracovník nabídnout?
- pomoc při orientaci v systému sociálních a zdravotních
služeb i při výběru vhodné služby (např. zprostředkuje
kontakt s pečovatelskou službou, azylovými domy, domovy pro seniory, odlehčovacími službami apod.),
- radu, na který dávkový systém sociální ochrany se obrátit (např. důchodové zabezpečení, dávky pomoci
v hmotné nouzi, dávky státní sociální podpory, dávky
pro osoby se zdravotním postižením apod.),
- pomůže při vyřizování osobních dokladů,
- pomůže při vyplňování nebo kontrole žádostí o různé
typy dávek,
- nabídne pomoc při překonávání problémů s hledáním či udržením zaměstnání (např. pomoc při sestavení životopisu, výběru vhodného zaměstnání, hledání
a zprostředkování kontaktu s vhodnou agenturou práce
apod.),
- pomoc při zvládání praktických dovedností (tj. s hospodařením s finančními prostředky, s obsluhou a využitím karty sociálních systémů apod.),
- může pomoci při řešení finančních problémů (např. do2 Jasenský zpravodaj

-

-

provodem a podporou při jednání s věřiteli, sjednáváním splátkových kalendářů, pomocí při zajištění kontaktu s exekutory),
poskytuje kontakty a zprostředkovává jednání se specializovanými poradnami (např. s poradnou při finanční
tísni, s poradnou pro rodinu a mezilidské vztahy, s poradnou pro zdravotně postižené apod.),
pomáhá řešit problémy související se ztrátou nebo rizikem ztráty bydlení,
poskytuje poradenství pro osoby propuštěné z výkonu
trestu odnětí svobody,
poskytuje pomoc a podporu osobám pečujícím o jiné
osoby, zdravotně postiženým osobám či osobám s různými stupni omezení ve způsobilosti k právním úkonům a těm, kteří o takové osoby pečují, rodinám s dětmi, seniorům, osobám bez přístřeší a těm, kteří žijí
rizikovým způsobem života, obětem násilí, domácího
násilí, trestné činnosti, imigrantům atd.

Při řešení sociální situace klienta sociální pracovník
spolupracuje s celou řadou organizací a zařízení (např.
s úřadem práce, orgánem sociálně právní ochrany dětí,
poskytovateli sociálních služeb, zdravotnickými zařízeními, školami a školskými zařízeními, poradnami, zařízeními volnočasového charakteru apod.).
Sociální pracovnice Městského úřadu ve Vizovicích
p. Marie Šlahařová, DiS. zahajuje své úřední dny pro
občany Jasenné (a okolí) ve čtvrtek 7. března 2013,
v době od 9.45 hod. do 11.45 hod. v zasedací místnosti
Obecního úřadu v Jasenné.
V případě zájmu občanů bude úřední den sociální pracovnice na OÚ Jasenná probíhat následně každý první
čtvrtek v měsíci ve stanovených úředních hodinách.
Kontakty: tel. 777 471 156, e-mail: marie.slaharova@
vizovice.eu

Podpora rozvoje a obnovy venkova 2013
Takto se nazývá program Ministerstva pro místní rozvoj, který podporuje zapojení dětí do komunitního
života v obci. Obec Jasenná podala do tohoto dotačního titulu žádost
o dotaci na vybavení plochy u základní školy a plochy po bývalém domu č.
p. 55 (J. Macek) moderními hracími
prvky pro děti. Jedná se o akci s finančním objemem 570.000,- Kč vč.
DPH, dotace je do výše max. 70 %
uznatelných nákladů a akce musí být
realizována na pozemcích obce.
Příprava podkladů k žádosti o dotaci byla náročná, ale zároveň kvalitní, takže doufáme, že budeme úspěšní. O představách a fantazii dětí jsme
se mohli přesvědčit na výstavě v rámci Dne otevřených dveří, který se
uskutečnil v ZŠ v sobotu 26. 1. 2013.
O aktivitách školy v souvislosti s přípravou žádosti o dotaci nejlépe vypovídá následující příspěvek ZŠ.
Pavel Machovský

Projekt „Naše hřiště“

Naše základní škola se rozhodla zapojit do projektu vyhlášeného
obcí na vybudování moderních ploch
pro volnočasové aktivity dětí. Neboť
vybavení hřiště u školy je zastaralé
a nevyhovuje současným bezpečnostním požadavkům. Nově vybudované

hřiště u školy bude sloužit potřebám
školy (při hodinách tělesné výchovy,
ve školní družině, v době přestávek),
ale i široké veřejnosti. Také v horní
části obce není zřízený žádný hrací
prostor s možností využití pro volnočasové aktivity všech dětí.
V měsíci lednu jsme v jasenské škole uspořádali výtvarnou soutěž „Naše
hřiště“. Všichni žáci z prvního až pátého ročníku v hodinách výtvarné
výchovy kreslili a malovali hřiště,
které by si představovali mít vybudované na školní zahradě a v horní části obce. Žáci čtvrtých a pátých ročníků navíc vytvářeli prostorové návrhy
z odpadového materiálu – papírových
ruliček, kelímků od jogurtů, krabi-

ček a dalších. Při této tvořivé činnosti žáci mezi sebou spolupracovali ve skupinkách po čtyřech. Spousta
zajímavých návrhů, které děti vytvořily, jako například knihovna na stromě s lanovou dráhou, neobvyklé houpačky, lanovka či stan sestavený z lan
svědčí o spoustě nápadů. I při kreslení žáci plně využili svou fantazii.
V sobotu 26. ledna 2013 naše škola pořádal den otevřených dveří, kde
si návštěvníci mohli prohlédnout školu. Zároveň probíhalo hlasování k výtvarné soutěži „Naše hřiště“. Lidé si
prohlíželi práce 39-ti žáků a vybírali
ze tří kategorií, do kterých byla dílka
rozdělena a označena barevnou číslicí.
V každé kategorii dali svůj hlas jedné práci. První kategorie měla barvu
modrou a byly zde práce 1. a 2. ročníku, druhou kategorii zastupovaly pod
červeným označením práce žáků 3.,
4. a 5. ročníku. Třetí kategorii tvořila
prostorová ztvárnění žáků 4. a 5. ročníku se zeleným označením. Po celkovém sečtení hlasů jsme zjistili, že
vyhrály návrhy těchto žáků: z první
kategorie Natálie Lukášová, z druhé
kategorie Lucie Dorničáková a ve třetí
kategorii Kristýna Mrnuštíková, Eliška Poláčková, Kateřina Dorničáková
a Lucie Dorničáková. Žáci byli seznámeni s výsledkem soutěže a odměněni drobnostmi. Největší odměnou pro
všechny jasenské děti by ovšem bylo
vybudovat hřiště nejenom na papíře,
ale i ve skutečnosti.
Kolektiv učitelů ZŠ Jasenná
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MAS - místní akční skupina
Vážení občané,
dovolte, abych Vás krátce seznámil s pohledem do historie a přítomnosti Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko.
Dva sousedící mikroregiony Vizovice a Slušovicko založily v roce
2007 Místní akční skupinu (MAS).
Velkou motivací byla snaha o úspěch
v operačním programu Program
rozvoje venkova pro roky 2007 –
2013, který by otevřel možnost čerpat další finanční prostředky pro
rozvoj tohoto území. Toto se podařilo. V hlavní dotační oblasti jsme při-

nesli do regionu za pět let existence 19,1 milionu Kč. Celkem to bude
asi padesát projektů. Každá obec
dosáhla na jeden nebo více projektů.
Celkový přínos do území odhadujeme na 28,2 milionů Kč. Při přepočtu na obyvatele to je asi 1 400 Kč
na každého.
Plánovací období 2007 - 2013 je
prakticky u konce. V lednu 2013
jsme vyhlásili pravděpodobně poslední výzvu k předkládání projektů,
která předpokládá rozdělení celkem
4,8 mil. a mezi dvaceti projekty byl
předložen i jeden z obce Jasenná.

Už od jara 2012 se připravujeme
na další plánovací období (2014 –
2022), které může být velmi zajímavé pro náš region. Každý hospodář
ví, že pokud chce za čas sklízet, nesmí dát na blbé nálady, ale musí orat
a sít ve správný čas.
Připravujeme se tedy na nové plánovací období, které nám s největší
pravděpodobností přinese mnohem
více možností než doposud. Zveme občany, podnikatele, zemědělce
a neziskový sektor k účasti na veřejném jednání k přípravě našich strategií nebo i k osobnímu jednání o projektových záměrech.
Petr Žůrek,
projektový manažer

Ze základní školy
Práce
v nové počítačové učebně

Ve školním vzdělávacím plánu
pro žáky 5. ročníku je předmět Informatika v dotaci 1 h týdně. Někteří ze žáků na počítači nepracují
poprvé, naopak jiní se s prací na počítači teprve seznamují. Do vybudování nové počítačové učebny
byla třída rozdělena do skupin cca
po třech a pracovala na osobních
noteboocích pedagogů, což neumožňovalo individuální rozvoj jednotlivých žáků.
Nová počítačová učebna nám velmi
pomohla ke zdokonalení počítačové
gramotnosti našich žáků. Za velmi
krátkou dobu jejího fungování dokáže každý z nich vytvořit dokument,

Tomáš Hřib, 5. třída

Lucie Dorničáková, 5. třída
uložit si ho do své, samostatně vytvořené, osobní složky a odeslat ho
e-mailem svému vyučujícímu s použitím všech náležitostí daných pro
správné napsání dopisu.
V poslední hodině informatiky se
žáci seznámili s programem Malování a některým se podařily vytvořit
následující obrázky.
Mgr. Marcela Pešková

Zápis do první třídy

Ve čtvrtek 31. ledna 2013 proběhl
u nás ve škole zápis žáků do prvního
ročníku pro školní rok 2013/2014 .
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Na zápis přišlo 9 dětí – šest předškoláků z Jasenné, dva z Lutoniny
a jeden z Ubla.
Děti procházely jednotlivými stanovišti pohádkového světa, kde s pohádkovými postavičkami, kterými
byli současní žáci 4. a 5. ročníku, plnily úkoly z různých oborů. Počítaly předměty, porovnávaly množství,
přiřazovaly číslice k dané množině
prvků, ze skupiny obrázků vybíraly
jeden, který do ní nepatří; skládaly
obrázky podle posloupnosti děje, hledaly rozdíly, poznávaly geometrické
tvary, barvy aj. Někteří nás potěšili
i básničkou či písničkou.
Domů si děti odnesly pamětní list
a malý dáreček.
Celý pedagogický sbor se již na
nové prvňáčky těší.
Mgr. Marcela Pešková

Florbalový
zápas v Zádveřicích

V sobotu 9. 2. 2013 proběhl v tělocvičně zádveřické školy florbalový
zápas mezi mladšími a staršími žáky
z Vizovic a z Jasenné. Pro některé to
byla premiéra a ti ostřílení hráči již
věděli, co je čeká. I když jsme nevyhráli, tak pro všechny kluky i holky
 to byla důležitá zkušenost. Všech
9 zápasů hráli s velkým nasazením
a odměnou jim byla sobota plná sportu a trénink na další zápas, který se
uskuteční ve čtvrtek 7. 3. odpoledne
v Liptále.
Mgr. Andrea Čalová

Děti z Jasenné
umí výborně bruslit 

Ne pro všechny děti je běžné, že
mají možnost si v zimě jít v místě bydliště zabruslit. Díky obětavým
chlapům z naší vesnice, kteří připravili během pořádných mrazů pro
všechny děti, mládež i dospělé nádherné podmínky pro bruslení, jsme
se mohli i my se všemi žáky v rámci tělesné výchovy vyrazit klouzat.
A že to všechny bavilo, můžete vidět z nadšených obličejů. Za všechny
žáky a učitele ZŠ Jasenná moc děkujeme za ochotu všem, kteří se na přípravě ledu podíleli.
Mgr. Andrea Čalová
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Z mateřské školy
BAREVNÝ TÝDEN V MŠ

Zima je všude kolem nás. Již jsme
si ji v MŠ malovali, chodíme bobovat, koulovat se a postavili jsme si
společně i několik hezkých sněhuláků. Chtělo by to nějaké zpestření.
Ale jaké? Přece v MŠ jde všechno.
Uskutečníme si společný barevný týden! Ráno přišly děti oblečeny do určené barvy. Měly u sebe své oblíbené
plyšáčky téže barvy. Každý den jsme
si barvy na svém oblečení ukazovali,
hledali jsme je ve třídě, v přírodě.
V pondělí děti vytvořily žlutá sluníčka z barevného papíru, v úterý
jsme se naučili básničku a písničku o sněhulákovi. A protože všichni víme, že zima, zima, zimička, hází
bílá peříčka, tak jsme si je vystříhali
z bílého papíru. Pak jsme si zatancovali při písničce O kocourkovi, který
si hrál na sněhu, a pak usnul v košíčku. Zelenou středu jsme začali písničkami Zelená je tráva a Travička
zelená. Děti ví, co všechno je v přírodě zelené. Hledali jsme, kdo může
být v pohádkách zelený a přišli jsme
na to – přece vodník! Jednoho krásného v MŠ máme namalovaného,
takže jsme si ho společně vyzdobili
a namalovali mu spoustu barevných
hrníčků, do kterých si bude schovávat
ne peníze, jak to říkal jeden chlapec,
ale přece dušičky. Vodník se na nás
ve třídě celý den dívá a hlídá nás.
Ve čtvrtek jsme si povídali o červené
barvě. Zahráli jsme si hru Čáp ztratil čepičku a následovala dramatizace
pohádky O Červené Karkulce, kterou
všichni dobře známe. Společně jsme
si v kruhu zatancovali taneček – Červený šátečku, kolem se toč. A již je tu
pátek, ve kterém si povídáme o hnědé barvě. Společně jsme si s dětmi
vyzdobili šatnu namalovanými hříbky. Zahráli jsme si pohybovou hru –
Chodí medvěd a potom jsme tancovali při písničce Méďové. Den jsme
zakončili pohádkou O Koblížkovi.
Paní kuchařka barvičkám přizpůsobila i jídelníček. Děti byly po celý
týden veselé a spokojené. Vydařil se.
Věra Kočicová, učitelka MŠ
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Výlet
na Zimní stadion
Vsetín

Zima jak se patří. Venku mrzne
a sněží. Takovou zimu máme jistě
všichni rádi. Můžeme stavět sněhuláky, koulovat se, sáňkovat, lyžovat či
bruslit. Jenže co když někdo neví, jak
a kde se bruslí? To je jednoduchá pomoc. Zeptejte se našich dětí, rády Vám
povědí, že se bruslí na zimním stadionu a nejen to, dokonce se tam hraje
i hokej. Nevěříte? Děti z třídy motýlků
to viděly na vlastní oči, jen si poslechněte, co všechno na Zimním stadionu
Vsetín zažily.
Dne 16. 1. 2013 scházíme s dětmi z kopečka k autobusové zastávce.
Hlavně opatrně, aby někdo neuklouzl. Cestou jsme si všimli sněhu, který se nebezpečně nahýbá ze střechy.
Ani jsme se nenadáli a už nastupujeme do autobusu. Aby nám cesta rychle utíkala, povídali jsme si o zasněžené krajině, o směru, kterým jedeme,
i o tom, co vše bychom mohli na Vsetíně vidět.
Před zimním stadionem nás přivítal pan Propš, vedoucí provozu, který
nám posléze celý zimní stadion ukázal.
Děti se podívaly do šaten nejmenších
hokejistů, kteří chodí do tzv. „přípravky“, vyzkoušely si výstroj hokejistů –
přilbu, rukavice, potěžkaly si hokejku,
poznávaly chrániče ramen, chrániče
nohou pro brankáře. Posadily se nejen na střídačku, ale také na trestnou
lavici. Jestli pak víte, jaký je rozdíl?
Některé děti moc dobře znají rozdíl,
neboť s tatínky hokej rády sledují, především kluci. Prošli jsme si lékařský
pokoj, připomněli jsme si, co vše doktor potřebuje. V místnosti pro trenéry
děti nejvíce zaujala tabule na kreslení
s namalovanou plochou ledu. Při prohlídce zimního stadionu nesměla chybět ani hlavní šatna pro muže. Děti se
v této místnosti potkaly se skutečnými
hokejisty, kteří jim ukazovali svou výzbroj, děti si pod jejich vedením mohly
vyzkoušet kliky, zvednout lehkou činku, či se pokoušely poslat medicinbal.
Hokejisté také povzbuzovali děti, aby

se přišly s rodiči podívat na tréninky přípravky, které se konají většinou
v sobotu a neděli na zimním stadionu,
a pokud by měly zájem se zapsat mezi
hokejisty, aby kontaktovaly trenéry.
Děti se dozvěděly i o školičce bruslení, kterou bude zimní stadion pořádat
od 4. března 2013. Děti se podívaly
také, jak se ostří brusle. Vyzkoušely si
ostrost právě nabroušené brusle – jen
pozor, ať se neříznete. Děti poznávaly barvy vsetínského dresu. Znáte je
stejně jako naše děti? Neodolám a vyzkouším si Vás, jaký dres má vsetínská hokejová žluto-zelený nebo modro-žlutý? A co by to byla sportovní
hala bez místnosti pro poháry. Těch
ale je, celá vitrína. Děti s údivem pozorovaly zlaté i stříbrné poháry. A teď
hurá na nejzábavnější část, děti se už
nemohly dočkat. Posadily se na tribuny a proměnily se ve fanoušky. Nejdřív jsme viděli na ledě jen rolbu, která upravovala led. Na tuto rolbu si děti
později mohly sednout, vyzkoušet řídit volantem a zatroubit si. Konečně
ta chvíle přišla, na led se vyřítil jeden
hokejista, pak druhý a dokonce i třetí,
stříleli do branky, nahrávali si, a bruslili po ledě. Děti hokejisty hlasitě povzbuzovaly, při trefě do branky si děti
zakřičely GÓL skoro jednohlasně.
Celý den jsme si skvěle užili. Když
jsme se dětí ptali, kdo by chtěl být
hokejista, nejeden kluk se přihlásil.
Všechny děti s nadšením o výletu
povídaly celou cestu do školky a jistě i doma se pochlubily. Velice děkujeme panu Propši, který nám umožnil
vstup na zimní stadion i hokejistům,
kteří dětem ukázali, sice pouze
ve třech, jak se hraje hokej.
Bc. Michaela Propšová

Pohádkový karneval Nafukovací barevné balónky, kte-

Každý rok se děti z mateřské školy těší na karneval. Květinkový, brýlový, kloboukový … těch už bylo,
co je naše školka v provozu.
A letos se děti těšily na karneval pohádkový. Více než týden před
karnevalem školkáči pilně pracovali – stříhali a lepili, kreslili a malovali, aby si mohli třídy jak se patří vyzdobit. Nejčastější otázky
na paní učitelky zněly: „ Kolikrát
se ještě vyspíme, než bude karneval?“ A nebo: „Vite, jakou budu mít
masku?“
V toužebně očekávaný den přilétaly ráno do školky včelky, berušky,
motýlci, přicházely vznešené princezny, za nimi rytíři či princové,
čarodějnice, vodník, vlk, Karkulka,
víly, baletky, klauni, piráti a indiáni a kdoví co ještě. Zkrátka, bylo
se na co dívat a očima byste kouleli ještě nad kosmonautem, který
zčistajasna přistál ve třídě. Těžko,
přetěžko by se dalo říci, která maska byla nejzajímavější nebo které to
nejvíc slušelo.
Princezně v modrých šatech se
stříbrnou korunkou nebo princezně
v růžových šatech se zlatou korunkou? Krásným vílám či baletkám,
na jejichž oblečení se blýskaly zlaté třpytky? I pirát s jednou náušnicí
neměl chybu.
Z čarodějky s velkým kloboukem na hlavě a hady na jejím těle
šel opravdu strach. Však také začarovala všechny masky v hady
– naštěstí jen na malou chvíli.
Všechny přítomné pobavil tať ka
Šmoula. Záhy na to však ztuhnul
všem úsměv na tváři, když zazvonil
zvonek a ve třídě se objevila ošklivá a zlá ježibaba z perníkové chaloupky. Kolem krku se jí plazil velký had.
V roztrhaných šatech a s křivou holí v ruce pobíhala zmateně
po třídě a hledala Jeníčka a Mařenku. Nenašla – odešla s nepořízenou. Ještě že tady byl klaun, který
vyděšené masky rozesmál. Všichni se pak spokojeně bavili při tanci a soutěžích. A samozřejmě nechybělo občerstvení a malé dárky.

ré děti mimo jiné drobnosti dostaly,
rozzářily všechny dětské oči.
Jahodové poháry se šlehačkou
byly příjemnou tečkou za naším
karnevalovým veselím. Jaký asi
bude ten příští karneval? Zase pohádkový? Nebo vymyslíme něco
originálního? Na odpověď si musíme rok počkat. Ale jedno je jisté.
Každý karneval, ať je květinkový či
pohádkový nebo jiný, zajisté udělá
všem dětem radost.
Věra Pečenková
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Krátké ohlédnutí za rokem 2012
V loňském roce absolvoval Valašský soubor Portáš celkem deset různých akcí.
V lednu jsme uspořádali již XXVII.
valašský bál ve Vizovicích. Naším
hostem byl Valašský soubor Rusavjan
z Rusavy.
V únoru jsme se velice rádi zúčastnili a zatančili na 1. folklórním krojovém plese v Hlinsku v Čechách. Spolu
s námi tu vystoupily soubory Hořeňák z Lázní Bělohrad, Lipka z Pardubic a domácí soubor Vysočan.
14. 4. nám bylo obrovskou ctí spoluúčinkovat v překrásném pořadu (K)
Janu Rokytovi z Jasenné v Janíkově
stodole v Rožnově pod Radhoštěm.
Jako bychom tušili, že pro mnohé
z nás to bude s autorem mnoha původních úprav k našim pásmům a po celá
léta naším věrným příznivcem setkání poslední, vložili jsme do našeho vystoupení „celého člověka“. Myslím, že se nám toto vystoupení velice
povedlo a odnesli jsme si odtud nezapomenutelné zážitky. Jedno z vybraných tanečních pásem jsme tancovali
za doprovodu CM Technik z Ostravy.
Jeden z tanečníků zhodnotil tento mimořádný zážitek velice výstižnou větou: „Tancovat s Technikem, to je jako
svézt se ve formuli 1…“
V květnu jsme vyrazili na náš už
tradiční třídenní cykloturistický výlet s celými rodinami – tentokrát
do Hluku. Najeli jsme množství kilometrů a viděli spoustu zajímavého
– na Velehradě baziliku Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje, Archeoskanzen v Modré, program Živoucí historie v amfiteátru
Bukovina, hangár s letadly Aeroklubu Kunovice, pečení vdolečků v Pekařství Javor, Muzeum lidových pálenic ve Vlčnově … 
Dne 1. července jsme se zúčastnili se ctí přehlídky valašských souborů
Prameny 2012, pořádané v rámci již
tradičního Vsetínského krpce.
V tomtéž měsíci proběhla IX. část
Putování kolem Valašska, tentokrát
po trase Rajnochovice – Valašské Meziříčí.
8 Jasenský zpravodaj

Hody 2012 – cesta k Rokytom.

U Sušňů.
V září se na fotbalovém hřišti v Jasenné již po devatenácté utkaly folklorní soubory v minikopané „O putovního Portáša“. Vybojovali jsme
skvělé 2. místo .
V říjnu jsme rádi zatancovali na Besedě pro důchodce v Bratřejově. I tady
jsme odevzdali velice solidní výkon
a díky nádhernému počasí jsme se
na závěr s radostí vyfotili na novém
hřišti za kulturním domem.
10. listopadu jsme už tradičně
„obešli dědinu s baranem“ a pořádali večerní hodovou zábavu, tentokrát
v Motorestu u Kašparů. Panu Surému
jsme znovu velice vděčni za „poščaj“
furt stejného barana s vírou, že nám
ho zas půjčí …
Celoroční snažení jsme pak zakončili 22. 12. spoluúčastí na Živém betlémě u evangelického kostela v Ja-

Prameny 2012.
senné. S mrazivým počasím jsme
se statečně poprali, slušně zazpívali a na „neklúzavém“ asfaltě i docela
podařeně zatancovali.
Ani letos se nudit nebudeme. K tradičnímu nám přibylo pozvání do Přerova na Hanácké slavnosti, v červenci na MFF Na rynku do Bystřice pod
Hostýnem, v srpnu na Adámkovy
slavnosti do Hlinska v Čechách. Ale
o tom až zase za rok … 
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová

Ze zimních akcí
Karneval na ledě (akce SRPDŠ při
ZŠ Jasenná)
p

p Zpívání u stromečku (akce ZŠ Jasenná)

Sjezd na čemkoliv (akce SDH Jasenná)
p
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Akce včelařského kroužku v letošním roce
I když je ještě zima a včeličky čekají na jarní rozvoj, děti se zúčastňují
kroužku každé úterý a přitom plánují
a přemýšlí nad náplní kroužku v průběhu roku. Rádi bychom dětem program nejen zpestřili, ale i obohatili
o spoustu pro ně zábavných věcí.
V tomto období děti pilují své znalosti ve školní třídě, ale blíží se jaro
a to už vyrážíme do terénu (na paseky), provedli jsme odběr včelí měli
k vyšetření na kleštíka, dále budeme
stloukat a drátkovat rámky, uděláme
první jarní prohlídku včel a těšíme se
na zdárné vyzimování včeliček.
V měsíci dubnu (27-28) se zúčastníme regionální vědomostní soutěže
„Zlatá včela“, která se tentokrát koná
v ZO ČSV Luhačovice pod vedením
př. Horáka a př. Mališkové. Tady opět
uplatníme všechny znalosti a vědomosti, které jsme během roku nasbírali. To by bylo, abychom neobsadili
nějaké přední místo, vždyť náš kroužek pracuje už třetím rokem. Asistentky nám slíbily za dobré umístění
„poháry s pařížskou šlehačkou“!

Už se těšíme na jaro a opékání.
V létě plánujeme opět výlet pod
stany spojený s rybolovem, který se
nám loni velmi líbil. Rádi bychom
uskutečnili i výlet do přírody na kolech a v přírodě budeme plnit zajímavé úkoly, které léto nabízí.
Spousta zajímavého se nám ještě
rýsuje a to vše budeme průběžně bě-

Zápis do mateřské školy
Srdečně zvu rodiče dětí předškolního věku k zápisu
do MATEŘSKÉ ŠKOLY JASENNÁ, okres Zlín.
Zápis na školní rok 2013/2014 se bude konat ve čtvrtek
7. března 2013 a v pátek 8. března 2013.
Rodiče si mohou přijít do mateřské školy pro žádosti
o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Jasenná, okres Zlín:
Ve čtvrtek 7. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin
a v pátek 8. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin.
Rodiče budou mít možnost seznámit se s prostředím
a prostory mateřské školy.
Řádně vyplněné žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání přijímá mateřská škola:
Ve čtvrtek 14. března 2013 od 9:00 do 16:00 hodin
a v pátek 15. března 2013 od 9:00 do 14:00 hodin.
Na základě podaných přihlášek a podle daných kritérií,
které budou vyvěšené na nástěnce v mateřské škole nebo
si je můžete přečíst na provizorních webových stránkách
www.skolkajasenna.websnadno.cz, bude rodičům vydané
Rozhodnutí o přijetí dítěte nebo Rozhodnutí o nepřijetí
dítěte do mateřské školy.
Těšíme se na Vás i na Vaše děti.
10 Jasenský zpravodaj

hem roku uskutečňovat, třeba jako letní setkání (stanování) s dětmi (našimi kamarády) z ostatních včelařských
kroužků. Letní škola mladých včelařů
v Nasavrkách (včelařský tábor).
No, máme toho před sebou spoustu, už se na to všechno těšíme!
Jana Bieliková

Počasí II. pololetí roku 2012
Červenec:

Léto přišlo naplno, denní teploty
stoupaly od počátku na +30°C, noční se držely okolo +20°C. V tomto
teplém období přicházely každý den
bouřky. Procházely však v okolí
a k nám přinesly jenom nevýznamné srážky. Uvedený ráz počasí panoval do 9.7. Ve II. dekádě se citelně ochladilo, denní i noční teploty
klesly o 10°C. Vládlo většinou počasí s velkou oblačností a přeháňkami. Ve III. dekádě panovalo příjemné povětří s teplotami okolo +25°C.
Ve třech dnech ukázal teploměr až
+30°C. Dá se říct, že v poslední dekádě vládlo léto svaté Anny (svátek
26.7.), které se dostavuje s pravděpodobností 70%, na přelomu července a srpna. Jedná se o vyvrcholení
léta. U nás je svatá Anna spojována
s pranostikou: „svatá Anna, chladno z rána“. Letos však chladná rána
nenastala, ranní teploty se držely
na +15°C.
Srážky: červenec poměrně skoupý na srážky, napršelo 77,1 mm,
průměr je 94 mm. V červenci bývá
nejvíce srážek v roce, kdy během
měsíce naprší v bouřkách i okolo
120 mm.
Nejteplejší dny: 1.7. (+34,8°C),
2.7. (+34,4°C), 3.7. (+34,1°C), 4.7.
(+34,4°C), 5.7. (+35,1°C), 6.7.
(+35,1°C), 7.7. (+31,8°C), 8.7.
(+30,1°C), 24.7. (+31,8°C), 27.7.
(+30,1°C), 28.7. (+31,7°C)
Nejchladnější den: 17.7. (+15,5°C)
Po 20. červenci se začaly objevovat houby, rostly však v malém
množství. V I. dekádě bylo pro růst
hub moc velké horko a málo srážek.

Srpen:

Teplé letní počasí pokračovalo
i v I. dekádě srpna. Teploty přes den
okolo +30°C, rána s teplotou +15°C,
a více. Srážek málo a vládlo slunečné počasí. Bouřky nás zase míjely

zpovzdálí. V závěru dekády přišlo
ochlazení.
Ve II. dekádě zpočátku chladněji, s častým severním větrem a ranními teplotami pod hranicí +10 °C.
Nejchladněji bylo 11. srpna, kdy
teplota přes den vystoupila jenom
na +12,2°C. Nejchladnější ráno přišlo 14.8., při teplotě +5,4°C, bylo
již docela studeno. V travních porostech plno pavučin, v ranní rose
stříbrných. Ve druhé půlce dekády se oteplilo, rána poměrně teplá (nad +10 °C) a přes den šplhaly
teploty až k +30 °C. Teplý vzduch
k nám proudil od jihu. 18.8. bylo
první ráno se změnou, kdy jsou
kopečky vybarveny zvláštním šedavě modrým nádechem, tak typickým pro předěl pozdního léta
a začínajícího podzimu. Dříve lidé
tuto změnu okomentovali: „Tak
a máme tu podzim“.
Teplé počasí vydrželo až do poloviny III. dekády, pak se začalo
ochlazovat. A co bychom také chtěli, vždyť jedna z pranostik komentuje závěr srpna takto: „Od svatého
Bartoloměje, Slunce již tolik nehřeje“. Svátek Bartoloměje připadá
na den 24.8.
Nejteplejší dny: 1.8. (+30,1°C),
2.8. (+31,4°C), 4.8. (+31,1°C), 5.8.
(+31,4°C), 6.8. (+34,1°C), 19.8.
(+31,8°C), 20.8. (+35,1°C), 21.8.
(+30,3°C), 22.8. (+32,4°C), 24.8.
(+31,8°C), 30.8. (+30,3°C)
Nejchladnější den:
11.8. (+12,2°C)
Nejchladnější ráno:
14.8. (+5,4°C)
Srážky: 37,9 mm. Srpen velmi skoupý na srážky, dlouhodobý
průměr je 94 mm. Příroda trpěla
ve druhé polovině měsíce nedostatkem vody. Přestaly růst i houby.

Září:

Do 12. září jsme si užívali teplé-

ho počasí, bez deště. Denní teploty se pohybovaly v rozmezí +20 až
+25°C. Nejtepleji 11. září, s teplotou +30,3°C. Sucho bylo již znatelné
na úbytku spodní vody, málo vody
v potocích i studnách. Změnu přinesla dne 12.9. tlaková níže s bouřkami.
Bouřky přišly navečer a po dlouhé
době napršelo více vody, v množství
39,3 mm. Zvednutá hladina vody vyčistila potoky i potůčky. Po přechodu fronty se ochladilo o 10 až 15°C,
a chladněji pak bylo po celé období
II. dekády. 13.9. padal sníh na Sněžce v Krkonoších a na Pradědu v Jeseníkách.
Ve III. dekádě se oteplilo na příjemné denní teploty, které se pohybovaly okolo +20°C. 21. a 22.9. se
při ranním vyjasnění dostaly teploty
až k bodu mrazu (+1,1°C). Na mnohých místech v Jasenné se určitě
při zemi vyskytl i mrazík, svědčila
o tom jinovatka na trávě a námraza na sklech automobilů. Koncem
měsíce se do přírody začaly rozlévat barvy podzimu. Dozrávala jablka a bylo ideální počasí i pro dozrávání trnek, ovšem trnky nebyly
žádné. Musíme si počkat, až co provede rok 2013. Koncem měsíce začaly růst houby.
Nejvyšší teplota: 11.9. (+30,3°C)
Nejnižší teplota: 21.9 (+1,1°C),
23.9. (+1,5°C) měřeno ve výšce 2m
nad povrchem půdy.
Nejchladnější den:
20.9. (+13,7°C)
Srážky:
65,7 mm, což je pro září přijatelná hodnota – dlouhodobý průměr je
70 mm.

Říjen:

I.dekáda – v začátku doznívalo teplejší počasí konce září. Dne
4.10. přišla od jihu bouřka se silným větrem. Na Prostějovsku, Přerovsku a Olomoucku způsobila škody na domech a stromech. Hned
po bouřce se ochladilo. Zajímavý
jev, na podzim se obyčejně po bouřJasenský zpravodaj 11

kách oteplí. 10.10. se dostavil první
mráz s teplotou -1,7°C.
II. dekáda – chladnější počasí
s oteplením na konci dekády. 16.10.
napadal na Šumavě sníh, místy až
5 cm. Více sněhu napadalo v Alpách, místy až 50 cm.
III. dekáda – od 23.10. klesly teploty razantně směrem dolů. 27. října celý den pršelo a během dne se
ochlazovalo, po poledni jenom +2°C.
Píši, že pršelo, ale ono ve skutečnosti
lilo jako z konve. Napršelo 42,8 mm
vody. Ráno 28.10. ležela sněhová
pokrývka, fičel severák a venku nepříjemně. V lese bylo možné vidět
červené kloboučky muchomůrek, trčících ze sněhu. V Čechách sněhová
kalamita a polámané stromy. Ještě
štěstí, že u nás celý den pršelo a nepadal sníh. Jinak nás pokryla vrstva
sněhu o výšce 43 centimetrů, se všemi nepříznivými důsledky.
Houby rostly od začátku října, až
do sněhové kalamity. Kdo chodil
v tomto období na houby, udělal si
dostatečnou zásobu na zimu. Dne
25.10. jsem ještě nasbíral plný košík
hřibů smrkových i suchohřibů.
Nejvyšší teplota: 1.10. (+23,1°C),
4.10. (+20,5°C), 6.10. (+22,2°C),
19.10. (+20,7°C), 20.10. (+20,7°C),
21.10. (+21°C), 22.10. (+20,7°C)
Nejnižší teplota: 30.10. (-2,5°C)
Nejchladnější den: 29.10. (0°C),
teplota přes den nestoupla nad bod
mrazu.
Srážky: 106,1mm – dlouhodobý

průměr pro měsíc říjen je 65mm.
Příroda dostala na zimu potřebný
příděl vody, aby nezamrzlo na suchou půdu.

Listopad:

Celý měsíc provázely teploty pohybující se přes den v rozmezí do +10°C, s výjimkou 4.11.
(+13,4°C) a 11.11 (+14,7°C). První polovina se slunečným počasím
a polojasnou oblohou. Po 15. listopadu se obloha zatáhla mraky a zůstala zatažená až do konce měsíce.
Často vládlo počasí se silně znečištěným ovzduším, hlavně z automobilové dopravy. Velmi negativní jev
dnešní doby.
Nejnižší teplota: 15.11. (-3,8°C)
Nejvyšší teplota: 11.11. (+14,7°C),
nejteplejší den, nádherně slunečno
a foukal čerstvý jižní vítr.
Srážky: 42,2 mm – dlouhodobý
průměr 66 mm.

Prosinec:

První polovina měsíce mrazivá. 2.12. začalo sněžit a od příštího
dne ležela souvislá sněhová pokrývka až do 15.12. Časté sněhové přeháňky. Teploty zůstávaly v období
od 7. do 13.12. celodenně pod bodem mrazu.
V půli měsíce přišla obleva a mrazy povolily. Sněhové přeháňky přecházely v dešťové. Před Vánocemi
malinko přituhlo. Na Štědrý den
byla krajina pokryta slabou vrstvou
sněhu. Ovšem do toho ráno drobně

SK Jasenná srdečně všechny zve na

Fotbalový ple s
v sobotu

9. 3. 2013 do

místní sokolovny
Začátek ve 20.00 hodin
Hraje kapela Quatro

Vstupné 50,- Kč
12 Jasenský zpravodaj

pršelo a tvořilo se náledí. V době
Vánoc vládly na Sibiři silné mrazy, v oblasti Jakutska naměřena teplota -57°C. Ve Španělsku a Západní Francii vládly naopak teploty až
+20°C. A u nás se zima přetahovala o nadvládu nad Střední Evropou.
Po svátcích se začalo opět oteplovat, denní teploty stoupaly nad nulu
a toto počasí vydrželo až do konce
měsíce.
Nejnižší teploty: 6.12. (-8,6°C),
7.12. (-13,4°C), 8.12. (-12,5°C), 9.12.
(-18,1°C), 12.12. (-18°C), 13.12.
(-17,8°C)
Nejteplejší den: 31.12. (+6,2°C),
ráno -2°C.
Srážky: 41,4 mm – dlouhodobý
průměr 55 mm
Celkový úhrn srážek za celý rok
2012, je 755,9 mm, což je mírně
pod dlouhodobým průměrem, který
činí 795 mm. To je rozdíl 40-ti litrů
vody, které kdyby napršely v měsíci
srpnu, tak jsme měli lepší houbařskou sezónu. V období leden, únor,
březen a říjen, listopad, prosinec,
spadlo 395,1 mm srážek. V období
duben až září, spadlo 360,8 mm srážek. V posledních letech se přesouvá srážková aktivita do období vegetačního klidu. V roce 2012 byly
srážkově slabší měsíce duben, květen, červenec, srpen, kdy je k růstu
a zrání potřeba nejvíce vody. Srážky
byly navíc rozděleny nerovnoměrně
i během vegetačního období.
Pavel Sovička

Poděkování Markovi Řezníčkovi
Koncem minulého roku udělil Český červený kříž zlatou medaili prof. MUDr.
Jana Jánského našemu spoluobčanovi
panu Markovi Řezníčkovi. Jedná se o nejvyšší ocenění dárců krve předávané za 40
bezpříspěvkových odběrů. Za příkladný
projev lidského postoje ke spoluobčanům patří panu Řezníčkovi hluboký dík
celé naší společnosti.

Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2013
Datum

Čas

9. 3.

20:00

Ples fotbalistů

sokolovna

SK Jasenná

23. 3.

15:00

Košt slivovice

Hospoda pod Vartovňů

Obec

26. 4.

17:00

Pálení čarodějnic

fotbalové hřiště

TJ Sokol Jasenná

26. 4.

19:00

Stavění máje

fotbalové hřiště

SK Jasenná

27. 4.
3. 5.

Název akce

Místo konání

Otevírání studánek

ZO ČSOP Jasenná

Beseda s důchodci

Hospoda pod Vartovňů

18. 5.

Kácení máje

fotbalové hřiště

SK Jasenná

22. 6.

Pohádkový les

fotbalové hřiště

SRPDŠ při ZŠ Jasenná

6. 7.

Červencová noc

myslivecká chata

Září

Vycházka do přírody

okolí obce

SRPDŠ při ZŠ Jasenná

19. 10.

Zavírání studánek

okolí obce

ZO ČSOP Jasenná

25. 10.

Posezení s harmonikou

Říjen

Drakiáda

u Klenica

9. 11.

Vodění barana

v obci

30. 11.

Adventní koncert

Prosinec

16:00

Pořadatel

Živý betlém

Sociální komise OÚ
SDH Jasenná
Sociální komise OÚ
u evangelického kostela

27. 12.

Vánoční turnaj ve stol. tenise sokolovna

31. 12.

Silvestrovský fotbálek

fotbalové hřiště

SK Jasenná

Další celoroční aktivity

Tělocvična ZŠ
Cvičení pod dohledem rehabilitační sestry z nemocnice
Cvičení pro seniory
(p. E. Bělohlávková)
Cvičení fitness jógy
(Ing. M. Figelová)
Sokolovna
Step-aerobic
(p. M. Bělohlávková)
Stolní tenis – žactvo		
Cvičení na gymballech (Ing. P. Frýdlová)
Jaro – podzim Turistika aktivních seniorů

pondělí 16:30 h. (leden – duben)
úterý 18:00 h.
čtvrtek 18:45 h.
pondělí 18:00 h.
středa 16:00 h.
čtvrtek 19:00 h.

Nabídka konzultace spotřebitelských problémů

Občanské sdružení spotřebitelů TEST vydává časopis dTest s výsledky nezávislých a objektivních testů zejména
potravin, domácích spotřebičů, elektroniky, výrobků pro děti, finančních a jiných služeb. Kromě toho upozorňuje na
nebezpečné výrobky, každý rok zodpovídá desetitisíce spotřebitelských dotazů ohledně reklamací, odstupování od
smluv apod. a usiluje o zlepšení postavení spotřebitelů také v dalších oblastech. Nabízí občanům bezplatně:
Poradenství v oblasti spotřebitelského práva přes telefon 299 149 009 (pracovní dny 9 – 17 h., běžný telefonní tarif)
či přes internet na www.dtest.cz/spotrebitelska-poradna,
Databázi více než 5000 nebezpečných výrobků na webových stránkách www.nebezpecnevyrobky.cz, která je díky
mobilní aplikaci dostupná kdekoliv,
Vybrané vzory právních listin a podání vypracované pro konkrétní účel,
Mnoho různých informací a publikací pro spotřebitele zaměřených na nejrůznější aspekty spotřebitelských práv
(předváděcí a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny a mnohé další),
Samolepky „Nevhazujte reklamu“ na schránky určenou k volné distribuci.
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Doba panství barona Filipa Františka,
svob. pána z Ratenic, Stillfriedu a Neurode
(malý exkurz do historie našeho
kraje - pokračování )
Za duchovního působení faráře
Benjamina Opočenského byla roku
1869 dokončena stavba nového kostela v Zádveřicích a to již v nynější podobě.
17. července 1870 umírá v zámoří, v texasském Wesley, dřívější zádveřský evangelický kazatel šestapadesátiletý Josef Opočenský, který
odešel za vystěhovalci do Ameriky.
Zde v Texasu založil „Český sbor“.
Od sboru církve evangelické augsburského vyznání v Jasenné se odděluje sbor v Pozděchově, který se
osamostatnil.
Školní docházka byla v této době,
hlavně na venkově, velmi špatná. Návštěva školy byla považována za maření času, zvláště u děvčat. Děti musely již od útlého mládí
podle svých sil pomáhat v hospodářství, kde měly celoročně přiděleny určité práce. Z těchto důvodů
chodily děti do školy v letním období velmi nepravidelně a v zimě
nebyla situace lepší, protože byl nedostatek teplého oblečení a obutí.
Ale tato situace se měla, vlivem nových školských reforem, radikálně
změnit.
Aby vzdálení katoličtí farníci
v Bratřejově netrpěli ve víře, pojal
vizovský děkan Jan Bartoš úmysl,
aby jim zbudoval vlastní Boží chrám
a faru. Základní kámen byl položen
již 3. dubna 1871, že však nerostly
dosti rychle sbírky farníků, mohl
být tento kostel, umístěný uprostřed
obce, dokončen až roku 1890.
Od tohoto roku se Lutonina jmenuje Lutonina, Lutonín. Také blízká ves Chrastěšov se píše Chrasteschow či už Chrastěšov (dříve
Krasteschow či Chrastistow). V nářečí je také název uváděn v pomnožném čísle – Chrastěšova.
K roku 1872 se také pro obec Jasennou ustaluje název Jasena či Jasená
(a pro jasenskou farnost se ve Vi14 Jasenský zpravodaj

zovicích začínají vést od roku 1872
farní matriky).
23. května 1873 vyšel nový trestní řád, který již zcela odpovídal liberálním zásadám trestního řízení a v podstatě zůstal v platnosti až
do konce monarchie.
Klášter Sester sv. Kříže ve Vizovicích má svůj mateřský dům v Ingelbohlu ve Švýcarsku, kde byl založen roku 1856. Za svůj vznik
v našem městě děkuje přízni Filipa svob. pána ze Stillfriedu, který
koupil roku 1873 od kontribučenského fondu bývalou obilní sýpku,
aby na tomto místě nechal začít stavět tento klášter. Ten byl po dvouleté výstavbě dokončen a vysvěcen. Posláním řádu bylo poučování
dětí předškolního věku a ošetřování
a opatrování nemocných žen v domácnosti, zmírňování jejich utrpení.
Opatrováním malých dítek poznaly
Sestry, že by vlastně někteří sirotci
potřebovali jejich stálou péči a cítily, že by bylo potřeba zřídit při městě aspoň malý sirotčinec.
Roku 1875 přišlo velké krupobití spojené s povodní, která zatopila mnohé sklepy a nadělala značné
škody.
Do roku 1876 byl Chrastěšov (dřívější poplužní dvůr) osadou Vizovic, od tohoto roku se stal samostatnou politickou obcí.
13. června 1878 byla za působení
prvního vizovického poštmistra Viléma Holého otevřena při vizovské
poště telegrafní stanice s připojením
na linku Fryšták a Holešov do Přerova. O měsíc později byla zřízena
výstavba další telegrafní linky z Vizovic do Vsetína, čímž se telegrafní
obvod Vizovic dále rozšířil.
Na „Lapači“ ve Vizovicích vznikl
roku 1879 oheň, který se rychle rozšířil a zničil sedm domků a dvě stodoly. Oheň podpálil hrnčířský pomocník, který se hned oběsil, když
viděl, co způsobil.
Roku 1879 odkoupil Filip sv. pán

ze Stillfriedu další chalupu sousedící s nově založeným klášterem
Sester sv. Kříže a po jejím zboření
připojil její stavební místo i se zahradou ke klášterní zahradě.
Protože se touto dobou (kolem
r. 1880) již nevyplácela povozní poštovní doprava ani poštovnímu expedientovi panu Vilému
Holému st. (provozující tuto službu od roku 1856) na Vsetín, který
jezdil na vlastní účet, jezdil nadále poštovní vůz dvakrát denně jenom přes Zlín do Napajedel a to až
do zahájení provozu místní dráhy
v roce 1899.
Roku 1881 byla oslavena stoletá
památka založení vizovské klášterní nemocnice. Při slavnostním kázání bylo podotknuto, že zde v oněch
100 letech bylo ošetřeno 15 tisíc nemocných.
V roce 1881 disponoval vlastník
vizovského panství baron Filip ze
Stillfriedu výměrou polností o rozloze 1.730 ha.
Přes velkou nouzi venkovského
obyvatelstva bylo v Bratřejově roku
1882 zapsáno do školy 124 žáků
a i když účast na vyučování se pohybovala kolem 50-60%, přítomné
děti se do jediné třídy těžko vměstnaly. ¼ žáků seděla v lavicích, ½ seděla na zemi a zbývající ¼ musela
stát. Stávající školní budova již naprosto nevyhovovala, jediným řešením byla výstavba nové školy. Vsetínský stavitel Mojmír Urbánek
dodal v červenci 1884 plány na stavbu nové školní budovy, ale byly mu
vráceny k přepracování na stavbu
patrové nástavby s možností zřízení
další třídy. V únoru násl. roku plány
dokončeny a po jejich schválení mu
zadána, za obnos 4.800 zlatých, její
výstavba. Takřka veškeré práce byly
prováděny občanskou svépomocí a pracovní povinnost občanů rozepsána podle čísel domů. Na stavbu školy si obec Bratřejov vypůjčila
2.000 zlatých na 8% úrok na dobu

9 let, 2.000 zlatých dostala subvencí od zemského úřadu, 200 zlatých
daroval císař a zbytek byl doplacen
z obecní pokladny. 10. srpna 1866
byla stavba nové bratřejovské školy
zastřešena a 19. listopadu toho roku
komisionelně předána zástupcům
Okresní školní rady a obecního zastupitelstva.
1. červenec 1882 byla v Otrokovicích otevřena vlaková zastávka
na železniční trati Staré Město –
Přerov (dané do provozu v r. 1841),
původně pojmenovaná „Severní Ferdinandova dráha“. Do té doby vlaky
stavěly pouze v Napajedlích a Tlumačově. Tím byl položen základní kámen k tomu, aby bylo možno
z Otrokovic přivést „železnou dráhu“ také do oblasti Vizovic.
Vizovský poštovní úřad se roku
1885 stal sběrnou c.k. poštovní spořitelny. Pravidelné spojení do Napajedel bylo udržováno až do roku
1899. S poštou jezdil starý postilion Jurygáček.
I obec Ublo si zřídilo vlastní samostatnou jednotřídní veřejnou školu,
čímž se odškolilo od školy v Jasenné.

Na jedné ubelské trati zvané
„Na Valušné“ se našla pod prastarou hrušní bronzová sekyrka s tulejí (s otvorem pro nasazení topůrka)
z doby bronzové z období kultury
popelnicových polí.
Den 28. Srpna 1887 vzniknul
v domě č. 133 ve Vizovicích požár,
který toho dne zničil celé náměstí a větší část ulice Štěpské, Slušovské, Chrastěšovské a Krňovské.
Na místě nynější školy na náměstí
vyhořel také šenk, který po dlouhých sporech vybudovali měšťané
začátkem 19. století – pak už nebyl
obnoven. Měšťanský pivovar se žárem rozpadl. Shořela také starobylá
dřevěná radnice a k veliké městské
škodě v ní také celý obecní archiv.
Shořelo celkem 129 domů a chalup, 84 stodoly a 104 chlévy. Celková škoda se odhadovala na 700 tisíc zlatých.
Žár byl tak silný, že i nejsilnější stromy poblíž domů byly spáleny
až do kořenů. Okenní sklo, sklenice a porcelánové nádobí se nacházelo na spáleništi v podobě rozličných tvarů úplně roztavené. Hrůza,

Společenská kronika
Jubilanti:

88 let
Anna Machovská
únor dolansko
85 let
Milena Polášková
leden střed
Milada Zedníková
leden hořansko
84 let
Danuše Bajzová		
leden hořansko
81 let
Olga Kovářová		
leden dolansko
Naděžda Kráčalová
leden dolansko
Jan Sušeň		
únor hořansko
80 let
Marie Kráčalová
leden dolansko
65 let
Antonín Buberník
leden hořansko
Alois Bobal		
únor dolansko
Jiřina Tomašáková
únor dolansko
Vlasta Polášková
únor dolansko
Alena Váňová		
únor dolansko
60 let
Anna Zichová		
leden dolansko
Josef Balůsek		
únor střed
Oslavencům srdečně gratulujeme.

pláč a nářek byl při tom neskonalý. Vždyť víc jak 1000 lidí bylo bez
přístřeší!
Požáru předcházely dlouhotrvající vysoké teploty a sucho, např. poslední červencový den bylo 33 stupňů horka a stejné parno přetrvalo
ještě celý srpen. Ve studních a potocích nebylo vody, nebylo čím hasit.
Našli se okamžitě dobrodinci,
kteří rychle přispěchali s pomocí.
Z okolních obcí přišlo se sousedskou pomocí město Vsetín, které
kromě potravin ihned darovalo 2 tisíce zlatých. Císař poukázal 5 tisíc
zlatých, hrabě Seilern z Lukova daroval 2 tisíce zlatých a mnoho dřeva
na stavbu. Rovněž 80-ti letý svob.
pán Filip ze Stillfriedu, jehož podzim života se počítal již jen na dny,
daroval mimo peněz velmi mnoho
cihel a dřeva.
Krátce nato majitel vizovského
panství svob. pán Filip ze Stillfriedu 18. prosince 1887 zemřel a vizovský statek po něm dědil jeho syn
Rudolf.
Václav Maruna,
Vizovice

Rozloučili jsme se:

Františka Hejtmánková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Narodili se:

Lukáš Machovský
(rodiče Kristýna a Petr Machovských)
Lucie Zrníková
(rodiče Monika a Jiří Zrníkovi)
Jolana Kubová
(rodiče Eva Petrů a David Kubový)
Hana Bělíčková
(rodiče Hana a Adam Bělíčkovi)
Viktor Masařík
(rodiče Pavla a Michal Masaříkovi)
Rodičům blahopřejeme.

K trvalému pobytu se přihlásili:

Kamil Švagerka - Jana Švagerková - Martina Švagerková
- Petr Horák - Ludmila Hoferková - Vladimír Mlčoch

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Ludmila Blažková - David Mrlina - Eva Šťastná - Pavlína Kuníčková
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Informace OÚ
Vývoz popelnic

Připomínáme, že až do odvolání budou popelnice
vyváženy ve čtvrtek. Zároveň upozorňujeme na to,
že do popelnice patří popel pouze vychládlý. Pokud
pracovníci svozové firmy při kontrole popelnic zjistí,
že popel je teplý, tak popelnice neodvezou z důvodu
nebezpečí vzniku požáru svozového vozidla.

Velmi
děkujeme
také AB květinářství
ve Vizovicích, které poskytlo do volební místnosti pro druhé
kolo volby sponzorský
dar v podobě velice
vydařeného květinového aranžmá v národních barvách.

Jasenský košt 2013

Popelnice v Jasenné byly nedávno použity i k jinému
účelu, než jim přináleží. Posloužily k noční zábavě, která pro někoho byla zábavná, pro majitele popelnic ale určitě ne.
Pavel Machovský

Volba prezidenta ČR
Letos v lednu měli občané ČR poprvé možnost volit
prezidenta přímým hlasováním. Této možnosti v prvním
kole hlasování využilo 508 voličů ze 776 oprávněných voličů zapsaných v seznamu pro okrsek Jasenná, tj. 65,46 %.
Kandidátům byly odevzdány hlasy takto:
Miloš Zeman
171 hlasů
Karel Schwarzenberg
111 hlasů
Jiří Dienstbier
65 hlasů
Jan Fischer
64 hlasů
Zuzana Roithová
25 hlasů
Taťana Fischerová
21 hlasů
Vladimír Franz
21 hlasů
Jana Bobošíková
13 hlasů
Přemysl Sobotka
13 hlasů
Druhého kola se v obci zúčastnilo 509 ze 772 oprávněných voličů, tj. 65,93 %. Dva postoupivší kandidáti získali hlasy takto:
Miloš Zeman
325 hlasů
Karel Schwarzenberg
183 hlasů
Volební účast v naší obci byla vyšší než celostátní průměr. Všem, kdo přišli, děkujeme.

Mnohé z nás napadne při zmínce o koštu, co asi budeme koštovat, když vloni žádné trnky do kvasu nebyly. A nebyly ani do „kulí“. Není jiné možnosti, než vytáhnout něco ze starých zásob slivovice. Tentokrát se
tedy budou hodnotit vzorky slivovice jakéhokoli stáří a jabkovice ze sklizně 2012. Košt bude 23. 3. 2013
v Hospodě pod Vartovňů od 15:00 hodin. Vzorky 0,5 l
je třeba předat na obecní úřad nejpozději 21. 3. 2013.
Láhve označte – slivovice nebo jabkovice, uveďte jméno a příjmení, adresu a rok sklizně. Bylo by dobré, kdyby každý, kdo poskytne vzorek do koštu, byl také členem hodnotící komise. Vzorky slivovice z Jasenné,
které se umístí na 1. – 5. místě, postoupí do okrskového koštu, který se uskuteční 6. 4. 2013 v Uble U zemské osy. Ti, kteří postoupí do okrskového koštu, musí
mít do hodnocení v Uble stejný vzorek slivovice.
Bude zajímavé, jak se stáří slivovice projeví na chuti.
Pavel Machovský

Tříkrálová sbírka 2013
Ve druhém lednovém víkendu proběhla v naší obci
tradiční Tříkrálová sbírka. Díky obětavosti manželů
Smetánkových a manželů Poláčkových, kteří se sbírce dobrovolně věnují už od roku 2001, bylo s pomocí 6 koledníků z řad dětí vybráno na charitativní účely
26.899,- Kč. Děkujeme všem dárcům.
Nový web obce
a hlášení obecního úřadu
Začátkem února byla spuštěna webová stránka obce
www.jasenna.eu v nové podobě. Při převodu obsahu z původního redakčního systému ale nebyl zahrnut
seznam e-mailových adres, na které bylo doručováno
hlášení obecního rozhlasu. Všem zájemcům o zasílání hlášení se omlouváme za to, že v posledním měsíci
nebyli informováni a prosíme je o opětovné zaregistrování na webové stránce v levém sloupci – rámeček Informace e-mailem.
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