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Přišlo léto
Rozkvetlé lípy bývají znamením začínajícího léta, teplého počasí, na které se mnozí těší. Zvláště po uplynulé
dlouhé zimě léto a odpočinek přijde vhod. Je mnoho obcí v naší zemi, kde ale místo dovolené budou lidé odstraňovat následky ničivých povodní. Přejme jim, aby měli své domovy co nejdříve v pořádku a mohli si také oddechnout.
       Pavel Machovský

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Usnesení ze dne 23. 4. 2013
Přítomno 7 členů zastupitelstva.
6/XXIV/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 7 členů
6/XXIV/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 7 členů
6/XXIV/3/2013
ZO schvaluje zpracování vnitřního platového předpisu
obce Jasenná.
Pro: 7 členů
6/XXIV/4/2013
ZO schvaluje Mateřské škole Jasenná přijetí sponzorského daru 5000,- Kč.
Pro: 7 členů
6/XXIV/5/2013
ZO schvaluje finanční příspěvek 15.000 Kč Římskokatolické farnosti Jasenná.
Pro: 7 členů
6/XXIV/6/2013
ZO schvaluje zakoupení hasičské cisterny. Pro: 7 členů
6/XXIV/7/2013
ZO schvaluje vypořádání pozemků MK Helštýn:
Záměr prodeje p. č. 805/17 - 6m2, 805/18 - 8 m2, 805/19
- 9 m 2,
Výkup p. č.  782/67 - 4 m2, 782/68 - 4 m2, 782/69 - 3 m2,
786/10 - 140 m2, 805/20 - 88 m2, 805/21 - 104 m2 podle
GP 662-36/2011, vše v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 7 členů

6/XXIV/8/2013
ZO schvaluje zpracování seznamu legionářů a padlých
v 1. sv. válce z řad občanů Jasenné.
Pro: 7 členů
Usnesení
ze dne 28. 5. 2013
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
6/XXV/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 8 členů
6/XXV/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

6/XXV/3/2013
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí příspěvku na realizaci projektu Kompostujeme v každé rodině a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXV/4/2013
ZO schvaluje Smlouvu o výpůjčce sběrných nádob od
společnosti Eko-kom.
Pro: 8 členů
6/XXV/5/2013
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro
plynárenské zařízení k RD Helštýn III.
Pro: 8 členů

Místní komunikace Sokolská

ru mimo dotační tituly, které neobsahují rekonstrukce místních komunikací. Jaký bude výsledek, není zatím vůbec známo. Plošná oprava komunikace ale bude
muset být. Je proto nutné, aby ti, kteří uvažují o stavbě
vodovodní přípojky, toto realizovali v nejkratší době,
protože po provedení opravy nebude možné do komunikace delší dobu zasahovat.
Pavel Machovský,starosta

Evropské prostředky obcím

v přepočtu na 1 obyvatele čerpány podle sídla příjemce takto:
Velikostní kategorie obce
Kč/1 obyvatele
Do 5000 obyvatel
12.876,5001 – 20 000 obyvatel
  18.848,20 001 – 50 000 obyvatel
19.915,Více než 50 000 obyvatel
52.629,Brno, Ostrava, Plzeň
76.664,Praha
161.160,Zdroj: SMS, NERV

Kdo bydlí a jezdí po místní komunikaci Sokolská,
velmi dobře ví, jak se průběh uplynulé zimy podepsal
na stavu této nejvíce používané místní komunikace
v Jasenné. Je evidentní, že nejvhodnější by byla výměna povrchu komunikace. Je to, jak jinak, otázka peněz.
Odhad ceny opravy je 1,8 mil Kč. Žádáme o podpo-

V průběhu května jste mohli uvidět na budově obecního úřadu místo vyvěšených vlajek dřevěné hrábě. Byl
to symbol akce Sdružení místních samospráv, Druhé
Zlínské výzvy a Spolku pro obnovu venkova na podporu jednání v záležitosti zvýšení podílu obcí a regionů
na evropských dotacích v období 2014 - 2020. Hrábě vyjadřovaly odpor proti hrabivosti velkých „hráčů“, kteří
oproti proklamované podpoře regionů, venkovských oblastí, mohli čerpat v končícím období 2007 - 2013 maximum prostředků. Evropské dotace nejsou jenom pro
obce. Jsou určeny také státním institucím, školám, podnikatelským fyzickým i právnickým osobám, neziskovým organizacím, zdravotnickým zařízením, krajům
apod.
Všechny evropské dotace byly za období 2007 – 2012
2 Jasenský zpravodaj

Z výše uvedených údajů je zřejmé, že musí být změněn systém čerpání evropských dotací, jinak malé obce
budou chudnout v porovnání s velkými městy. Snahám
o nápravu odpovídá i dlouhodobé heslo Sdružení místních samospráv: „Náš stát nezbohatne, pokud jeho obce
zchudnou.“
      Pavel Machovský, starosta

Z dění v základní škole

Atletický trojboj

V letošním roce se naše škola poprvé zúčastnila atletického trojboje žáků prvního stupně. Soutěž probíhala
ve dvou kategoriích vždy po čtyřech závodnících ve Zlíně v ZŠ Dřevnická. V první kategorii z žáků 1. až 3. třídy nás reprezentovali: Matěj Mikuláštík, Ema Kráčalová,
Adéla Mlejnková a Štěpán Řezníček. V druhé kategorii
z žáků 4. a 5. třídy nás reprezentovali: Tomáš Hřib, Veronika Surá, Petr Mucska a Eliška Poláčková. Každý žák
soutěžil ve třech disciplínách, běh na 50 m, skok daleký
a hod míčkem a výkony všech se sčítaly pro celé družstvo. Rovněž byli ocenění nejlepší atleti v daných kategoriích. Nás velmi potěšil zisk druhého místa pro naši školu
v první kategorii a vítězství Emy Kráčalové mezi dívkami rovněž v první kategorii. Všichni naši závodníci podali maximální výkony a všem patří velký dík za reprezentaci školy.
         Mgr. Hynek Tichý

Den Země

V pátek 10. května probíhalo recyklohraní a sběr odpadu. První dvě vyučovací hodiny žáci vyráběli z odpadového materiálu, novin a PET lahví chobotnice a šneky.
Můžete je vidět vystavené na školní zahradě.
Další část vyučování jsme věnovali sběru odpadků v naší obci. Vzali jsme rukavice a šli společně s panem Sovičkou a panem Jaroškem. Žáci vysbírali odpad
v okolí potoka, cesty u hřbitova, hřiště u sokolovny a fotbalového hřiště. Společně nasbírali šest pytlů. Po dobře
vykonané práci a vycházce nám oběd náležitě chutnal.
Odpoledne ve družině si děti vyrobily hračky z PET lahví, s kterými si hned mohly hrát.
V naší škole probíhá  v tomto roce také sběr starých baterii, tetrapaků a dvakrát do roka sběr papíru. Naši nejlepší sběrači papíru jsou: Natálka Kovářová -1006 kg, Eliška Poláčková -739 kg, Petr Mucska - 372 kg. Celkem žáci
nasbírali 6399 kg. Poděkování patří obětavým rodičům
a prarodičům, kteří dětem při sběru pomohli. Peníze získané při sběru papíru jsou použity na akce pro děti.              
Martina Večerková

Tvořivá dílna ke Dni matek

Svátek matek oslavili žáci společně s maminkami v naší
škole tvořivou činností. V pondělí 6. května odpoledne si spolu
mohli poskládat papírovou kytičku jednoduchou technikou origami a tkaním z vlny
a ovčího rouna vyrobit ozdobu na zavěšení. Dárečky se dětem
i maminkám povedly a nás těší, že jsme
mohli přispět (aspoň
doufáme) k příjemně
strávenému odpoledni.
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Výlet do Lednicko-valtického areálu

Ve čtvrtek 13. 6. 2013 jeli žáci naší školy na celodenní výlet. Tentokrát padl los na Lednicko-valtický areál,
který patří mezi nejrozsáhlejší krajinné celky v Evropě
a od roku 1996 je zapsán jako součást světového a kulturního dědictví UNESCO. Cesta autobusem proběhla bez
problému a v 10 hodin jsme již byli připraveni na prohlídku Zámku Lednice. Žáci z 1. a 2. třídy se šli podívat na výstavu loutek a do pokojů, ve kterých bydlely děti
šlechticů, a že jich bylo – celkem 11. Ti starší – 3. až 5.
třída – navštívili hlavní místnosti a zjistili plno zajímavých informací. Poté jsme se všichni přesunuli k přístavišti, aby nás pan kapitán na loďce převezl k Minaretu.
Beze strachu jsme vystoupali po 302 schodech až nahoru a viděli jsme okolní krajinu jako na dlani. Při zpáteční
cestě jsme nemohli zapomenout na společné foto, koupit
nějaké „vítané“ a pak hurá domů. Ale ne všichni! Páťáci
si výlet prodloužili až do pátku a navštívili ještě Sirotčí
a Kozí hrádek, jeskyně Turold, židovskou lázeň – Mikve
a na závěr si vyšlápli na Svatý kopeček nad Mikulovem.
Tak a je po výletu, za rok opět, ale kde? To se necháme
překvapit.
     Mgr. Andrea Čalová

Jsme ve vesmíru sami?

Letos se žáci 5. ročníku více zajímali o vesmír a dění
v něm. K tomuto se vztahovaly i různé články v čítance

a jiných učebnicích. Toto téma je každoročně pro žáky
velmi zajímavé a přitažlivé a vyvstává tak často diskutovaná otázka: Jsme ve vesmíru sami?
To bylo i tématem slohové práce, kterou žáci 5. ročníku
vypracovávali v závěru tohoto školního roku. Při zpracovávání uplatnili i znalosti a schopnosti získané v hodině informatiky a svou práci tvořili právě v počítačových
programech. Do jedné z prací můžete nahlédnout.
Mgr. Marcela Pešková

VESMÍRNÉ PUTOVÁNÍ

Byl jednou jeden kluk, kterému každý říkal „Karloš“. Možná to bylo proto, že jeho jméno nikdo neznal.
Ve svém městě byl docela známý, protože jeho velkým
snem byla cesta do vesmíru a objevování nových planet.
Jednou, když měl Karloš narozeniny, přišla za ním jeho
teta a řekla: „Podívej, je tu pro tebe dopis od táty.“ Jeho
táta byl návrhář aut a různých strojů. A také navrhuje rakety! „A co píše?“ zeptal se Karloš. „Sehnal jedno volné
místo do jeho nové rakety, která dnes poletí do vesmíru!“
s nadšením odpověděla teta.
Již za krátkou dobu se setkali s tátou, který ho posadil
do rakety. Za pár minut vyletěli. Karloš se seznámil s posádkou a začali prozkoumávat daleký vesmír. „Veliteli,
máme velký problém!“ ohlásil programátor rakety. „Přestaly nám fungovat pohony a došlo palivo! Musíme nouzově přistát!“
A tak přistáli. To si ještě ale nevšimli, že nejspíš už
ani nejsou v naší galaxii. Tahle planeta, se sice podobala té naší, ale i tak se zdála o dost jiná. Když vystoupili,
přivítal je strašlivý křik! Když se odvážili otevřít oči,
stáli před nimi podivní tvorové… Uši obrovské jako televize, tři oči na každé straně docela velké hlavy, tělo
zelené a hubené. „My se vás nebojíme!“ křikl kapitán,
„jen potřebujeme palivo do naší lodi!“ Posádka se otočila, protože slyšeli startovat motory. Mimozemšťané
uletěli i s jejich lodí… 			
Lucie, 5. ročník

Co se událo v mateřské škole
Vycházka na mysliveckou chatu
Jen si děti všimněte,
co je krásy na světě,
jen se děti rozhlédněte,
co tu jenom kvítí kvete,
co zvířátek jenom tu je,
co tu ptáčků poletuje…
To vše mohly děti vnímat při cestě na mysliveckou
chatu, kde nás pozvali jako každý rok myslivci z Jasenné. Děti vesele vyrazily po obědě s batůžky na zádech
do krásné květnové přírody. Cesta rychle ubíhala i díky
batůžkům naplněným dobrotami, které postupně cestou
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vyprázdnily. Ani nejmenší školkáči si neposteskli cestou na „bolení nožiček“ a vesele vykračovali k cíli. Nu
kdo by si stěžoval, vždyť dnes nemuseli po obědě spinkat a to je něco...   Štěbetali, vyzpěvovali si písničky,
vymýšleli hádanky a zahrnuli paní učitelky spoustou
otázek. Poznávali stromy, srovnávali velikosti, určovali názvy květin, pozorovali brouky, sdělovali své zážitky z vycházek do přírody. Cestou jsme dětem připomínaly, jak se mají v přírodě správně chovat a řešili s nimi
nahodilé situace.
Před mysliveckou chatou nás vítali s úsměvem naši
známí myslivci pan Rostislav Polášek a pan Miroslav Bajza. Všichni jsme přijali pozvání do chaty, kde si děti posedaly kolem stolů a po přivítání následovalo zajímavé
vyprávění o myslivosti, které dětem oba pánové přiblížili přijatelnou formou. Na stolech byly připraveny obrázky známých i méně známých zvířat a ptáků. Děti si
je mohly prohlížet a ptát se na vše, co je zajímalo. Samy
však chtěly myslivcům sdělit též „své poznatky“ o přírodě. Po zajímavém vyprávění a zodpovězených „zapeklitých či úsměvných“ dotazech dětí přišel čas, jak jinak,
než na pohoštění. Výborný kabanos z udírny přišel všem
vhod a což teprve, když se otevřely dveře a maminka paní
Kamila Poláchová přivezla všem dětem překvapení. Výborné zmrzlině nikdo neodolal.
Čas neúprosně běžel a již přicházeli první rodiče pro
své spokojené ratolesti. Děti, které odcházely později, si
mohly ještě pohrát před chatou a přespolní rodiče, kteří
zavítali do těchto koutů poprvé, obdivovali krásné přírodní prostředí, ve kterém se jejich děti nacházely. A to díky

obětavým myslivcům panu Miroslavu Bajzovi a panu
Rostislavu Poláškovi, který v červnu oslavil své krásné
životní jubileum, ke kterému mu všichni z mateřské školy blahopřejeme a těšíme se na jeho zajímavé vyprávění
v příštím školním roce a to nejen na myslivecké chatě, ale
i v mateřské škole, tak jako tomu bylo doposud.
Za všechny děti a paní učitelky Věra Pečenková

Výlet do ZOO Lešná

Víte, na co se děti na konec roku nejvíce těší? Samozřejmě na školní výlet. Do batohu nabalit svačinku, pití
a něco dobrého a vyrážíme. Kam? Přece za zvířátky
do ZOO.
Nasedáme do autobusu a již vyjíždíme za zábavou
a dobrodružstvím. Zda se, že nám bude počasí přát.
A skutečně! Hned po příjezdu se na nás sluníčko přišlo
podívat a bylo s námi celý den. Nádhera. Prohlídku jsme
začali v Americe u papoušků a postupně jsme prošli celou zahradu. Děti viděly spoustu zvířátek, u některých je
zajímala jména, čím se živí a kde žijí. Viděly toho hodně
a mají mnoho nových zážitků.
Před obědem se děti vydováděly na skluzavkách, průlezkách a houpačkách. Moc se jim to líbilo. Pak jsme pokračovali v prohlídce. Některé menší děti sice trošku bolely nohy, ale statečně pokračovaly v prohlídce. Vždyť
na nás čeká ještě spousta překvapení, která přece musíme
vidět. Pomalu jsme postupovali celou zahradou. Baťůžky
se vyprázdnily, zamáváme obyvatelům ZOO a nasedáme
do přistaveného autobusu. Jsme sice unavení, ale spokojení z krásně prožitého dne.
Věra Kočicová

Včelařská depeše – vzdělávání včelařů v Jasenné
Sobota 8. 6. 2013 v 9.00 hodin, účast 52 posluchačů
Stylově vyzdobený sál místní Sokolovny
s včelařskými motivy
Moderní ozvučení a přehledná obrazová dokumentace
Pestrý doprovodný program: úly, včelařské potřeby,
včelí produkty
Úvodem předseda okresní organizace přivítal všechny
účastníky a přednášející. Včelařům popřál pevné zdraví
a hodně medu (i když to tak zatím nevypadá).  Následně
začal vzdělávací program. Chci podotknout, že i mladí
včelaři z VKM Jasenná se těchto akcí zúčastňují.
Přednášející odborníci a téma přednášek
Radomír Hykl: výchova a přidávání včelích matek
do včelstva
Michal Počuch: producenti a výskyt medovice resp. melecitózy
Návštěva včelařského provozu u přítele Jiřího Hnilice –
praktické včelaření
Postřehy k přednášce př. Hykla: Značný důraz kladl
na značení matek pro jejich snadné vyhledání a rozliše-

ní, zda ve včelstvu nedošlo k tiché výměně. Z ekonomických důvodů stačí matky značit jednou barvou (reflexní)
a o značení si vést záznam. Ostré a bodavé včely nerady přijímají novou matku. Přidání je obtížnější, po odstranění staré matky nutno sledovat, jak se včely chovají ke klícce s novou matkou. Výměnu matky provádíme
za účelem zvýšení medného výnosu a mírného chování
včelstva. Každý včelař by si měl osvojit techniku výchovy matek ze svého nejlepšího včelstva.
Poznámka z kuloáru: Co dělat se ztrubčelým včelstvem?
U začínající trubčice vysypat včelstvo asi 50 m od úlu
do trávy. Do původního včelstva vložit asi 5 rámků s plodem.
U silně ztrubčelého včelstva (zpravidla je v něm více
trubčic) rovněž včelstvo vysypat do trávy, uzavřít nebo
odstranit původní úl a včely se vžebrají do jiných úlů.
K přednášce př. Počucha: Mimořádně odborná a zajímavá přednáška o původcích medovice a melecitózy.
Existuje přes 250 druhů méramšic, ale významných pro
snůšku medovice je asi 40 druhů. Mšice nabodávají vláJasenský zpravodaj 5

sečnice listů a jehličí, ze kterých sají bílkoviny a stopové prvky. Zbylé, nestrávené jednoduché cukry vystřikují
na listy, nebo jehličí. To je tzv. medovice, která je poměrně hustá. Tu pak nosí včely do úlů.
Něco k diskusi: EU rozdělila druhy medů na květové a medovicové. Vyloučila medy smíšené. Kam tedy
zařadit medy tzv. smíšené (tolik žádané) – např. nektar z ostružin, malin, léčivých bylin, lip, přičemž včely nosí do úlů medovici z lip, dubů, buků, osik, přičemž
tyto nektary či medovici nelze označit za medy jednopruhové. Budou z toho včelaři moudří, nebo se to nevědecky zdůvodní?

Návštěva včelařského provozu př. Hnilice:
Účastníci vzdělávacího cyklu přednášek se přemístili
na rozsáhlou včelnici k př. Hnilicovi. Tam proběhla praktická ukázka všeho, o čem se mluvilo v přednáškách.
Diskuze, výměna názorů a poučení z vlastních zkušeností byly pro účastníky značným přínosem.
Závěr: Poděkování za velmi zajímavou a poučnou akci
patří zejména předsedovi OV ČSV Zlín př. Jaroslavu Studeníkovi a některým obětavým členům výboru.
Dík za dobrý guláš, kávu, čaj, pivo i limo. Dík za kulturní výzdobu sálu a vzornou organizaci.
Josef Okál – čestný člen OV ČSV,o.s., Zlín

Včelařský kroužek přináší své plody
Není tomu tak dávno (březen 2010), kdy jsme se
s Mgr. Ivou Mynářovou, po exkurzích dětí ZŠ v mém
včelařském provozu, začali zabývat myšlenkou založit
včelařský kroužek mládeže. Po začátku školního roku
jsem ve škole zjistil, že děti mají opravdový zájem a hned
první rok se přihlásilo 13 dětí. Kroužek jsem zakládal
s úmyslem, že ho povede zkušenější včelař, než jsem já.
Nakonec vše zůstalo na mně, a abych dětem nepřednášel něco, co by nešlo vzít zpět, začal jsem pracovat taky
na sobě. Absolvoval jsem Jihočeskou včelařskou školu
v Blatné, kterou založila Pracovní společnost nástavkových včelařů.
Teoretické vědomosti spojené s patnáctiletou praxí
můžu dále přenášet na mladé včelaře. Přes všechnu snahu je to, co platí letos, příští rok zcela jinak. Prostě je to
příroda a stále se máme co od ní učit. Po třech letech činnosti našeho kroužku se dětem začínají nabyté znalosti
měnit v touhu po chovu vlastních včel. Možná to do jisté
míry odstartovala skutečnost, že Vojtěch Dušek se umístil v letošním roce na prvním místě v soutěži Zlatá včela
a získal jako první cenu dvouprostorový úl. Postupně se
připravoval i Martin Bielik a Ondra Kovář. K dnešnímu
dni již všichni tři chovají vlastní včely a to je to čemu říkám „přináší své plody“. Mimo vlastních včel uvedených
dětí máme čtvery včelstva kroužkové, poslední dva roky
není výnos medu takový, jak bychom si představovali, ale
věříme, že i to se zlepší.
Z pohledu vedoucího není vůbec snadné vést kolektiv
dětí (letošní rok jsme začínali s patnácti) bez pedagogického vzdělání, zajistit si osnovu, pomůcky, proložit činnost i jinými aktivitami, aby děti neměly pocit, že jsou
opět ve škole… Po roku činnosti jsem oslovil rodiče dětí
o spolupráci a díky paní Janě Bielikové a Lence Duškové jsme vytvořili tým a s úlevou můžeme dětem připravovat takové akce jako noční rybaření, Letní školu mladých

Malé ohlédnutí za činností
VKM z Jasenné

Včelařský kroužek mládeže byl založen v říjnu roku
2010 a poprvé se děti zúčastnily oblastního kola soutě6 Jasenský zpravodaj

včelařů v Nasavrkách a jiné akce. Toto vše by bohužel nešlo bez morální a materiální podpory sponzorů. V našem
případě Obce Jasenná, pana Zapalače, Pavla Kováře, Ivo
Gerži ze Želechovic a najdou se příležitostně i jiní, kteří nám poskytnou nápomocnou ruku. Děti pro svou činnost potřebují nejen pomůcky základní, ale i odbornější,
např. mikroskop (který nám stále chybí), ruční medomet
a i jiné pomůcky. Snad si to postupně pořídíme. Zatím
využíváme veškeré zařízení u mne. Letošní školní rok
jsme slavnostně ukončili 25. 6. 2013.  Děti, které dochází do kroužku tři roky, jsme pasovali na mladé včelaře
a ostatní obdržely certifikát o účasti.  
V závěru bych chtěl poděkovat Obci Jasenná, panu
starostovi Pavlu Machovskému i celému zastupitelstvu
za veškerou podporu, kterou nám věnují. Rovněž děkuji ZŠ Jasenná pod vedením Mgr. Hynka Tichého s kolektivem za spolupráci a možnost využití prostor školy k teoretické výuce a kulturním akcím. Zapomenout nemůžu
ani na moje „asistentky“ paní Janu Bielikovou a Lenku
Duškovou, které mi pomáhají zvládnout početný tým dětí
na soutěžních a jiných aktivitách kroužku. Toto vše bych
nemohl dělat bez rodinné podpory. Všem zmíněným patří náš vřelý dík.                    
Jaroslav Studeník vedoucí VKM Jasenná
že „Zlatá včela“ v květnu r. 2011 v Napajedlích a hned
se umístily v mladší kategorii na druhém, osmém, devátém, desátém a dvanáctém místě z 80 zúčastněných dětí.  
V roce 2012 ve Francově Lhotě opět druhé místo. Je vi-

dět, že kroužek děti fascinuje a baví a už začínají někteří
samostatně včelařit.
Kroužek pod vedením př. Jaroslava Studeníka nabízí
dětem širokou škálu zajímavých aktivit. Jsou to medová odpoledne s předešlým pečením a zdobením perníčků
doplněná odbornými přednáškami pro širokou veřejnost,
dále noční rybaření v loni na retenční nádrži v Ostratě.  
Letošní rybaření si děti vyzkoušely na rybníku Angalaška v k.ú. Hvozdná. Lov se vydařil, celkem bylo nachytáno – způsobem chyť a pusť – více než dvacet kaprů a byl velký problém děti od vody odtrhnout. Účast dětí
z kroužku na táboře v Nasavrkách v Letní škole mladých
včelařů, nebo také zájezd do Ostravy i pro rodinné příslušníky a známé dětí z kroužku na výstavu s názvem
„Život na zahradě“, která se konala na výstavišti Černá
louka. Překvapením pro děti bylo v Ostravě vyhlášení výsledků soutěže „Český med 2012“, v níž získaly zlatou
medaili za jejich medovicový med.
Dne 28.4.2013 se v Luhačovicích pořádalo oblastní
kolo soutěže „Zlatá včela“ Zlínského kraje. Pořadatelem
byla ZO ČSV, o.s., Luhačovice ve spolupráci se ZŠ Luhačovice. Soutěž každoročně vyhlašuje republikový výbor Českého svazu včelařů – komise pro práci s mládeží
pod vedením předsedy svazu RNDr. Václava Švamberka. Záštitu nad soutěží převzal hejtman Zlínského kraje MVDr. Stanislav Mišák a členka rady ZK Bc. Milena
Kovaříková. Organizátoři si zaslouží srdečné poděková-

ní za jejich činnost. Soutěže se zúčastnilo 112 dětí ze 17
kroužků mladých včelařů, rozdělených do dvou kategorií. Mladší kategorie: 1.-5. ročník a starší kategorie: 6.-9.
ročník. Začínalo se hromadně testem, pokračovalo mikroskopováním, praxí, poznáváním pomůcek a botanikou. První místo ve starší kategorii včelařů obsadil Mario Herák z Ostrožské Nové Vsi, v mladší kategorii to byl
Vojtěch Dušek z VKM při OO ČSV,o.s., Zlín a ZŠ Jasenná. Včelařský kroužek mládeže v Jasenné organizovaný př. Jaroslavem Studeníkem je aktivní třetím rokem.
Děti včelaří v nástavkových úlech a vlastní čtyři včelstva,
důraz je kladen hlavně na osvojení si základních vědomostí a dovedností při práci se včelstvy. V červnu 2011
proběhlo jejich první medobraní (med se rozdělil mezi
děti a nezapomnělo se ani na jídelnu ZŠ a MŠ v Jasenné)
v loňském roce jsme zůstali takřka bez medu jako většina
včelařů a letošní se teprve rýsuje. Avšak produkce medu
není hlavním účelem kroužku, tím je výchova mládeže
a příprava mladých včelařů a včelařek. Zatím se to daří.
Soutěž „Zlatá včela“ je putovní a už teď se všichni těší
na příští ročník. I v letošním roce se opět devět dětí přihlásilo do Letní školy mladých včelařů  kterou organizuje
komise pro mládež při ČSV v Nasavrkách, mimo včelařské aktivity budou mít děti podobný program jako na jiných táborech. Přejeme dětem, aby nasbíraly nejen nové
přátelství ale i poznatky jak se to dělá jinde.
Lenka Dušková a Jana Bieliková

Rybaření pohledem dětí

to už sbalili a šli jsme spát do stanu. Na druhý den jsme
vstali už ve 04:30, abychom ještě mohli chytat, protože
jsme jeli už v 11:00h. domů. Bylo to tam mooc pěkné,
doufám, že se tam ještě někdy zastavíme. Na  tento zážitek do smrti nezapomenu.
   Ondra Dušek

V pátek 14.6.2013 jsme se se včelařským kroužkem vydali na noční rybolov na rybník Angalaška v obci Hvozdná.
Přijeli jsme v pátek odpoledne, nahodili jsme si udice
a nachystali jsme stany na spaní. Na večeři jsme si opekli špěkáčky, šli jsme dále chytat ryby do noci. Odpoledne
jsem měl štěstí a zabral mi kapr 53 cm a v noci jsem chytil dalšího kapra 51cm. Spoustu malých kapříků co jsme
chytili, tak jsme pustili nazpátek do vody. Asi o půl noci
jsme šli spát a ráno jsme vstali ve 4:30 a šli znovu nahodit pruty do vody. Snídali jsme čerstvě uvařený kotlíkový
guláš, chleba a čaj. Domů jsme se vrátili akorát na oběd.
Rybaření se nám všem velmi líbilo a děkujeme panu Studeníkovi za pěkný výlet.        
   Martin Bielik

Na nádrži Angalaška u Hvozdné se mi moc dobře rybařilo. První záběr jsem měl sice až o čtvrt na pět ráno, ale
za to čekání to stálo. Kapr měl 35 cm, sice to není míra,
mně to nevadí, pozdravil jsem ho a zase vrátil do jeho domova. Takové podobné jsem si vytáhl ještě čtyři. Nějraději bych jel zase, bylo to super.
     Vojta Dušek

Na rybách se mi líbilo. Mohli jsme jít spát, v kolik
chceme. Rybařili jsme do 10 hodin. Vyloveno bylo asi 30
ryb.
           Daniel Vavřička
Líbilo se mi, že jsme měli velký prostor na chytání ryb.
Že jsme opékali špekáčky a šli pozdě spát. Dostatek jídla
a pití. Příště bych jel zas.
            Tomáš Vavřička
Rybník Angalaška u Hvozdné se mi velice líbil, byla
tam  spousta ryb. Hned jak jsme přijeli, tak jsme si nahodili pruty a čekali, s klukama to byla velká sranda a na prvního kapra jsme nečekali moc dlouhou. Asi v 23:35 jsme
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Noc kostelů
V pátek 24. května už podruhé
v evangelickém kostele v Jasenné proběhla Noc kostelů, do které se zapojilo více než 1200 kostelů v celé republice. Program v našem kostele zahájilo
varhanní preludium a pak následovaly perličky z historie sboru. Kdo přišel, dozvěděl se nejenom to, kdy se
náš kostel postavil, ale také proč stojí
právě zde a proč je užší, než měl být.
Slyšeli jsme i některé pikantní historky ze života farářů a kostelníků a děti
zjistily, že stejná jména, která mají
ve třídě ve škole, nosili už před dávnými lety presbyteři jasenského sboru, jejich prapradědečci. Následovalo
hudební vystoupení dětí, které si připravily nejenom klasické skladby, ale
i popové, pohádkové a jazzové. Všichni byli moc šikovní a hráli takřka profesionálně a taky obětavě – Deniska
Lukášová dokonce s nohou v nechodící sádře. Při saxofonovém sólu Jirky Kováře se kostel proměnil v opravdový jazzový klub. Kdo chtěl, mohl
potom zůstat v kostele na promítání filmu „Milujte své nepřátele“ – dokumentu o Přemyslu Pitterovi a Olze
Fierzové, kteří po válce provozovali
zotavovny pro židovské děti, které se
vrátily z koncentračních táborů, i pro
německé děti, které zachraňovali z internačních táborů.  
Na faře v sále si mohly děti nakreslit, vystřihnout, slepit nebo jinak vyrobit vlastní kostel. Dospělí tu moh-

li nahlédnout do sborových matrik.
Pěkný byl výrok jednoho nejmenovaného účastníka, který s uspokojením
konstatoval, že se našel ve všech matrikách – křestní, konfirmační, svatební, jen v té pohřební ještě ne. Všichni si také mohli zblízka prohlédnout
liturgické nádobí ke křtu a k večeři
Páně a vyzkoušet si talár.
Noční prohlídka kostela má zvláštní atmosféru a někteří se odvážili až
nahoru do věže ke zvonu. Děti pak
ještě vyrazily tmou za pokladem.

Klubovna u fary se na tento pátek
proměnila v improvizovanou hospůdku U Kostela, kde se čepovalo pivo, kofola a nabízela se spousta
dobrot. Venku na dvoře si děti i dospělí opékali buřty a hřáli se u ohně.
O tom, že celková atmosféra letošní
Noci kostelů se nesla ve velmi přátelském duchu snad i vypovídá fakt,
že poslední účastníci se rozcházeli až
ve 3 hodiny ráno.
Blanka Macková a Radka Včelná

Poděkování za Noc kostelů

V loňském roce jsem poprvé využila možnosti podívat se do kostela jinak,
než je zvykem. Prohlídka místního evangelického kostela se mi líbila a byla
jsem zvědavá, co nového připraví organizátoři v rámci letošní Noci kostelů.
Byla jsem příjemně překvapená. Další zajímavé informace z historie kostela,
skvělé výkony dětí ve hře na hudební nástroje a k tomu velmi zajímavý dokument o životě lidí ochotných pomáhat dětem postiženým válečnými událostmi bez ohledu na to, na které straně fronty stáli jejich rodiče. Posezení
v improvizované hospůdce bylo moc příjemné a protáhlo se do pozdních hodin. Určitě se dá říci, že se celá akce vydařila. Budu se těšit na příští – přijďte
se podívat také.
           Iveta Dorničáková

Zájezd (nejen) pro seniory

Plakátek s tímto nápisem oznamoval našim občanům, že ČCE v Jasenné chce 5. června 2013 uskutečnit
malý zájezd. Přihlásilo se 38 zájemců z Ubla, Lutoniny, Jasenné, Liptálu a Lhoty u Vsetína, takže autobus
pana Jančíka byl skoro plný. Den zájezdu ničím nepřipomínal červen.
Bylo chladno, občas mrholilo a nepřestalo po celý den. Na dobré náladě
zúčastněných to ale nic neubralo.
Cíle našeho zájezdu nebyly daleko,
brzy jsme zastavili u přehrady na Bystřičce, která patří k našim nejstarším.
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Mnozí z nás aspoň očima hledali místa, která jsme v mládí navštěvovali
a kdy nám tato vodní nádrž nahrazovala tenkrát nedostupné moře.
Po procházce po hrázi nás autobus úzkou silničkou dovezl do Velké
Lhoty. Většina z nás tam nikdy nebyla a byli jsme zvědaví na významnou
památku našeho kraje – evangelický
toleranční kostel z r. 1783. Obdivovali jsme práci našich předků, kteří
už dva roky po vydání tolerančního
patentu vybudovali tuto jedinečnou
dřevěnou stavbu. S historií kostela
nás seznámil pan farář Krupa, jehož
výklad jsme si se zájmem poslechli.
Kostel je stále udržován v původním
stavu, bez vytápění a elektřiny. Pan

farář pokračoval ve svém vyprávění
ve sborovém domě při malém občerstvení. Po obědě v místní restauraci
byl čas přesunout se do Mikulůvky.
Ani tady většina z nás nebyla a velmi se nám líbily výstavné domy
a upravené zahrádky. Ty jsme ale obdivovat nepřijeli – zajímala nás nová
moderní evangelická kaple, kterou
si postavili místní věřící. Náš dojem – příjemná, útulná, s výhledem
do okolních zahrad.
Poslední zastavení naší cesty –
Češkův mlýn v Jarcové. Možná někteří znají toto jméno, protože tady
žije nejstarší občanka Zlínského kraje – letos už 108 letá paní Češková.
S historií mlýna nás seznámila její

Zhodnocení sezony 2012/2013

Postupem do vyšší soutěže, do 3.
třídy, se nám splnilo to, v co všichni před začátkem sezony doufali. Již
od podzimní části jsme na tom byli
dobře. Stali jsme se půlmistry s náskokem tří bodů na druhou Trnavu.
Jarní část jsme opět zvládli bez porážky. Celková bilance sedmnáct výher, tři remízy a žádná prohra je další
třešničkou na dortu ve skvělé sezoně. Navíc pouze třináct obdržených
branek z dvaceti zápasů je také pěkná vizitka.
Vše se ale nevyvíjelo ideálně. Museli jsme se vypořádat s nepříjemným

zraněním a pracovním vytížením některých hráčů, takže jsme museli hledat „novou“ sestavu oproti podzimu.
Tohle vše, výsledky v zimní přípravě a těžký jarní los, nás vedlo k obavám, jak to zvládneme. Při ohlédnutí
zpět byly naše obavy zbytečné. Přiznávám, že jsme měli v některých zápasech i kus štěstí, ale to už ke sportu patří.
Velké poděkování si zaslouží nejen hráči, ale i ti, co se kolem fotbalu
pohybují, fandí a sponzorují. Všichni
dohromady v čele s předsedou oddílu
panem Zichou odvedli kus práce.

dcera paní Kalhousová v autobuse,
protože návštěva potravinářské výroby je z hygienického hlediska obtížná. Součástí areálu mlýna je i prodejna a tak se před obchůdkem utvořila
malá fronta. Kupovala se mouka, pohanka, mák, kmín a další podobné
zboží. Obtěžkáni nákupy jsme nastoupili do autobusu a spokojeně se
vrátili domů.
Všem účastníkům se zájezd líbil
a tak nezbývá, než poděkovat sestře
farářce Radce Včelné za jeho přípravu. Věříme, že si zase někam vyjedeme, účast není omezena ani věkem
ani vyznáním.
Za účastníky zájezdu
Jindřiška Hejtmánková
Závěrem bych chtěl povědět za
celý tým, že se do další sezony moc
těšíme a věříme, že se na nás přijde
podívat a povzbudit nás ještě více
fanoušků.
Trenér Martin Nikolén

Poděkování

Děkujeme panu trenérovi za jeho
článek. Za SK Jasenná k němu musím dodat, že trenér Martin Nikolén má na postupu do vyšší třídy nespornou zásluhu. Má velký
vliv na mladé hráče, kterých máme
v SK většinu. Za jeho celkový přístup mu patří upřímný dík.
Jan Zicha

Ohlédnutí za uplynulou sezonou

Po zimní přestávce se hráči starší a mladší přípravky výrazně zlepšili. Jarní sezona pod vedením trenéra Milana Řezníčka byla úspěšná.
Zúčastnili jsme se také turnaje starších a mladších přípravek. Hráči starší přípravky se umístili na 4. místě ve
složení: Mucska Petr, Machala Marek, Sedláček Adam, Mikuláštík Matěj, Kovář Jiří, Kovář Vojtěch, Dušek
Vojtěch, Sušeň Martin, Kůra Filip.
V kategorii mladší přípravky se naši
svěřenci umístili na 1. místě ve složení: Řezníček Jakub, Řezníček Štěpán,
Řezníček Patrik, Studeník Antonín,
Navrátil Tomáš, Sedláček Roman,
Lukáš Šimon, Čala Lubomír, Čala Fi10 Jasenský zpravodaj

lip a Stojkovič Matěj (nejlepší střelec
turnaje). Všem hráčům přejeme pěkné prázdniny a doufáme, že v příští

sezoně budou i rodiče častěji fandit
svým dětem na domácím hřišti.
Antonín Studeník

Počasí I. pololetí 2013
Vzpomínání na průběh počasí     
v souvislosti s pranostikami. Pranostiky vznikaly postupně, jak si lidé
všímali přírodních zákonitostí a běhu
počasí během roku. Stále nám ovlivňují vnímání počasí. Například ledoví muži v květnu. Kdo by u nás sázel
okurky a rajčata před ledovými muži,
venku by sazenice určitě trpěly chladem, či by přímo zmrzly.
Leden:
Rok 2013, zahájil svoji pouť krásným, klidným dnem plným slunečního svitu. První den roku připomínal spíše předjaří. Jedna pranostika
říká: „Jak na Nový rok, tak po celý
rok“. Myslím, že tato pranostika byla
založena spíš na přání do přicházejícího roku, než na skutečnosti. Zima
vrcholí vždy měsíc po zimním slunovratu, to znamená okolo 20. ledna,
kdy má svátek Fabián a bývají největší mrazy. K tomu se váže pranostika: „Fabiánskéj zimy, sa bójíja cikáni víc jak čerta“. Toto rčení se mi
vrylo do paměti v raném dětství, kdy
byly zimy ve druhé polovině ledna
opravdu tuhé a teploty klesaly běžně
k -25°. Ještě jedna pranostika k Fabiánu: „O svatém Fabiánu zalézá zima
za nehty aj otužilému cikánu“. U nás
byly v tomto období mrazy do -10°,
ale na Šumavě klesaly teploty až
k -30°. Od 7. ledna do konce měsíce, ležela souvislá sněhová pokrývka,
která dosahovala až 30cm v údolích.
Pranostika říká: „Jak vysoko v lednu
leží sníh, tak vysoko tráva poroste“.
Letos jde o rčení, které se vyplnilo.
Koncem měsíce se začalo oteplovat.
Většinou bylo zatažené počasí, užili
jsme si velmi málo slunečního svitu.
Podle údaje Českého hydrometeorologického ústavu (ČHÚ), dosáhl sluneční svit jenom 20 hodin. Po většinu
měsíce byla špatná kvalita ovzduší,
hlavně díky dopravě.
Srážky: 77,4 mm
Nejnižší teplota: -16,2° (27.1.)
Nejvyšší teplota: +5,4°  (1.1.)
Jedna s pranostik pro leden říká:
„Mnoho sněhu v lednu, mnoho hřibů

v srpnu“. Pokud bude úspěšnost jenom
70%, tak se hřibaři mají na co těšit.
Únor:
Začátek února je vždycky v očekávání buď hromniční zimy, ale častější výskyt má na Hromnice (2. 2.)
obleva. Přiznám se, že letos jsem
toužebně očekával oblevu a očekávání se vyplnilo. Oteplení bylo mírné,
ale potěšilo náznakem příchodu příjemnější části roku. Pranostika říká:
„na Hromnice mosí skřivánek vŕznút, gdyby měl zmrznút“. Říkávalo se
také: „na Hromnice polovina píce
a zimy polovice“. Na Hromnice nám
svítí Slunce o hodinu déle. 8. února,
přišlo další ochlazení, nemělo však
dlouhé trvání. Sníh ležel v souvislé pokrývce od 7. ledna do 26. února, poté se sníh začal poměrně rychle
ztrácet. Na Matěje (24. 2.) pranostika říká: „Na Matěja k vesnu náděja“, „Na svatého Matěje pije skřivan
z koleje“, a další: „Na svatého Matěje lidské srdce okřeje, Slunce pozře
závěje, nad polem si skřivan zapěje“.
Obleva na Matěje přišla, skřivan se
mohl napít, ovšem nevím, jestli zazpíval na Hromnice. Opět bylo velmi
málo slunečního svitu a špatná kvalita ovzduší.        
Srážky: 59,5 mm
Nejnižší teplota: -15.5° (21. 2.)
Nejvyšší teplota: +9,4°  (28. 2.)
Hromnice nás navnadily na ústup
zimy, tak se však nestalo. Matěj
však dostál své pověsti. Taky jenom
na chvíli.    
Březen:
Březen byl studený. Nezůstal své
pověsti nic dlužen: „březen za kamna vlezem“. Na začátku března jsme
netušili, jak bude letos pranostika
pravdivá. Dokonce došlo i v dubnu
na baraní kožúšky. Další pranostika se týká Řehoře (12.3.): „Na svatého Řehoře, líný sedlák, který neoře“. Letos neoral ani sedlák, který
líný nebyl, přišlo ochlazení a ranní mrazy zalézaly za nehty a vítr se
sněhem pod kožichy. Na druhou stra-

nu – kdo v současné době v Jasenné
na jaře oře? Přišel Josef (19. 3.), astronomické jaro (20. 3.), jaro však nikde. V polích ležel sníh. Pranostika
na Josefa: „svatý Josef s tváří milou, končí zimu s plnou silou“. Letos
však žádnou sílu nepředvedl, lenošil.
V poznámkách o počasí mám zapsáno: „tak hnusný nástup jara snad ani
nepamatuji“. Poslední březnový den,
což byla neděle velikonoční, přišel
zpočátku déšť a potom silné sněžení,
spadlo 27,2 mm srážek.
Srážky: 65,2 mm
Nejnižší teplota: -12,4° (24. 3.)
Nejvyšší teplota: +12,5°  (6. 3.)  
Duben:
Pondělí Velikonoční připadlo na      
1. dubna. Ráno jsme vstávali do zasněženého světa, sníh ležel ve vrstvě
25 – 30 cm, teploměr ukazoval hodnotu -8°. Chladno a sníh nás trápil
až do 10. dubna. Všichni jsme čekali
na jarní počasí, zimní ráz počasí již
ubíjel nás i přírodu. Sníh ležel v souvislé pokrývce do 8.4. Výrazně oteplovat se začalo od poloviny dubna.
Blížilo se Jiřího, den, kdy by mohl
trávu do země zatloukat a stejně ji nezatluče. Síla života začala odívat pastviny, pole a lesy do zeleného šatu.
Do konce dubna rozkvetly ovocné
stromy, mimo jabloní. Konečně vůně
a ne věčně přítomný zápach znečištěného vzduchu. Konečně se všechno
nadechlo zmlazujícího koktejlu čisté
a obnovované vegetace. Letošní duben, byl průběhem počasí aprílovější,
překvapoval nás širokou paletou typů
počasí, mrazem, horkem, sněžením,
deštěm, bouřkami, koupal nás ve slunečních paprscích a zahaloval mraky i mlhou.
Také jsem dostal mnoho dotazů,
zda si pamatuji sníh a mrazy o Velikonocích. Pamatuji, byly to Velikonoce v roce 1977, neděle a pondělí
velikonoční připadlo na 10 a 11. dubna. Napadal sníh, okolo 10cm a noc
z pondělí na úterý byla velmi mrazivá, okolo -12°. Mrazivé počasí se sněhem vydrželo až do konce týdne.   
Srážky: 12,1 mm
Nejnižší teplota: -10,4° (2. 4.)
Nejvyšší teplota: +27,6°  (30. 4.)      
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Květen:
je poslední měsíc první půlky roku,
kdy nás ještě můžou překvapit mrazy. Typická jsou dvě období se vpády studeného vzduchu. První připadá
na ledové muže Pankráce, Serváce a Bonifáce, ve dnech 12. až 14.
5. Letos se zdrželi svých mrazivých
projevů. V těchto dnech se ochladilo a nejnižší teplota byla 14. 5. ráno,
teploměr ukázal +2,8°. Druhá vlna
přicházívá na takzvané malé ledové

muže Urbana (25. 5.), Filipa (26. 5.)
a Bédu (27. 5.). Letos přišli malí ledoví 23. až 27. 5. Denní teploty do +14°,
a ranní teplota dne 23.5. +3,5°, dne
27. 5. +4,7°. V tomto období, padal
sníh v pohraničních horách od Šumavy, přes Krkonoše, Jeseníky až
Beskydy. Bylo dost chladno pro rajčata i okurky, však se jim nechtělo
vůbec růst. Pranostiky: „Studený máj
ve stodole ráj“ a „V máji nemá pastýři oschnout hůl“, se v letošním květ-

nu naplnily vrchovatě. I přes chladnější průběh počasí, bylo možné najít
po 18. 5. v lese hřiby.   
Srážky: 93,5 mm
Nejnižší teplota: ráno +2,8° (14. 5.),
přes den +10,6° (23. 5.)
Nejvyšší teplota: +25,3° (19. 5.)
Přeji horké, slunečné léto, s čistými
radostmi žití.              
Pavel Sovička,
kronikář

Doba panství svobodného pána Rudolfa
ze Stillfriedu a Ratěnic
(malý exkurz do historie
našeho kraje - pokračování)
Dosavadní evang. farář v Jasenné
Gustav Winkler, působící zde od roku
1895, odchází roku 1897 na farnost
do Vsetína (jiný pramen uvádí, že šel
učit náboženství na vizovskou školu).
Nový farář Otmar Hrejsa, který přejímá zdejší farnost až následujícího
roku, dokázal spojit svoji náboženskou víru s praktickou láskou k lidem
a to zvlášť za I. sv. války, kdy velice ochotně každému pomáhal. Tehdy
učinil ze své fary takřka pravou reklamační kancelář. Není divu, že byl
pro jeho oblibu u lidu po válce zvolen
z vizovského okresu senátorem za republikánskou stranu.
V roce 1898, osm let po dostavbě
kostela sv. Cyrila a Metoděje v Bratřejově, byla při něm zřízena fara
a v únoru následujícího roku zde začala fungovat duchovní správa, která byla pojmenována jako „Katolická
duchovní správa císaře Františka Josefa I. v Bratřejově“. Prvním bratřejovským farářem se zde stal P. Antonín Sopúch.
Při katolickém kostele v Jasenné se
v roce 1899 ustavilo „Bratrstvo srdce Ježíšova“.
V Jasenné vznikla roku 1899
obecní pojišťovna dobytka, záslužnou činnost vyvíjel Sbor dobrovolných hasičů.
Již v říjnu 1898 bylo započato firmou Tőrők & Janowitz z Budapešti
se stavbou železniční dráhy mezi Otrokovicemi a Vizovicemi, a již 7. říj12 Jasenský zpravodaj

na 1899 byl zahájen provoz této železnice. Samotná stavba trvala necelé
dva roky, ale její příprava 5 let. Délka celé tratě byla 24,7 km a byla vybudována pro maximální rychlost 30
km/hod.
Poslední rok 19. století byl v každém směru špatný, poněvadž jednomu neštěstí šlo v patách druhé. Město Vizovice ničila jedna pohroma
za druhou. Střídaly se neblahé události v souvislosti s požárem, 26. srpna 1899 přikvačila průtrž mračen,
která nadělala na polích velké škody, obilí se nevyvedlo a vše dokonával ještě krutý mráz, který zničil
mnohé ovocné stromy. I následujícího roku 2. června 1900 byla opět průtrž mračen, a povodeň z toho vzešlá
byla místy tak prudká, že mnoho obilí na poli a také trať železniční v délce
8 metrů zničila. Žeň obilí byla proto
velice špatná. Zima byla tak krutá, že
ve mnohých studnách zmrzla voda.
Vizovice mají k   roku 1900 528
domů a 2.705 obyvatel, z toho je
2.256 katolíků, 375 evangelíků a 74
židů.
V Jasenné je 156 domů s 822 obyvateli a to 639 evangelíků augsburského vyznání, 107 katolíků (stejně jako
v roce 1880), občanů evangelického
helvetského vyznání je 69 a v obci
je též 7 židů. Vlastivěda zlínská dále
hovoří, že obyvatelstvo je zde vesměs
české, živí se zemědělstvím a ovocnictvím. Také sadařství je v Jasenné
velmi vyvinuto. Z napadaného ovoce pálí se slivovice a lisuje se burčák.

K tomuto roku také zde dosud kvete
ovčáctví a mnohé sousední osady dávají do Jasenné na léto svůj dobytek
„na pašu“.
U vlastní dědiny (jak psáno) není
návsi, domy jsou roztroušeny, chalupy jsou blíže silnice, grunty však
od silnice dále, obklíčeny kolkolem
zahradami. K obci patří 18 pasek,
z nichž některé jsou až hodinu vzdáleny. Před domy jsou zahrádky, některé od pradávna ale stály na obecním pozemku a teprve roku 1883 při
zakládání nových pozemkových knih
byly vykoupeny.
Rozloha obce k začátku století činí
12,36 km² a z toho je 1203 ha plodné půdy, kterou tvoří 611 ha rolí, 66
ha luk, 18 ha zahrad, 178 ha pastvin
a lesů 330 ha.
Jasenský kostel pokryt roku 1900
železným pozinkovaným plechem.
Lutonina má 95 domů a 450 obyvatel (oproti roku 1890 o 48 méně)
vesměs Čechů, zemědělců, převážnou většinou evangelíků augsburské
konfese, menšinou katolíků. Katolíci i protestanté jsou přifařeni do Jasenné, kde je i škola. V tomto roce
měla obec hospodářské půdy 592 ha,
z toho 364 ha polí, 113 ha lesů, 78 ha
pastvin, 32 ha louk a 5 ha zahrad.
Skotu zde bylo chováno 210 ks, bravu 75 kusů a 63 ovcí. V této době byl
zde v obci registrován 1 mlýn.
Ublo je obcí s 396 dušemi, které
bydlí v 74 domech. Obyvatelé jsou
vesměs Češi, z toho 14 katolíků a 382
evangelíků obojího vyznání. Obyva-

telstvo se živí zemědělstvím. Obec je
přifařena do Jasenné, v obecní pečeti je krojidlo.
Bratřejov má 122 domů a 681 obyvatel, školou povinných dětí bylo 121,
úlevu z povinné školní docházky zde
požívalo 20 chlapců a 8 dívek, z hlediska náboženské příslušnosti se ustálil poměr, kdy je obec z poloviny katolická a z poloviny evangelická.
V červenci 1901 se v Jasenné,
na základě církevního usnesení z 22.
dubna minulého roku, rozhodli zrušit a zavřít evangelickou školu, kterou
nahradila v obci již existující jednotřídní katolická veřejná škola, do níž
byli nuceně zaintegrováni žáci z Jasenné, Lutoniny, Ubla a Chrastěšova.
Tento stav ale nemohl kapacitně vyhovovat ani přes její rozšíření, a proto byla o dva roky později postavena
nová 4 třídní škola nákladem 40.944
zl. 78 kr. Teprve však příštího roku
1904 byly otevřeny 3 třídy a v následujícím roce 1905 i čtvrtá. To, že
už nebyla čistě katolická a navštěvo-

valy ji i děti evangelické, bylo zřejmě trnem v oku katolickým rodičům,
a proto katolíci z Jasenné, Lutoniny a Chrastěšova si zřídili počátkem
školního roku 1904/05 v Jasenné jednotřídní soukromou školu, kterou ještě v roce 1940 navštěvovalo 30 dětí.
V roce 1904 v Jasenné založen
zdejší Spořitelní a záloženský spolek
(Raiffeisenka).
V Zádveřicích končí své pastorační působení evangelický kazatel Benjamin Opočenský (od září 1858).
Novým farářem je zde ustanoven
příštího roku Frant. Pokora.
V Jasenné už je v roce 1905 jen 7
ovčích „salašů“, na nichž se chovalo
po 20 až 80 ovcích.
V témže roce pobýval na Valašsku
profesor T.G.Masaryk a to u obce
Jarcová v někdejším závodním hostinci Žabárna (nyní pečovatelský
ústav), kde trávil svoji letní dovolenou. Zde se setkával se svým přítelem – zdejším hajným Františkem
Redlem. V místě jejich schůzek Redl

Společenská kronika
Jubilanti:

93 let
Emilie Jurčáková
květen
dolansko
90 let
Pavel Polášek
červen
střed
89 let
Jarmila Zrníková
červen
paseky
87 let
Marta Macková
květen
hořansko
84 let
Marie Kovářová
květen
dolansko
81 let
Antonín Kráčala
květen
dolansko
80 let
Rostislava Polášek
červen
hořansko
75 let
Božena Smilková
květen
hořansko
70 let
Josef Bršlica
květen
hořansko
Pavel Polách
červen
paseky
65 let
Stanislava Pohánělová květen
hořansko
60 let
Jana Žůrková
květen
dolansko
Zdeňka Sušňová
červen
hořansko
Milada Vančová
červen
dolansko
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Narodili se:

Vojtěch Polách - (rodiče Světlana a Vojtěch Poláchovi)

zasadil lípu, kde byl v roce 1997 odhalený i pískovcový pomníček. Shodou okolností se poblíž nachází kámen s nápisem připomínající pobyt
rakouského císaře Františka Josefa I.
při manévrech léta Páně 1898.
Na horských hřebenech Hostýnských vrchů se také nachází řada
vzpomínkových pomníčků na prezidenta osvoboditele, které většinou
vznikaly za I. republiky. Je to na uctění památky prof. T.G.Masaryka, který na Valašsku často pobýval a to co
by poslanec říšského sněmu za zdejší
obyvatele v létech 1907 – 1914.
14. července 1907 se strhla nad
kopcem Syrákovem průtrž mračen,
a povodeň z toho vzniklá způsobila
veliké škody nejen na polích, ale také
ve Štěpské ulici ve Vizovicích. Již
předchozí dny poklesly denní teploty pod 10ºC a stejně studené a chladné počasí vydrželo až do konce onoho měsíce. S příchodem srpna však
rázem nastalo pravé léto.
Václav Maruna, Vizovice.

Filip Františák - (rodiče Jana Kráčalová a Jiří Františák)
Eliška Máčalová - (rodiče Ludmila Žárská a Martin Máčala)
Rodičům blahopřejeme.

V neděli 23. 6. 2013 byli mezi občánky přivítáni:

Jakub Olšar, Lucie Horáková, Jan Koš,
Barbora Pečenková, Jiří Mikuláštík, Kateřina Mrlinová

Sňatek uzavřeli:

Jiří Šimek a Jitka (Mikuláštíková)
Jindřich Smetánka a Lenka (Otrusinová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

K trvalému pobytu se přihlásili:

Petra Gergelová, Jiří Mynář, Gabriela Mynářová
Gabriela Halašková, Barbora Pečenková

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Zdeněk Vašek, Petr Košut, Daniela Košutová,
Petr Košut, Matouš Košut, Jindřich Smetánka
Jitka Šimková

Rozloučili jsme se:

Emilie Jurčáková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Dnes, 28. června 2013, uplynulo 20 let,
kdy umřel pan Vladislav Pečenka. Kdo
jste ho znali, vzpomeňte s námi. Za celou
rodinu manželka Svatava a syn David.
Tradiční fotbalový memoriál na jeho
počest se koná 20. července 2013 na hřišti v Jasenné.
Jasenský zpravodaj 13

Pohádkový les 2013

14 Jasenský zpravodaj

Informace o možných ohroženích obce

V souvislosti s nedávnými povodňovými událostmi v Čechách
je dobré připomenout, jaká ohrožení mohou nastat v naší obci. V souladu se zákonem č. 240/2000 Sb.
(krizový zákon) má obec v krizové dokumentaci definována možná

ohrožení. Jsou to rizika přírodního
charakteru – povodně z přívalových
dešťů a z rychlého tání sněhu, vichřice, extrémní sněhové srážky, sucho, sesuvy půdy. Druhou kategorií
rizik jsou rizika vyplývající z lidské
činnosti – znečištění ovzduší, vody,

půdy, hluk, nákazy z velkochovu
hospodářských zvířat, doprava místní i tranzitní, dlouhodobé výpadky
energií. Lidé mohou svojí nezodpovědnou činností způsobit ohrožení
místního významu. Ukazuje se ale,
že lidská činnost negativně ovlivňuje i rizika přírodní.
Pavel Machovský, starosta

Upozornění pro obyvatele obce
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (KHS ZK) zaznamenala
v tomto roce případ onemocnění klíšťovou encefalitidou na hranici katastru obcí Liptál a Seninka. Na základě
poskytnutých informací provedli pracovníci KHS ZK v polovině června  
t. r. sběr klíšťat a zajistili jejich vyšetření v laboratoři. Tato vyšetření výskyt viru v klíšťatech v dané lokalitě
potvrdila, jedná se tedy o nové ohnisko klíšťové encefalitidy.
Onemocnění není přenosné z člověka na člověka. K přenosu dochází přisátím infikovaného klíštěte.
Možný je také přenos po požití tepelně nezpracovaného mléka či mléčných výrobků infikovaných zvířat.
Obecně lze říci, že onemocnění má horší průběh u dospělých než
u dětí a jeho závažnost stoupá s věkem. Onemocnění probíhá pod různým klinickým obrazem – od lehkých bolestí hlavy a zvýšené teploty,
až po těžký průběh spojený s prudkými bolestmi hlavy, vysokými horečkami, dezorientací, ztuhnutím
šíje, poruchami vědomí atd. Při těžkém průběhu může dojít k trvalým následkům, v krajním případě
i k úmrtí.
Spolehlivou ochranu představuje očkování, případně nespecifická
ochrana, kdy se snažíme klíšťatům
zabránit v přisátí pomocí vhodného oděvu a repelentů, riziko nákazy
snižuje i včasné odstranění klíšťat
při prohlídce po návratu z přírody
a následná dezinfekce místa přisátí. Při konzumaci mléka ze dvora
či z automatů na mléko (jedná se
o neošetřené mléko) je základním
pravidlem toto mléko před konzumací převařit.

Očkovat se lze u svého praktického
lékaře, dále je možno využít očkovacích center ve Zlíně. Na Zlínské poliklinice ve 3. Etáži je očkovací centrum, kde se lze objednat přes zelenou
linku 800 123 321 nebo se lze nechat
očkovat na pracovišti Zdravotního
ústavu ve Vsetíně, tel.: 571 498 022.
Na očkování proti klíšťové encefali-

tidě většina zdravotních pojišťoven
přispívá v rámci preventivních programů.
Vaše případné dotazy rádi zodpovíme na tel.: 571 498 045-6 (územ.
prac. Vsetín), tel.: 577 006 741-2
(územ. prac. Zlín).
MUDr. Hana Tkadlecová,
KHS ZK
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Informace OÚ
Poznačte si do kalendáře
II. pololetí 2013

Úterní ordinace
MUDr. Stanislava Remeše

Červenec
  2., 16.
Srpen
       27.
Září
10., 24.
Říjen
  8., 22.
Listopad
  5., 19.
Prosinec
  3., 17., 31.
Dovolená: 24. 7. – 13. 8. 2013

občanství obce Jasenná Janu Rokytovi. Tento koncert se
stal pro mnohé poslední příležitostí vidět a slyšet pohromadě Jana Rokytu, CM Technik, Jarmilu Šulákovou, Josefa Lažu, soubor Portáš a další účinkující.
Naskýtá se možnost vydat záznam tohoto koncertu na
DVD.
Záleží samozřejmě na tom, bude-li o zakoupení DVD
dostatečný zájem. Cena by byla cca 100,- Kč. Je to mimořádná příležitost, jak si uchovat památku na Jana Rokytu.
Žádáme zájemce o zakoupení DVD, aby se co nejdříve
zaregistrovali na obecním úřadu.

Dětské poradny
MUDr. Evy Nečasové

Červenec
  10., 24.
Srpen
Září
     4., 18.
Říjen
     2., 16., 30.
Listopad
   13., 27.
Prosinec
   11.
Dovolená: 5. – 24. 8. 2013

Rozpis svozů tříděného odpadu

Žluté a červené pytle
Červenec
  8.
Srpen
5.
Září
2., 30.
Říjen
28. – st. svátek
Listopad
25.
Prosinec 21. - sobota

modré pytle
22.
16.
11.

Konzultační hodiny
SmVaK Ostrava a. s. na OÚ Jasenná

od 13:00 do 17:00 hodin (vodovodní přípojky).
Červenec
31.
Srpen
28.
Září
25.
Říjen
30.
Listopad
27.
Prosinec
18.

K Janu Rokytovi z Jasenné
Pod tímto názvem se 14. 4. 2012 v Rožnově pod Radhoštěm uskutečnil koncert spojený s předáním čestného
Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674. Sazba: Studio-mk, Vsetín.
Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 28. června 2013.
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