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Svátek sv. Maří Magdalény
U příležitosti svátku sv. Maří Magdalény se konala v katolickém kostele poutní mše svatá,
při které byly posvěceny nově zrekonstuované varhany. Jak je z obrázku patrné,
o účast na poutní bohoslužbě byl velký zájem.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Výpis usnesení XXVI/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 25. 6. 2013
Přítomno 7 členů zastupitelstva.
6/XXVI/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 7 členů
6/XXVI/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 7 členů

6/XXVI/3/2013
ZO schvaluje Závěrečný účet obce Jasenná za rok 2012
bez výhrad.
Pro: 7 členů
		
6/XXVI/5/2013
ZO schvaluje Základní škole Jasenná převod kladného
výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 57.268,21 Kč
do rezervního fondu.
Pro: 7 členů
6/XXVI/4/2013
ZO schvaluje Mateřské škole Jasenná pokrytí záporného
výsledku hospodaření za rok 2012 ve výši 13.161,59 Kč
z rezervního fondu.
Pro: 7 členů
		
6/XXVI/6/2013
ZO schvaluje vydražení nemovitostí p. č. st. 191, st. 192,
278, 280/1, 280/2, 322/2 (PK), budova č. p. 6 a č. p. 7 v k.
ú. Jasenná na Moravě za 335.000,- Kč.
Pro: 7 členů
6/XXVI/7/2013
ZO schvaluje zakoupení pozemků p. č. 3229/27 – 2 m2
a 3285 – 15 m2 podle GP 736-33/2013 v k. ú. Jasenná na Moravě za cenu podle znaleckého posudku.
Pro: 7 členů
6/XXVI/8/2013
ZO schvaluje příspěvek 20.000,- Kč na odstranění povodňových škod postiženým obcím.
Pro: 7 členů
Usnesení XXVII/2013
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 23. 7. 2013
Přítomno 7 členů zastupitelstva.
6/XXVII/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/XXVII/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

6/XXVII/3/2013

Pro: 7 členů
Pro: 7 členů

ZO schvaluje bezúplatné nabytí nemovitostí, pozemky
p. č. 327, 334/1, 334/3, 334/5, 334/6, 344/6, 348/5, 348/6
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v k. ú. Jasenná na Moravě do vlastnictví obce Jasenná –
Smlouva o bezúplatném převodu nemovitostí č. UZSVM/
BZL/3776/2013-BZLM a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Pro: 7 členů
6/XXVII/4/2013
ZO schvaluje dodatek zřizovací listiny ZŠ Jasenná.
Pro: 7 členů
		
6/XXVII/5/2013
ZO schvaluje dodatek zřizovací listiny MŠ Jasenná.
Pro: 7 členů
		
6/XXVII/6/2013
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 01/2013.
Pro: 7 členů
		
6/XXVII/7/2013
ZO schvaluje zpracování návrhu úprav Dolního hřbitova
a žádosti o dotace podle nabídky Ing. Königa.
Pro: 7 členů
6/XXVII/8/2013
ZO schvaluje zpracování žádosti o dotace na snížení energetické náročnosti budovy MŠ Jasenná. Pro: 7 členů
		
6/XXVII/9/2013
ZO neschvaluje žádost o prodej části obecních pozemků.
Pro: 7 členů
		
6/XXII/10/2013
ZO schvaluje Smlouvu o poskytnutí finančního příspěvku 20.000,- Kč na odstraňování povodňových škod obci
Habartice – Liberecký kraj a pověřuje starostu k podpisu
smlouvy.
Pro: 7 členů
6/XXII/11/2013
ZO ruší v plném rozsahu Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu
mezi Obcí Jasenná a Zdeňkem Vaculíkem, Liptál 178
pro uložení podzemního elektrického a komunikačního vedení v pozemku p. č. 3088 v k. ú. Jasenná na Moravě schválenou usnesením ZO č. 6/VII/7/2013 ze dne
8. 6. 2013.
Pro: 7 členů
6/XXII/12/2013
ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi Obcí Jasenná
a Avonet s. r. o., Krátká 219, Luhačovice pro uložení přípojky NN v pozemku p. č. 3088 v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 7 členů

Z dění v obci

Revitalizace hřbitova

Zastupitelstvo projednalo a schválilo zpracování projektu a žádosti o dotace z Operačního programu životního prostředí na úpravy dolního hřbitova. Projekt bude
obsahovat návrh výsadeb zeleně, eventuálních terénních
úprav, vsypové případně rozplytové loučky, sadovnické
úpravy – na tento účel je možné podat žádost o dotaci.
V projektu bude dále návrh řešení zpevněných ploch, prodloužení rozvodu vody, opravy dlážděných ploch u kolumbária a obřadní síně. Na opravu oplocení hřbitova je
připraven projekt pro vyhlášení vhodného dotačního titulu.

zemcích u bytových domů a rodinných domů v zastavěném území obce, které jsou současně nepřístupné veřejnosti a jsou stavebně oploceny.
     Kácení dřevin se provádí v období vegetačního klidu, s výjimkou havarijního stavu dřeviny, případně ohrožení provozu přenosových sítí (elektřina, plyn, telekomunikace).
Pavel Machovský, starosta

Malé ohlédnutí za besedou s důchodci

Ještě si připomínáme ve fotografiích letošní besedu
s důchodci. Naši mladí hudebníci: Martin Bielik (harmonika), Vojtěch Dušek (kytara). Byli jste také šikovní, děkujeme a za rok na slyšenou.

Povodňová pomoc

Zastupitelstvo obce v souvislosti s letošními povodněmi
projednalo a schválilo poskytnutí finančního příspěvku
20.000,- Kč obci Habartice v Libereckém kraji. Záměrem
bylo pomoci malé obci, která nemá rozpočtové možnosti
tak vysoké, jako velké obce nebo města. Bylo v této věci
osloveno Sdružení místních samospráv, které nám doporučilo právě obec Habartice, 490 obyvatel. Tato obec byla
na začátku června zatopena dvakrát během jednoho týdne, poškozena byla veřejná infrastruktura – chodníky, kanalizace. Náš příspěvek jí přijde určitě vhod.

Mateřská škola

V současné době probíhá v objektu mateřské školy instalace systému řízení vytápění. Tento systém umožňuje
ve zvolených místnostech vytápět na požadovanou teplotu, což znamená vyšší tepelný komfort v prostoru užívaném mateřskou školou i v bytech DPS. Dojde také
k úsporám nákladů na vytápění. Pořizovací cena řídicího
systému je 170.000,- Kč. Návratnost investice je udávána
cca 6 let. Pro dosažení dalších úspor schválilo zastupitelstvo zpracování projektu zateplení Mateřské školy a podání žádosti o dotace z Operačního programu životního
prostředí. Aby byly splněny parametry dotačního titulu,
musí být vyměněna všechna okna a dveře, zateplena fasáda i střecha. Součástí projektu bude i řešení statiky budovy, problémové rovné střechy, zastřešení přístupových
schodišť a terasy. Práce na projektu již byly zahájeny, žádost o dotaci bude připravovat Energetická agentura Zlínského kraje.

Kácení dřevin mimo les

Obecní úřady rozhodují o povolování kácení dřevin
rostoucích mimo les. Obecně platí, že povolení podle zákona musí být ke kácení stromů, které ve výšce 130 cm
nad zemí mají obvod kmene větší než 80 cm a pro zapojené porosty dřevin (patra dřevin se vzájemně dotýkají, překrývají, prorůstají), pokud jejich plocha přesahuje 40 m2.
S účinností od 15. 7. 2013 nemusí být podle vyhlášky č.
189/2013 Sb. vydáváno povolení pro kácení dřevin na po-

Setkání při harmonikách

se uskuteční 25. října t. r. v Hospodě pod Vartovnů od 19.00 hodin. Vstupné je 50,- Kč. Těšíme se na
setkání s Vámi.
Kulturně sociální komise
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Nákup energií pro obec
Vysoké ceny elektřiny a plynu jsou důvodem, proč občané, instituce, zaměstnavatelé hledají levnější dodávky
těchto energií. Najít spolehlivého dodavatele není jednoduché. Také obec od okamžiku uvolnění trhu s energiemi dostávala různé nabídky, které, jak se ukázalo, nebylo možno považovat za seriózní. Proto se obec dohodla
na nákupu energií pro obec i školy s obecně prospěšnou
společností (o. p. s.) Energie pod kontrolou. Při porovnání
cen E.ON, RWE a cen, za které dodává o. p. s je v případě obce úspora cca 20 %. Jsme na začátku smluvního vzta-

hu, a přesné hodnoty budeme znát až za rok. Vzhledem
k tomu, že o. p. s. je nezisková organizace zřízená obcemi
a městy, víme, že dodávky energií budou za ceny, za jaké
se energie nakoupí na energetickém trhu. Obecně prospěšná společnost „žije“ z paušálního poplatku 5.000,- Kč bez
DPH ročně a z poplatku 0,01 Kč bez DPH za každou spotřebovanou kWh energie. Obec Jasenná má uzavřenou s o.
p. s. smlouvu o energetickém poradenství a správě odběrných míst pro spotřebu el. energie a zemního plynu. Pokud
se i občané rozhodnou pro uzavření smlouvy s o. p s. Energie pod kontrolou, tak na ně se uvedené poplatky nevztahují. Připojujeme tiskovou zprávu o. p. s. a aktuální informace pro eventuální zájemce.      Pavel Machovský, starosta

Mějte své energie pod kontrolou
V poslední době se starostové měst a obcí setkávají s nárůstem stížností svých občanů, které se týkají
odběru elektrické energie a zemního plynu, konkrétně často neetických praktik některých podomních obchodníků s energiemi a jejich neúměrných cen. Vybrat
si toho nejspolehlivějšího z téměř stovky dodavatelů,
kteří se věnují koncovým zákazníkům, bývá totiž často
tvrdý oříšek. Abychom vás takovéhoto složitého rozhodování ušetřili, přicházíme s jednoduchým a spolehlivým řešením, jehož cílem je mít vaše energie pod
kontrolou.
Energie pod kontrolou je obecně prospěšná společnost, která vznikla z iniciativy starostů měst a obcí,
přičemž je jimi řízena i dozorována. Posláním této
neziskové společnosti je společný a efektivní postup
v řešení energetiky. O úspěšnosti ojedinělého projektu svědčí zapojení několika stovek obcí, měst a jejich
organizací do správy Energie pod kontrolou, obecně
prospěšné společnosti. A právě starostové těchto zapojených obcí přišli s myšlenkou umožnit výhodný výběr dodavatelů elektrické energie i zemního plynu také
svým podnikatelům a občanům. Zrodil se tak projekt
Pro firmy a domácnosti, který vám přináší jednoduché
řešení optimalizace vašich nákladů na energie a zbaví
vás mnohdy tíživých starostí o ně.
Na základě vašeho rozhodnutí vznikne mezi vámi
a obecně prospěšnou společností Energie pod kontrolou vztah založený na vzájemné důvěře a podpoře
představitelů vaší obce či města.

A jaké výhody vám zapojení do projektu Energie pod
kontrolou přinese? Získáte vysoce konkurenční cenu
elektrické energie a plynu, dosaženou nákupem na velkoobchodních energetických trzích. Dále vás čeká analýza stávajícího stavu odběru vašich energií a bezpečná
změna dodavatele prostřednictvím klientského centra
obecně prospěšné společnosti Energie pod kontrolou.
Velkou předností je neustálé monitorování smluvních
vztahů a cen za dodávky energií a špičkové profesionální poradenství v energetice.
Smlouva o ochraně zákazníka se uzavírá na základě
udělení plné moci. Podrobnější informace o možnostech přihlášení do projektu, včetně jednoduchého návodu, jak postupovat, najdete ve speciálních složkách
v kanceláři obecního nebo městského úřadu.
Mgr. Zdeňka Dubová
Tisková mluvčí
Energie pod kontrolou, o. p. s.

Ze složek o. p. s. Energie pod kontrolou, které jsou
na obci k dispozici vážným zájemcům o změnu dodavatele energií, otiskujeme žádost a plnou moc.

Energie pod kontrolou jednoduše ve 3 krocích:
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9. Hasičský tábor „Cesta do pravěku aneb přichází noc…“
„Cesta do pravěku“ - tak se letos jmenoval tábor
pořádaný
jasenskými hasiči. Tábor se konal
na již tradičním
místě ve Vlachovicích, a to hned
po rozdání vysvědčení v termínu od soboty 29.6. do soboty 6.7.2013. Již několik víkendů před začátkem tábora muselo několik dobrovolníků jet připravovat místo na táboření. Znamenalo to posekat trávu, pospravovat umývárnu,
WC a kuchyň. Prostě připravit zázemí pro všechny pračlověky. Moc jim za tuto pomoc děkujeme, protože to není
lehká práce, připravit tábor přímo na louce. V pátek před
odjezdem se už všichni dospěláci odebrali na tábor, aby
nachystali „jeskyně“ na spaní, poskládali záchodky a dodělali vše, co bylo nutné, aby se nám budoucí týden dobře bydlelo.
V sobotu ve 13 hod. se u jasenské zbrojnice rodiče rozloučili se svými dětmi a tím pro děti začala cesta do pravěku. V táboře všech 22 dětí, a to nejen z Jasenné, ale
i z Uherského Hradiště, Prlova, Vsetína nebo Valašského
Meziříčí, přivítali pravedoucí (viz. foto) a dostali první důležité informace. Byli rozděleni do tří družstev a hned první den museli vymyslet názvy svých tlup, nakreslit vlajku
a nacvičit si pokřik a tanec. Už u tohoto úkolu se projevili
vůdci týmu, koumáci, ale také srandisti a chytrolíni. Názvy tlup byly originální: Migiridi, Šišky a Flinstounovi.
Večer nás čekaly seznamovací hry a zpívaní u ohně.
Po první chladné noci praděti nemohly dospat a v půl
osmé už všichni čekali na každodenní rozcvičku. Po vydatné snídani, ranní hygieně a bodování jeskyň začal
program „Cesty do pravěku“. Pračlovíčci se dozvěděli
zajímavosti o tom, jak se dříve měřil čas a již z toho vyplýval úkol postavit si sluneční hodiny. Tento úkol byl
pro nás vedoucí nad očekávání úspěšný, oblíbený a v závěru vznikly velmi přesné hodiny. Odpoledne všechny
čekal výlet za pračlověkem. Na chvíli nás zastihl deštík, ale ani ten nám nepřekazil cestu v plnění úkolů a asi
po hodině jsme pračlověka našli v jeho chýši. Večerní
sportovní pravěké hry (prabowling, pravybíjená, prapřetahovaná) uzavřely druhý den.
Nejenom že děti soutěžily v různých úkolech, ale také se
dozvěděly spoustu informací o čtvrtohorách, třetihorách,
druhohorách i prvohorách. Tyto informace byly velmi důležité při spoustě soutěží. Dále na děti čekal lov zvěře, bránění ohně, malování na trička či výroba pravěkých ozdob.
Velký úspěch u dětí měla velká noční hra „Lov dinosaurů“, kde bez pomocí světla musely v deset večer hledat
dinosaury na louce vedle tábora. Několik spáčů tuto hru
promeškalo a velmi je to mrzelo. Jedním z úkolů tlup

bylo postavení si svého vlastního přístřešku pro pračlověka. Originalita dětí byla prostě super (viz. foto).
Na táboře samozřejmě nemohla chybět návštěva koupaliště a celodenní výlet do Slavičína. Ve Slavičíně děti měly
za úkol posbírat co nejvíce razítek z obchodů a najít ve městě lesopark, kde nás čekal oběd. Velkou náhodou bylo, že
zrovna v tuto dobu byla v místním muzeu výstava pravěkých nástrojů, kde děti nasbíraly plno dalších informací.
V pátek odpoledne čekala všechny poslední velká táborová hra „Cesta k Silurskému moři s hledání trilobita.“
Při této hře děti mohly zužitkovat všechny vědomosti,
které nasbíraly během celého týdne. Také musely zvládnout najít cestu podle buzoly nebo přečíst text podle rébusu. Na konci trasy nás čekalo Silurské moře, ve kterém
byl schovaný trilobit.
Každý den členové tlupy sbírali pro svůj oddíl body,
za které při večerním nástupu dostávali na svůj náhrdelník mamutí kly. (viz. foto). Také měli možnost získat kly
pro jednotlivce a získat tím titul Pračlověk tábora. Poslední společný večer byli všichni pračlovíčci oceněni za svou
aktivitu během celého tábora např. prasportovec, prašašek,
hnojník, prasmolař, prachůva a plno dalších pra... V sobotu jsme společně rozbili tábor, poslední společná fotka (viz.
foto) a čekali na správný čas, abychom se vrátili z pravěku
zpět domů. A tak se i stalo… v sobotu ve 13 hod. jsme přijeli před zbrojnici a rozjeli se do svých domovů.
Co říct na závěr? Za nás organizátory doufáme, že se dětem tábor líbil, rodiče byli v klidu, že dali děti do dobrých
rukou a odměnou nám bude to, že se příští rok zase setkáme. Pokud chcete vidět více fotografií, zavítejte na naši facebookovou stránku: www.facebook.com/SDHJasenna.
Za SDH Jasenná, Eva Maliňáková
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Letní tábor „Divoký západ“ v Hošťálkové 14.- 26.7.2013
V neděli 14. července odpoledne se u kostela v Hošťálkové začali rojit malí kovbojové a kovbojky s klobouky, vestami, kalhotami s třásněmi, opaskem, šátkem a také kolty. Každý z nich obdržel lístek na dostavník, který odjížděl
na Divoký západ, což je ve skutečnosti tábořiště s pěti týpí
na louce u potoka mezi lesy na hošťálkovských pasekách.
Na Divoký západ jsme přijeli opravdu jen s tím nejnutnějším a drsný život tam jsme museli zvládnout. Měli jsme štěstí – potok, který protékal kolem, byl zlatonosný, a tak jsme
narýžovali zlato a to jsme mohli v bance vyměnit za dolary. Informaci o nálezu „zlaté žíly“ bylo nutné doručit dál
do města, a tak jsme se na jedno odpoledne proměnili v poštovní kurýry Pony expresu, kteří neváhali i s nasazením
vlastního života projet přes území indiánů. Po celou dobu
nás ohrožovali nejenom indiáni, ale i banditi. Stačila malá
nepozornost a podařilo se jim zajmout rukojmí. Sledovali
jsme bandity a nakonec se nám podařilo osvobodit zajatce
a dokonce získat část informace, kde je ukryt poklad. Další
část informace k pokladu byla na místě vzdáleném několik
mil od našeho území. Na tuto dalekou cestu se vydali pouze ti starší a zkušenější kovbojové. Na kopci Bludný nalezli vzácný poklad indiánského kmene, který byl spravedlivě
rozdělen mezi všechny kovboje. Jednoho dne nám bandité
z našich stád odvedli několik kusů hovězího dobytka, takže
nám nezbývalo než je získat zpátky. A taky jsme postavili
kus železnice a přepravovali po něm zboží.
V táborové kuchyni se kromě obvyklých a osvědčených jídel letos vařila i ta kovbojská – třeba fazolový guláš i pravé americké hamburgery. V saloonu se sice pil jen
čaj nebo šťáva, ale mastily se taky karty při hře Bang.  Pro
rozptýlení kovbojů byla připravena „kovbojská olympiáda“, která měla vskutku kovbojské disciplíny jako např.
házení nožem do špalku, střílení z luku, střílení ze vzduchovky, přetahování na laně, výdrž pod vodou a udržení
se na bizonovi. Další čas kovbojům vyplňovalo i učení táborovým dovednostem, např. rozdělávání ohně, zacházení s pilou a sekerou, zdravověda, práce s mapou a buzolou, poznávání rostlin, přežití ve volné přírodě. Abychom
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mohli komunikovat s dalšími osadníky Divokého západu,
učili jsme se každé dopoledne chvíli anglicky. V podvečer pak všichni kovbojové naskákali do přehrádky na potoce, aby tolik nesmrděli pachem koní, tabákem a střelným prachem. Každý večer jsme u ohně zpívali a taky si
vyprávěli příběhy z bible. Každou noc se kovbojové obávali přepadu indiánů, který nakonec přišel poslední den.
Tábořiště se proměnilo v opevněnou pevnost a pomocí
hadrových koulí jsme útok indiánů odrazili. Počasí nám
celou dobu neuvěřitelně přálo a vůbec se letošní tábor povedl.  
          Blanka Macková

Děti VKM Jasenná jsou aktivní i o prázdninách…
Závěrem školního
roku 25. června 2013
jsme u p. Studeníka
uzavírali letošní školní rok. Pro naše mladé včelaře jsme měli
připraveny
medaile a pasovací listiny,
které obdržely děti
navštěvující kroužek třetím rokem. Tato listina byla vydána včelaři juniorovi, který dokazuje svými znalostmi
a praktickou zkouškou, že je oprávněn chovat včelu medonosnou, a to pod dohledem zkušeného včelaře. Ostatní
děti dostaly Certifikát o absolvování prvního a druhého
ročníku VKM. Nabyté zkušenosti a nadšení inspirovalo Martina Bielika, Ondru a Vojtu Duškovy a taky Ondru Kováře natolik, že dnes už chovají svoje vlastní včely
(pod dohledem zkušeného včelaře).
I v letošním roce devět dětí využilo možnost se zúčastnit Letní školy mladých včelařů při ČSV v Nasavrkách. Tato letní škola je zaměřena
především pro děti ze VKM z celé republiky. Děti nejenže navážou nové
přátelské kontakty s jinými dětmi, ale
taky se ujistí, jak zvládají včelařskou
problematiku, jak teorii tak i v praxi.
V náplni měli rovněž sportovní klání
a zájezd do blízkého okolí v Pardubickém kraji.
Ve dnech 27.7. - 29.7.2013 jsme s dětmi z našeho včelařského kroužku byli 3 dny ve skautském táboře v Jasenné.
V tomto táboře prožili celý měsíc skauti z Vizovic. Pár
týdnů jsme si pohrávali s myšlenkou, že i našim dětem
by se mohl líbit takto strávený prázdninový víkend, spolu se svými kamarády. A tak jsme se pustili do realizace tohoto nápadu. V sobotu 27.7.2013, kdy děti ze skautu
skončily svůj pobyt v táboře, bylo nám umožněno využít
skautské zařízení celého tábora. Všichni dorazili ve stanovenou dobu s batohy i spacáky a dobrou náladou a tě-

šili se, co všechno je čeká. Nejdříve jsme se všichni ubytovali do chatek, neboli stanů, v každém byly 2 lůžka.
První věc, co jsme dětem připravili, bylo barvení triček
s včelařskou tématikou. Tady se všichni vyřádili, jejich
fantazie byla veliká. Dospělí se s chutí zapojili. Po svačince si děti napsaly malý vědomostní test - opakování
je matka moudrosti! Táborem protéká malý potůček, kde
si děti v horkém počasí hrály (dříve brodily a ochlazovaly). Večer jsme si opékali špekáčky, hráli jsme na kytaru a harmoniku a zpívali si. Ve 22 hodin byla večerka
a šlo se spát. Nedělní ráno nás vítalo sluníčko a po rozcvičce jsme usedli ke společné snídani - pochutnávali
jsme si na našem medu, marmeládě a čerstvém pečivu.
V dopoledních hodinách jsme si napsali druhé kolo testů a šli s panem Studeníkem do včel. Po příchodu se děti
pustily s chutí do oběda, který nám připravil pan Dušek Petr. Horkem znaveni všichni uvítali odpolední odpočinek. V podvečer jsme se vydali na Oškerovy paseky
a cestou se seznámili s jejich historií.
Večer si děti vyrobily z hlíny a formiček malé medaile a shlédli divadelní
scénku, kterou si samy děti připravily. Ve 22 hodin se děti vydaly na stezku odvahy, která vedla místním lesíkem a pod dohledem nás dospělých,
si to všichni náramně užili. Pondělní
ráno se příjemně ochladilo, po snídani děti absolvují třetí kolo testů a následně jejich vyhodnocení. Vítězem
vědomostní soutěže se stal Ondra
Dušek, byl odměněn skleničkou medu s ořechy. Dopoledne jsme si vyráběli kabelky z koženky a zdobili si je
podle vlastní fantazie. Po obědě nastal čas se pomalu balit. Všem se nám v táboře moc líbilo a odnášeli jsme si
domů spoustu zážitků. Poděkování patří všem Junákům
z Vizovic za umožnění naší akce, a taky všem, kteří se
na akci podíleli.
Do konce prázdnin (a čas utíká) jsme dětem přislíbili ½
denní výlet po okolí na kolech. Snad se nám vydaří i tato
plánovaná akce. 		
 	 Jana Bieliková
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Doba panství svobodného pána Rudolfa
ze Stillfriedu a Ratěnic
(malý exkurz do historie
našeho kraje - pokračování)

Roku 1907 povstal druhý požár v Zádveřicích, shořelo 26 domů. Stalo se tak neopatrností 6-ti letého synka
domkaře Josefa Rafaje, hrajícího si na půdě domku.
Po faráři Frant. Pokorovi se stává evengelickým duchovním pastýřem a správcem fary v Zádveřicích roku
1908 Boh. Dobiáš, farář z Liptála.
V Bratřejově zbourána stará dřevěná škola z roku 1822
a na jejím místě postavena hasičská zbrojnice pro hasičský sbor, který byl roku 1908 zde založen.
V Lutonině vznikl roku 1909 jako nejstarší spolek
„Sbor dobrovolných hasičů“. Při sboru byl také ustaven
„Sbor samaritánů“. Sbor sháněl jen velmi těžko peníze
pro svou činnost, aby se mohla zakoupit nejnutnější výstroj a výzbroj. A tak díky různým půjčkám, za které se
musela zaručit, mohla obec zakoupit dvoukolovou ruční
stříkačku a opatřit 15 pracovních obleků. Následujícího
roku byla zbudována v obci hasičská zbrojnice.
Městská vizovská rada určila v červenci 1910 přesný tržní řád, co a jak se o týdenním trhu má prodávat.
K prodeji byly připuštěny tyto výrobky a potraviny: obilí, zemáky, máslo, sádlo, mléko, vejce, sýr, čerstvé ovoce, zelenina, drůbež, zelí na vozech dovážené, dřevo
na topení, stavební dřevo, šindel, semena, vepřový dobytek, hrnčířské výrobky, vápno, cukrovinky a řemeslnické výrobky pouze místních řemeslníků.
Místa k prodeji byla původně bezplatná. Za vepřový
dobytek se vybíraly poloviční poplatky dle sazby platné
pro trhy dobytčí.
Před určenou hodinou (od 1. dubna do konce září od 6.
hod. ráno, jinak od 8. hodiny ranní), nebo na jiném než
vykázaném místě bylo prodávání zakázáno pod pokutou 2 až 20 korun.
Překupníkům a obchodníkům bylo dovoleno kupovat na trhu vyložené zboží teprve poslední tržní hodinu, podomní prodej na trhu neprodaného zboží byl povolen teprve po tržní hodině, v létě tedy po 10., v zimě
po 11. hodině.
Rok 1911 byl tak suchý, že studny vysýchaly, ovoce
padalo předčasně se stromů a bylo velice málo obilí. Zemáky se počaly kopat až po svátku Všech svatých, protože „nasadily“ teprve v polovici října po dešti. Houby
rostly také teprve oním časem a hojně se jich sbíralo až
v listopadu.
V roce 1911 se provdala Gabriela, dcera svob. pána
Rudolfa ze Stillfriedu (tehdejší spolumajitelka velkostatku) za hraběte Jiřího Draskovicha z Trakostjanu, t.č.
dědičného člena sněmovny magnátů v Uhrách.
Roku 1912 byla velká úroda ovoce, takže 100 kg pěkných jablek se prodávalo za 1 rak. K 80 haléřů.
10 Jasenský zpravodaj

Časté bouře a lijáky s povodněmi v červnu až srpnu
1913 způsobily opoždění žní, takže pozdní ovsy a druhé jetele se sklízely až okolo 20. září. Pro dlouhotrvající
deště nebylo možno včas zasít ozimy.
Na evropských bojištích začala roku 1914 hřmít děla
první světové války. Místní kronikář píše: „Mobilizace
byla všude provedena velice rychle, také obyvatele Lutoniny časně zrána probudilo rázné bubnování obecního policajta Tomáše Láčíka. Již v neděli 1. srpna 1914
odvážel vlak z Vizovic a okolních obcí 200 mužů, otců
i synů, na válečnou frontu. A ještě slzy opuštěných matek a žen neoschly, když 1. září přišla druhá mobilizace
občanů do 42 let“.
Ale již 5. září 1914 projíždí železniční stanicí v Hrádku na Slavičínsku první vlak s raněnými z bojiště. Také
zde vykládají své raněné. Přichází první zprávy o našich
padlých. Mnohde se konají v obcích i v kostelích sbírky
na pomoc vojákům. Sbírá se šatstvo i peníze.
Rok 1915 byl suchý, a proto byla úroda obilí slabá, ale
i tu slabou úrodu zkazily deště během žní. Navíc švestkové stromy postihla rakovina a veliká černá plíseň.
Úroda roku 1916 byla zase velice slabá, neboť mandel
snopů dával jenom půl měřice obilí. A poněvadž bylo
také málo zemáků, rostla bída též u rolníků a to tím víc,
že začal i mor drůbeže.
Koncem roku již nebyl k dostání ani petrolej, a tak rolníci večer vysedávali větším dílem potmě, nebo si opět
pomáhali starodávnými světidly.
Učitelé měli povinnost sbírat zlato! Ale výsledek této
sbírky nebyl valný. Neboť bylo celkem sesbíráno a odevzdáno jenom 6 zlatých prstenů, 1 zlatý špendlík, 1 medajlonek a 7 zlatých úlomků. Bylo tedy těch „dobrých,
rakouských vlastenců“ u nás již velice málo.
Roku 1917 byla bída také již o boty, neboť kůže nebylo a tajně koupená kůže stála 70 K za 1 kg.
Poněvadž od 1. května nepršelo, nebylo zeleniny, nebylo
raných zemáků a také jarního obilí bylo velice málo. Tehdy bylo s výživou nejhůře, poněvadž se dávalo mouky na 1
osobu jenom 900 gramů týdně a ke konci měsíce jenom
600 gramů. Mléka bylo určeno jenom 1/8 litru na osobu
denně, a nouze o potraviny byla již taková, že 22. května
byli ve Vizovicích propuštěni všichni vězni ze žaláře.
V té míře, jak ubývalo potravin, přibývalo u rolníků
za doprovodu vojáků prohlídek, ovšem bezvýsledných,
poněvadž těžce pracující rolníci se nechtěli živit válečnou moukou.
Upisovat však musely také obce, faráři a všichni správcové peněžních fondů, poněvadž byli k tomu přemlouváni okresními hejtmany.
Ale také sena a jateliny bylo velice málo a tak se dobytek přikrmoval, kolik ho ještě zbylo, „letinou“ (listnatými haluzemi se stromů).

Měsíc srpen pak dokonával zhoubné následky sucha.
Studny i potoky vysýchaly, vody na mletí nebylo, a tak
mlelo se jenom na „žrnách“, kde ještě na pasekách byla,
a pro nejnutnější potřebu na kávovém mlýnku.
Štěstí ještě bylo, že byla dobrá úroda jablek, jimiž se
náš lid živil. Z počátku stálo 100 kg jablek 50 až 90 korun, v zimě však již 200 korun.

12. září 1917 byly všechny zádveřské zvony zabaveny
a odvezeny do nádražního skladiště v Lípě. Ale v noci
ze 17. na 18. září 1917 byly z tohoto skladiště odvezeny
a zakopány na poli, které ještě zádveřští do rána zorali a zaseli, aby nebylo možno poznat, kam se v noci poděly.
Václav Maruna, Vizovice.

Společenská kronika
87 let
Jiřina Bělíková
83 let
Milada Blaťáková
82 let
Jaroslav Machala
75 let
Stanislav Mikuláštík
70 let
Vlasta Řepová
Antonín Pobuda
65 let
Věra Zuzaníková
Miroslav Vaňhara

Jubilanti:
červenec

střed

srpen

dolansko

červenec

hořansko

srpen

hořansko

červenec
červenec

hořansko
dolansko

červenec
červenec

hořansko
dolansko

60 let
Antonín Bajza
červenec
hořansko
Věra Františáková
srpen
hořansko
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Narodili se:

Jan Sušeň
(rodiče Petra Gergelová a Jan Sušeň)
Monika Jurygáčková (rodiče Marcela a Miroslav Jurygáčkovi)
David Zrník
(rodiče Lenka a Petr Zrníkovi)
Eliška Šťastná
(rodiče Martina a Milan Šťastných)
Rodičům blahopřejeme.
V minulém vydání zpravodaje byl mezi přivítanými
občánky nechtěně přejmenován malý Jan Kos. Za
chybu se omlouváme jeho rodině.

Muži - Rozlosování III.B - podzim 2013/2014
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Zápas
Jasenná - Rudimov
Slopné - Jasenná
Jasenná - Šanov
Příluky B - Jasenná
Jasenná - Štítná n/Vl. B
Jasenná - Poteč
Luhačovice B - Jasenná
Jasenná - Mirošov
Sehradice B - Jasenná
Jasenná - Vlachovice B
Biskupice - Jasenná
Jasenná - Nedašova Lhota
Rokytnice - Jasenná
Rudimov - Jasenná

Den
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
NE
NE

Datum
11. srpna 2013
18. srpna 2013
25. srpna 2013
31. srpna 2013
8. září 2013
15. září 2013
22. září 2013
29. září 2013
5. října 2013
13. října 2013
20. října 2013
27. října 2013
3. listopadu 2013
10. listopadu 2013

Začátek
16:30
16:30
16:30
16:30
16:00
16:00
14:00
15:30
15:00
14:30
14:00
14:00
13:30
13:30

Sraz/Odjezd
15:30
15:00
15:30
15:00
15:00
15:00
12:25
14:30
13:25
13:30
12:15
13:00
11:35
11:45

Přípravka - Rozlosování Přípravka B - podzim 2013/2014
Kolo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Zápas
Jasenná - SK Vizovice
Bratřejov - Jasenná
VOLNO
Jasenná - Dolní Lhota
Hřivínův Újezd - Jasenná
Jasenná - Lípa
Luhačovice - Jasenná
Jasenná - Provodov
Příluky - Jasenná
Jasenná - Slušovice
Veselá - Jasenná

Den
NE
ČT

Datum
25. srpna 2013
29. srpna 2013

Začátek
14:30
16:30

Sraz/Odjezd
14:00
15:45

NE
PÁ
NE
PO
NE
ČT
NE
ČT

15. září 2013
20. září 2013
29. září 2013
30. září 2013
13. října 2013
17. října 2013
27. října 2013
31. října 2013

14:00
17:00
13:30
16:30
12:30
17:00
12:00
16:30

13:30
15:45
13:00
15:30
12:00
16:15
11:30
15:45
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44. Liptálské slavnosti

Srdečně Vás zveme do Liptálu, kde se koná od 22. do 26. srpna 2013 44. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti, na kterém budou účinkovat stovky tanečníků, zpěváků a lidových hudebníků z domova i mnoha zemí.
Zveme vás na lidové slavnosti, které si získaly prestiž nejen pro krásu valašského folkloru, ale i velkou účastí zahraničních souborů.  
Hlavní pořady festivalu se odehrávají v sobotu a neděli v liptálském přírodně kulturním areálu, ve čtvrtek a pátek
pojedou soubory účinkovat také do Všeminy, Seninky a Vsetína. K tradicím festivalu patří i víkendové řezbářské a řemeslnické dny s pojené s tradičním jarmarkem, noční ohňostroj s taneční zábavou při cimbálu, nedělní bohoslužby,
slavnostní průvod obcí Liptál. Doprovodnou akcí je výstava fotografií Josefa Londy, spojená s výstavou květin.
Organizátoři přejí všem návštěvníkům Liptálských slavností příjemnou pohodu a hluboký kulturní zážitek. Festival
se koná v rámci oslav Českého rozhlasu 90. výročí zahájení pravidelného rozhlasového vysílání u nás.
Záštitu nad 44. MFF Liptálské slavnosti převzali 1. místopředsedkyně Senátu Parlamentu ČR Alena Gajdůšková,
hejtman Zlínského kraje Stanislav Mišák a hudebník Felix Slováček.
Pořádají Folklorní sdružení Lipta Liptál, Folklorní sdružení ČR a Obecní úřad Liptál za podpory Zlínského kraje.
Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Rádio Proglas, Mediatel, TV NOE, Dětská tisková agentura, www.borovice.
cz, Literární noviny, časopis FOLKLOR, TV BESKYD a týdeník JALOVEC.
1000
1030
1130
1400
1430
16 00
1800
1900
2030
2100
2300
2315

Sobota 24. 8. 2013
Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)
Vernisáž výstavy fotografií z Liptálu a okolí Josefa Londy spojená s výstavou květin a keřů
Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostkou obce Liptál
Slavica – profilový program kozáckého souboru z Ruské federace
„Děti zpívají a tančí pro nás“ – účinkují dětské soubory z Ruské federace, Gruzie,
Bajdyšek z Třebíče, domácí Malá Lipta a Malůšata s CM Kotula z Nového Hrozenkova
„Přišli hosté z daleka„ – účinkují soubory z Mexika, Turecka, Bosny a Hercegoviny
„Poďme tam, kde hrajů a zpívajů trombitáši“ – trombity představí bratři Śtefánikovci z Nimnice a rozverné
písničky s nimi zazpívají mužský pěvecký sbor Bratříčci ze Slovácka, Rokytenka z Liptálu, Goralská muzika
ZBUJE ze Ždiaru a ženská pěvecká skupina Tíšina z Belé u Těrchové
„A včil pěkně po našem!“ – tančí a zpívají soubory Bajdyš z Třebíče, Sedmikvítek z Frenštátu p. R. a domácí
soubor Lipta s CM Jadernica z Valašského Meziříčí
Felix Slováček – klarinetista a saxofonista, rodák ze Zlína slaví letos kulaté jubileum.
„Ze všech světových stran do Liptála“ – večerní galaprogram se soubory z Mexika, Bosny a Hercegoviny,
Ruské federace, Gruzie, Rakouska, Turecka a Slovenska
OHŇOSTROJ
Zpíváme a tančíme s Cimbálovou muzikou Jadernica z Valašského Meziříčí

Neděle 25. 8. 2012
a
Bohoslužby v liptálských chrámech za účasti zahraničních souborů
1330 Slavnostní průvod krojovaných z horní části obce - Špica
1415 Koncert dechové hudby Liptalanka a vystoupení Mažoretkové skupiny SDOM Zlín
1500 „Roztančené podium“ – závěrečný Galaprogram 44. ročníku MFF Liptálské slavnosti 2013, ve kterém se
představí soubory z Ruské federace, Gruzie, Mexika, Turecka, Bosny a Hercegoviny, Rakouska, Goralská muzika ZBUJE ze Ždiaru, Trombitáši Štefánikovci a práskači bičem z Nimnice, Beskyd ze Zubří, akordeonistka
Eliška Hasalíková a zpěvačka Marta Santovjáková Gerlíková z Valašského Meziříčí, CM Jadernica z Valašského Meziříčí a domácí soubor Lipta – základ, senioři a ženský sbor Rokytenka.
850

1000

Změna programu vyhrazena
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 23. srpna 2013.
12 Jasenský zpravodaj

