Jasenský

z p ravodaj
ROČNÍK XV / ČÍSLO 5           ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2013
Co najdete v tomto čísle:
` Usnesení ZO
` Nový školní rok v MŠ a ZŠ
` Nová podoba sálu evangelické fary
` Zprávy z Ranče pod Vartovnů

ZDARMA

` "Kompostujeme v každé rodině"
` Historie našeho kraje - seriál
` Společenská kronika
` Informace

Sborová místnost
		
evangelické fary
				
má novou podobu

Zleva: Synodní senior Joel Ruml, synodní kurátorka Lia Valková, farářka Radka Včelná.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Usnesení ze zasedání zastupitelstva dne 17. 9. 2013
Přítomno 9 členů zastupitelstva.
6/XXVIII/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 9 členů
6/XXVIII/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 9 členů

6/XXVIII/4/2013
ZO neschvaluje žádost Zlínského kraje o navýšení příspěvku obce na dopravní obslužnost.
Pro: 9 členů
6/XXVIII/5/2013
ZO schvaluje záměr výpůjčky nemovitosti č. p. 7.
Pro: 9 členů

6/XXVIII/3/2013
ZO na základě doporučení hodnoticí komise podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném znění rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Stavba MK Helštýn
III“ takto: stavební práce provede Swietelsky stavební
s. r. o., Odštěpný závod Dopravní stavby Morava, Oblast
Zlín, Husova 1514, 757 01  Valašské Meziříčí. Zastupitelstvo obce Jasenná pověřuje starostu k uzavření smlouvy
o dílo.
Pro: 9 členů

6/XXVIII/6/2013
ZO schvaluje záměr vypořádání pozemků p. č. 777/38
a 398/9 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 9 členů

Jaké máme chovatele ovcí?

Svoz a likvidace odpadů
v Jasenné

Asi různé, tak jako jsou různí lidé. Co si o některých
ale máme myslet, když někdo vyhodí uhynulou ovečku
v igelitovém pytli někde u cesty. Případně když v kontejnerech, které jsou k dispozici pro obyvatele dolních
a horních pasek, jsou vyhozené kůže ze zabitých ovcí třeba i s vnitřnostmi. V obou případech se jedná o porušení zákonů souvisejících s chovem hospodářských zvířat.
Dále je porušován zákon o odpadech, protože biologické odpady tohoto druhu nesmí být ukládány na skládkách komunálních odpadů. Provozovatel skládky může
odmítnout převzít kontejner, který obsahuje kůže z ovcí
i další živočišné odpady. Jak k tomu přijdou obyvatelé
pasek, kterým někdo do kontejnerů přiveze takový odpad? Může se stát také to, že kontejner bude na náklady
obce přetříděn a obec bude muset uhradit likvidaci živočišných odpadů. Když se v kontejneru začnou tyto odpady rozkládat, tak to rozhodně není příjemný zážitek. Budeme muset kvůli některým nezodpovědným občanům
pořizovat kamerový systém nebo fotopasti?
Pavel Machovský, starosta

6/XXVIII/7/2013
ZO schvaluje výkup pozemků p. č. 782/67, 782/68, 782/69,
786/10 v k. ú. Jasenná na Moravě podle GP 662-36/2011
a znaleckého posudku.
Pro: 9 členů

V červnu loňského roku schválilo zastupitelstvo obce
společný postup obcí Bratřejov, Lutonina, Jasenná, Lhotsko, Liptál, Neubuz, Všemina a Ublo pro výběr dodavatele služeb svozu a likvidace odpadů. Tuto akci odstartovalo rozhodnutí Města Vizovice o zrušení poskytování
služeb svozu odpadů Technickými službami Vizovice.
Výběrové řízení probíhalo podle novelizovaného zákona o veřejných zakázkách, jehož přínos je velmi diskutabilní. Možnosti podávání námitek a odvolávání uchazečů
až k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže znamenaly v našem případě délku výběrového řízení 7/2012 –
10/2013. Na prvním místě výběrového řízení je Marius
Pedersen, a. s., se kterou bude uzavřena smlouva s účinností od 1. 1. 2014. V rámci výběrového řízení byly vysoutěženy nižší ceny za svoz a likvidaci odpadů, což má
význam v projednávání místního poplatku za svoz a likvidaci odpadů na rok 2014.
Pavel Machovský, starosta

Zveme Vás na

Adventní koncert
CM Kašava
který se uskuteční

v sobotu 30. 11. 2013 v 16:00 h.
v evangelickém kostele v Jasenné.
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Začátek nového školního roku 2013/2014
Čas běží jako voda a dva měsíce uplynou jako nic. O to
rychleji uplynuly i nám všem dva měsíce prázdnin a nový
školní rok je tady. K zápisu do první třídy přišlo letos
do naší školy celkem 9 dětí, rodiče dvou dětí požádali
o odklad školní docházky, takže jsme 2. září mohli přivítat 7 prvňáčků. Naše škola má tedy na začátku školního
roku celkem 41 žáků. Sedm žáků 1. ročníku je společně
ve třídě s jedenácti žáky 2. ročníku, kde je třídní učitelkou paní Mgr. Andrea Čalová, čtyři žáci 3. ročníku jsou
ve třídě společně s dvanácti žáky 4. ročníku a třídní učitelkou je zde paní Mgr. Marcela Pešková a v 5. ročníku
se sedmi žáky je třídním učitelem Mgr. Hynek Tichý. Letošní novinkou pro veřejnost jsou nově spuštěné webové
stránky školy s adresou zsjasenna-zlin.cz, na kterých lze

Adopce na dálku a pozvánka na
12. Žákovský ples
Již v roce 2004 se naše škola pod vedením bývalé paní
ředitelky Ivy Mynářové zapojila do tzv. Adopce na dálku (též sponzorství dětí). Je to populární způsob dobročinnosti, jehož podstatou je pravidelná finanční podpora
dětí z chudých rodin
v rozvojových zemích za účelem jejich
vzdělávání a obživy dárci z vyspělých
zemí. Tato podpora je
obvykle poskytována
po dobu školní docházky, nebo do zahájení výdělečné pracovní činnosti. Díky
finanční
podpoře
jsme mohli již za necelých 10 let podpořit čtyři děti. V této
činnosti pokračujeme i za nového vedení naší školy a každý

zjistit základní informace o naší škole. V tomto roce jsme
zavedli poprvé i celoroční projekt Poznávání naší obce,
ve kterém se letos zaměříme na Mikuláštíkovo fojtství.
Žáci by se měli v různých předmětech v průběhu celého
roku více seznámit s touto jedinečnou stavbou, její historií a životem našich předků v dřívějších dobách.
Věřím, že i letos navážeme na dobrou spolupráci školy s rodiči žáků potažmo se sdružením SRPDŠ. Rád bych
ještě jednou zde poděkoval všem, kteří nám v průběhu
minulého ale i již letošního roku poskytli jakýkoliv dar
či pomoc.
Nezbývá než popřát všem našim žákům hodně zdaru
a úspěchů v letošním školním roce a všem prvňáčkům
šťastné vykročení do školních let.
za ZŠ Jasenná Mgr. Hynek Tichý
rok obdržíme minimálně dva dopisy přímo od dětí, které
sponzorujeme. Pokud Vás zajímá částka, díky níž v současné době dívka jménem Pavithra J. z Indie získá vzdělání a lepší start do života, tak se jedná o 4 900 Kč. Tuto
sumu získáváme z  Žákovského plesu. Letošní již 12. Žákovský ples proběhne v pátek 22. listopadu od 16.30 hod.
v Sokolovně a budou na něm opět slavnostně pasování
prvňáci a páťáci. Jste všichni srdečně zváni.
Přikládáme ukázku i s překladem  dopisu slečny Pavithry J.
„Mojí drazí učitelé a přátelé z jasenské školy
Jsem vaše kamarádka
Pavithra J.. Mám se dobře. Děkuji vám za krásný
dopis a fotku. Velmi se mi
líbí. Teta z našeho sdružení mi ho pomohla přečíst
a vysvětlila mi, čemu jsem
nerozuměla. Jsem velmi
ráda, že jsem vás všechny
mohla na fotografii vidět.
Já jsem ve škole postoupila z druhého do třetího ročníku. Dostala jsem
díky vám na tento školní
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rok nové knihy, uniformu, tašku, boty a další školní materiály. Moc vám za to děkuji. Během prázdnin jsem se
zúčastnila jednodenního tábora. Naučila jsem se mnoho
písní a her. Nyní u nás máme období monzunů (tzn. sezónní převládající směr větru, který trvá několik měsíců.)
Které roční období máte u vás? Posílám sladké pusinky.
Vaše kamarádka Pavithra J.“
Mgr. Andrea Čalová

Sběr papíru

Plavání

Kurz plavání navštěvuje v tomto školním roce 22 žáků
z 1., 2. a 3. ročníku. Dohromady nás čeká 10 lekcí v měsíci září a říjnu. Děti s radostí vítají tuto změnu ve vyučování a na plavání se těší. Učí se splývat, plavat prsa
a znak. Na závěr absolvování kursu dostane každý z nich
diplom s hodnocením zvládnutých disciplín. Naši žáci
jsou velmi zdatní a bez problémů zvládají plavání i skoky v hluboké vodě.		
Martina Večerková

Sběr papíru proběhl na naší škole 23. a 24. září. Děti
za vydatné podpory rodinných příslušníků nasbíraly
4 195 kg papíru.
Nejlepší sběrači: Antonín Studeník, Miroslav Kovář,
Filip Čala.
Všem mnohokrát děkujeme za pomoc. Peníze budou využity pro potřeby žáků (např. cestovné a odměny na soutěže žáků, příspěvky na pracovní sešity, výlet,
exkurze a podobně).

Zprávičky ze školky
Rok s rokem se sešel a máme tu opět září. Tento měsíc
se Vám nezdá jiný než ostatní? Možná pro Vás je to měsíc jako každý jiný, ale pro nás, v Mateřské škole Jasenná, je tento měsíc plný novinek a vzrušení. Do mateřské
školy se totiž opět po prázdninách vrací život. Děti se vítají s kamarády z minulého roku a seznamují se s novými
dětmi, které s nejistotou přišly do mateřské školy poprvé.
Není se čemu divit, vždyť je to nové prostředí, noví lidé,
které neznají, nebo znají pouze z vidění a budou zde bez
podpory svých rodičů. Zkrátka měsíc září pro nás všechny v mateřské škole je měsíc adaptace. Snažíme se být
co nejcitlivější k novým dětem, aby adaptace u dětí probíhala co nejpřirozeněji, s ohledem na jejich individualitu. Neboť každé dítě je jiné a potřebuje jiný přístup. Nezapomeňme však ani na rodiče, kteří se svými dětmi tuto
změnu také velice prožívají. Takže to není adaptace jenom dětí, ale i dospělých.
Naše mateřská škola prožila přes prázdniny několik
změn. Tak se na ně pojďme podívat. Do důchodu se roz4 Jasenský zpravodaj

hodla odejít paní učitelka Věra Pečenková, která léta pracovala v naší mateřské škole jednak jako paní učitelka, posléze i paní ředitelka a vedoucí stravování. Tímto bych jí
chtěla moc poděkovat za její kvalitní práci v oblasti předškolního vzdělávání, nasazenost pro práci a vstřícnost
k dětem, za vedení dětí k tradicím našeho kraje ve Valašském kroužku. Myslím si, že pro naši mateřskou školu
udělala spoustu dobrého a posunula naši školku na kvalitnější úroveň. V návaznosti na odchod paní Pečenkové Věry bych Vám chtěla představit novou paní učitelku Bc. Annu Vaškovou, která od konce srpna nastoupila
na místo učitelky dětí II. třídy „Motýlků“. Nová paní učitelka také převezme valašský kroužek. Co se týká oprav,
musím zmínit rekonstrukci vytápění a rozdělení topných
jednotek v mateřské škole a u seniorů, kteří bydlí v budově mateřské školy. Další rekonstrukcí prošly schody před
hlavním vchodem mateřské školy a schody vedoucí z třídy „Berušek“ na zahradu. Za co jsme velice rádi, neboť
schody byly ve velmi špatném stavu.
Letošní rok máme v mateřské škole plnou kapacitu dětí,
což znamená, že máme 41 dětí z toho 15 dětí předškolní-

ho věku. Nových dětí k nám nastoupilo celkem devět, které bych chtěla touto cestou přivítat.
Milé děti, budeme si hrát, zpívat a tancovat, najdete si nové
kamarády a zažijeme spolu spousty legrace. Přeji Vám, aby
se Vám v naší mateřské škole líbilo čím dál tím více, a věřím, že spolu celý rok prožijeme s úsměvem na rtech.
Také bych chtěla poděkovat rodičům přihlášených dětí,
kteří vložili svou důvěru do naší mateřské školy.
Tím mé zprávičky ze školky končí, ale nebojte se, v dalších číslech Jasenského zpravodaje Vám přineseme nové
zprávy o akcích a aktivitách pro naše nejmenší.
Michaela Propšová

Vycházka dětí MŠ do přírody

Prázdniny skončily a opět jsme se setkali se svými kamarády. Mezi nás přišly nové děti. Některé zpočátku pár
dnů tesknily a ptaly se po své mamince, ale pomalu si
na prostředí MŠ zvykají. Děti mají rády zvířátka a přírodu. Tak si do ní uskutečníme delší vycházku. Úkol zní:
„Nachystat batůžky, něco dobrého do nich a s chutí za novými zážitky“. Jelikož nám již nastal podzim a s ním
i sychravé počasí, obouváme si gumáky a s dobrou náladou vyrážíme. Cestou pozorujeme dozrávající ovoce,
určujeme ovocné stromy a rostliny. Sledujeme motýlky, kteří poletují nad květinami. I sluníčko se na nás přišlo podívat. V dálce jsme zpozorovali dvě srnečky, které
před naším hlukem ale utíkaly pryč. Sbírali jsme různé
barevné listy, žaludy, kamínky, šípky a jiné přírodniny,
z kterých budeme v MŠ tvořit pěkné věci. Zdolávali jsme
s úspěchem přírodní překážky. I nejmenší děti všechno
zvládly. Snědli jsme dobroty z batůžků a plní dojmu se
vracíme zpět do MŠ, kde na nás čeká výborný oběd.
Věra Kočicová

Sportovní dopoledne v tělocvičně
základní školy
Nový školní rok v mateřské škole byl zahájen a děti
hned od začátku zažily některé novinky. Jednou z nich
jsou pravidelné návštěvy tělocvičny v budově místní základní školy. Poprvé jsme tělocvičnu navštívili hned
na konci měsíce září.
Děti si v ní pořádně zacvičily, protáhly a posílily svaly
na celém těle a naučily se spoustu nových her a pohybových dovedností. Mimo jiné jsme si například vyzkoušeli,
jak se hraje florbal, což byla pro některé úplně nová zkušenost. Děti si také vyzkoušely dechové a relaxační cvičení a uvolňující míčkovou masáž svalů od paní učitelky.
Ještě ten den se všichni ptali, kdy znovu navštívíme tělocvičnu a co nového se zase naučíme. Návrat do školky byl
poznamenán zdravou únavou a po obědě, který všem přišel vhod, děti do jednoho usnuly.
Bc. Anna Vašková

Jasenský zpravodaj 5

Sál evangelické fary září novotou
Na evangelické faře v Jasenné máme nový sál. Tedy ne
docela nový, jen nově zrekonstruovaný, vymalovaný a vybavený. Místnost, která se používá k bohoslužbám (v zimním období, kdy nejsme v kostele), ale i k dalším setkáním
a akcím sborovým i pro veřejnost, dostala novou podobu.
Umožnilo nám to získání dotace z Programu rozvoje venkova přes Místní akční skupinu Vizovicko a Slušovicko,
která pokryje 90 % nákladů s opravami.  Bezprostředním
podnětem k opravě sálu byl havarijní stav ležaté kanalizace pod ním – tu se podařilo vyměnit. Celá místnost pak
byla upravena podle výtvarného návrhu Barbory Veselé
z Českého Brodu, která se podepsala na novém vzhledu mnoha evangelických kostelů a modliteben. Návrh vychází z toho, že sál je užíván především k bohoslužebným
účelům, ale také ke společnému stolování, přednáškám,
besedám, pořádají se tu koncerty, hraje se divadlo, ale konají se zde i dobročinné bazary oblečení nebo tu nocují
děti a mládež při víkendovkách a táborech.
B. Veselá použila v interiéru poněkud nezvyklé odstíny modrošedé barvy. Užívání podobných barev však bylo
typické pro evangelické kostely a modlitebny už v době
toleranční – podoba našeho bohoslužebného prostoru tak
odkazuje i k této tradici. Stejně tak už v dobách Jednoty
bratrské bývaly na stěnách vyvedeny nápisy z biblických
veršů nebo jiných náboženských textů. My máme nově
kolem celého sálu modlitbu Páně, Otčenáš – ve výši očí,
srdcí, myslí. Tak aby všechno to, co se bude v tom prostoru dít, bylo konáno s vědomím, že máme společného Otce v nebi, z jehož milosti žijeme. Změnilo se také
uspořádání místnosti a nábytku ke konání bohoslužeb.
Účastníci nesedí v rovných řadách za sebou, ale v půlkruhu kolem stolu Páně a ambonu (kazatelny). Nějak takto, shromážděni kolem jednoho stolu, slavili bohoslužby
první křesťané a reformace se pak k tomuto uspořádání
vrátila (dodnes ho najdeme v tolerančních kostelích). Má
vyjadřovat, že nejsme jen diváky a posluchači, ale všichni společně účastníky slova a stolu Kristova. Zajímavé je,
že se dnes podobně řeší i nové katolické kostely.  Sál byl
vybaven novým liturgickým nábytkem i novými židlemi,
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z dotace byla pořízena také audiotechnika. Ohlasy jsou
různé, od rozpaků až po nadšení, jak už to se vším novým
bývá. Nejlépe, když se přijdete sami podívat.      

Co se děje v evangelické církvi
v Jasenné?

Po prázdninách se znovu rozběhl pravidelný program
v našem sboru. Různá setkání a aktivity v týdnu jsou otevřeny všem, kdo o ně mají zájem, bez ohledu na to, zda
jsou evangelíci či věřící.
Děti se začaly od září scházet v Klubu Benjamín. Náplň je podobná jako ve skautu nebo podobných volnočasových kroužcích. Vyprávíme si biblické příběhy, hrajeme hry uvnitř i venku, chodíme do přírody, učíme se
všelijakým dovednostem. Ačkoli většinu účastníků tvoří
kluci, nejoblíbenějším programem je vaření. Začali jsme
plackami a štrúdlem, ale hodláme se přes pizzu a kyselici
propracovat i k náročnějším dílům. Schůzky Klubu Benjamín bývají v klubovně na faře ve středu od 15 do 17
hodin a jsou určeny dětem od 6 do 12 let.
Střední generace je pojem velmi široký a pravidelná setkání jsou tak otevřena všem, kdo mají chuť se jeden večer v týdnu sejít a povídat si o tom, co se v našem životě
děje a jakou roli v tom všem hraje víra. Na zimu připravujeme i cyklus uvedení do křesťanství pro ty, kteří mají zájem se dozvědět něco víc než kusé informace, které zatím
pochytili. Střední generace se schází ve středu od 19
hodin v klubovně na faře, setkání jsou to příjemná a neformální.
Pro seniory jsme loni začali pořádat „besedy“. Je to příležitost strávit dopoledne ve společnosti druhých, popovídat si, ale snažili jsme se také o zajímavý program: trénování paměti, přednášky hostů, vyprávění nejstarších
účastníků o jejich životě, ale i společné tvoření nebo zdobení perníčků. Po úspěšném zájezdu na Bystřičku a Velkou Lhotu plánujeme další zájezdy uzpůsobené seniorům,
na kterých vám ale nikdo nebude nutit deky nebo hrnce.
Besedy pro seniory se konají ve středu od 9 do 11 ho-

din, zatím jednou za čtrnáct dní, v klubovně na faře,
poprvé 30.11.2013. Rádi zajistíme i dovoz a odvoz – pokud byste potřebovali, ozvěte se paní farářce Včelné
na tel. 732 819 626.   

Co připravujeme v adventu?

Advent bývá už tradičně naplněn různými setkáními a akcemi, které nás chtějí zastavit, potěšit a vtáhnout do atmosféry a očekávání vánočních svátků. Tady je
stručný přehled toho, co kromě bohoslužeb připravujeme
na letošní adventní čas:
1. adventní neděle (1.12.) – adventní dílna. Děti i dospělí si mohou v příjemné atmosféře vyrobit adventní
věnce a jiné dekorace.

2. adventní neděle (8.12.) – posezení pro seniory. Je to
příležitost strávit příjemné odpoledne s adventní a vánoční tematikou u kamen, s dobrými lidmi a punčem.
3. adventní neděle (15.12.) – vánoční divadlo. Místo klasických dopoledních bohoslužeb uvidíte divadelní
představení, ve kterém účinkují děti i mládež. Bývá to
pěkné, milé a vtipné.
4. adventní neděle (22.12.) – živý betlém. Před kostelem zase po roce můžete vidět vánoční příběh „naživo“, s doprovodným programem, občerstvením a letos
i malým vánočním jarmarkem. Zatím ještě hledáme letošního Ježíška do jesliček, pokud o nějakém víte, dejte vědět!   
Radka Včelná

„DRAKIÁDA 2013“
Tak, jak jsme si přáli minulý rok, aby nám počasí vyšlo
i ten další, tak toto přání se vyplnilo na 100%. Počasí bylo
perfektní!  Sluníčko svítilo, vítr pofukoval a k tomu ještě
nádherný pohled na podzimní Jasennou z kopce Klenice.
No prostě krása! Sešlo se nás mnoho, možná i rekordní
počet. Program jsme se snažili nějak zpestřit, proto jsme
pozvali letecké modeláře z Alceda ze Vsetína. Ti přivezli s sebou dva modely letadel, se kterými nám ukázali své
letecké dovednosti. Doufáme, že se líbili a na příští rok
nám přislíbili více modelů.
      Draci poletovali opravdu vysoko a opět se i několik
z nich utrhlo. Děti si mohly namalovat dráčka, vytvořit
„makovou“ vlaštovku a na závěr dokonce vystříkaly plnou cisternu vody do okolí.

     Letošní drakiáda se moc povedla a opět doufáme, že
to vyjde i příští rok.
SDH Jasenná
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Jak dopadla další závodní sezóna pro Ranč pod Vartovňů
Než jsme se nadáli, tak máme další sportovní sezónu ve westernovém ježdění za námi. Byla poměrně náročná, nejen do počtu soutěží, ale i zvyšující se úrovně
startujících dvojic (jezdec, kůň). Pokusím se tedy shrnout výsledky našich jezdců. Absolvovali jsme 7 soutěží
na různých místech republiky, které slouží jako kvalifikace pro účast na mistrovství. V kategorii mládeže startovali Eliška a Matěj Poláčkovi. Eliška ze 14 startů získala
8 prvních míst, 3 druhé, jedno třetí, jedno čtvrté a jedno
páté místo. Matěj startoval 10 krát a umístil se 3x první,
4x druhý a 3x čtvrtý. Dvanáctileté Elišce, která startuje
v soutěžích WRC druhým rokem, se podařilo vyhrát titul Champion WRC hned ve dvou disciplínách. Matěj se
ve stejných disciplínách umístil v tomto šampionátu dvakrát na krásném třetím místě. No a aby to bylo spravedlivé, tak na Mistrovství ČR mládeže přálo štěstí trochu více
Matějovi a tomu se konečně podařilo vyhrát titul Mistra
a Vicemistra republiky. Eliška ve velmi vyrovnaném soutěžním poli obsadila dvě pátá místa. V kategorii dospělých za nás startovaly Petra Poláčková a Lucie Burdíková
z Liptálu. Petra si na své konto připsala v sedmi závodech z 21 startů neuvěřitelných 17 prvních míst a po jednom 2., 3., 4. a 5. místě. Díky těmto výsledkům vyhrála
titul Champion WRC v kategorii dospělých ve třech disciplínách. Lucie Burdíková startovala 9krát a odnesla si 4
první místa, 4 druhé a 1 třetí místo. To jí vyneslo v šampionátu v jejích disciplínách jedno 1. místo, jedno 2. místo a dvě 3. místa.  
Mistrovství ČR WRC dospělých se konalo koncem září
v Kozlovicích u Frenštátu pod Radhoštěm pod taktovkou
zkušené rakouské rozhodčí a dopadlo následovně: Petra
startovala ve třech disciplínách a odvezla si jeden titul
Mistra ČR, jednoho Vicemistra ČR a jedno 5. místo. Lucie startovala 2x v kategorii amatér a odvezla si také titul
Mistra ČR a Vicemistra ČR.
První
říjnový víkend se konal 9. ročník Middle
European
Cup 2013 (MEC
- Středoevropský pohár), který tentokrát pořádalo Maďarsko
v Szekesfehervaru (nedaleko Balatonu). Na základě výsledků
z celé sezóny byli
Kostelany
Petr Jančík, trail
na ruce.
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Kozlovice Cup - Petra Poláčková s dcerou Eliškou, vítězky 5 disciplín.

Kozlovice - Mistrovství dospělých.
nominováni do týmu reprezentace WRC Petra, Matěj
a Eliška Poláčkovi. Soutěže se zúčastnily již tradičně 4
země, Česko (33 startujících dvojic), Slovensko (40 startujících dvojic), Polsko (24 startujících dvojic) a domácí
Maďarsko (51 startujících dvojic). Všem třem našim re-

Mistrovství mládeže - Eliška a Matěj Poláčkovi.

prezentantům se podařilo přinést českému týmu body
za vítězství. Eliška získala jedno 1. a jedno 2. místo,
Matěj jedno 1. a Petra jedno 1 místo. Český tým byl
letos úspěšnější než v loňském roce a zaslouženě vyhrál tento krásný mezinárodní závod s 51 body na kontě, druzí byli Slováci se 46 body, třetí Maďaři se 45 body
a čtvrtí Poláci (loňští vítězové) se 44 body.
První týden v září se tak jako loni konalo Mistrovství
Evropy koní plemene Paint Horse v německém Kreuthu, kterého jsme se zúčastnili potřetí. Tak jako v každém sportu, i zde je úroveň rok od roku vyšší a prosadit
se ve startovním poli je stále těžší. V disciplínách předvedení koně „ze země“ startoval Petr Jančík se svým valachem Gamblers Inittowinit a umístil se následovně: trail
na ruce amatér – 2. místo, předvedení koně na lonži open
– 6. místo, předvedení koně na lonži amatér – 3. místo.
Petra Poláčková startovala s valachem Coups Chinook:
trail na ruce open – 8. místo, předvedení koně na lonži open – 8. místo. V jezdeckých disciplínách v kategorii mládeže startoval Matěj Poláček se čtyřletou klisnou
Dreams By Paint Me a v disciplíně Novice Youth Western Pleasure vybojoval titul Bronz European Champion (3. místo). V další disciplíně Novice Youtht Western
Horsemanship obsadil krásné 5. místo. Petra Poláčková
se stejnou klisnou v kategorii dospělých obsadila v Amater Western Pleasure Junior – 7. místo, v Novice Amater Western Pleasure – 8. místo. Ve velké konkurenci 20
– 28 startujících je to velmi pěkné umístění. Lucie Burdíková v Novice Amater Western Horsemanship získala
titul Bronz European Champion (3. místo), v disciplíně
Hunt Seat Equitation – 3. místo a v méně obsazené Hunter Huck (skoky přes překážky) 1. místo.
Odměnou za vynaložené úsilí našich jezdců byly krásné výsledky během celé sezóny.
Roman Poláček

EPHC Kreuth 2013 - Petr Jančík, rozhodčí posuzují koně.

EPHC Kreuth mládež - Matěj Poláček, titul Bronz Europena Champion.

MEC Maďarsko - dekorování Western Pleasure.

Maďarsko - v reprezentačních košilích.

MEC Maďarsko - Western Pleasure.
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Kompostéry
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, o.s.
společně se Státním fondem životního prostředí a fondem Evropské unie v rámci Operačního programu Životního prostředí připravili pro obce a své občany projekt na separaci biologicky rozložitelného odpadu formou
kompostování s názvem „Kompostujeme v každé rodině“. V Jasenné jsme projekt připravili spolu s panem
starostou obce a zastupitelstvem v předpokládaném
počtu 200 ks. Po zkušenostech s dřívějšími projekty
na kompostování jsme vyhodnotili jako nejvhodnější objem kompostéru 900 l. Cílem je dlouhodobě šetřit peníze za svozy odpadů, využít rozložitelný odpad
na kompostování, naučit se využívat možnosti separace, promýšlet nákup zboží z pohledu likvidace odpadů
a jakou cenovou zátěž to způsobuje rodinným a obecním rozpočtům a také životnímu prostředí. Budoucnost patří inteligentnímu hospodaření.
Kompostéry budou k dispozici pro naše domácnosti
v měsíci listopadu (o přesném termínu budete informováni). Zájemci o kompostér podepíší „Dohodu o výpůjčce a darovací smlouvu“ s obcí, po pěti letech kompostér
přejde do vlastnictví občanů).
Návod k použití od dodavatele kompostérů:

Proč kompostovat

Během pěstování z půdy postupně mizí živiny, které je
potřeba průběžně doplňovat. Chemická hnojiva mohou
mít negativní účinek na přirozenou strukturu půdy. Zvolit
správné složení hnojiv a jejich dávkování bývá často velmi obtížné, kvalitní hnojiva jsou drahá.
Potřebný organický materiál bohatý na živiny si snadno
připravíme sami kompostováním, během kterého dochází
za pomoci vzduchu a půdních mikroorganismů k přeměně velkých organických látek na menší, stabilnější a pro
rostliny snadněji dostupnější složky označované jako humus.
Velikou výhodou kompostování je využití odpadu a kuchyňských zbytků. Až dvě třetiny odpadu, který běžně
vyhazujete do popelnice, můžete zužitkovat. Šetříme tak
naši peněženku (platíme méně za odvoz odpadu a ušetříme za hnojivo) i životní prostředí.
umístění kompostéru

Než začnete s montáží, určete vhodné umístění kompostéru. Při výběru místa dbejte na snadný přístup
z domu i ze zahrady a zachovejte minimální vzdálenost
0,5 m od sousedního pozemku.  
+ umístěte kompostér na rovný povrch,
+ před umístěním půdu nakypřete,
+ neumísťujte na asfalt a beton,
+ vhodné je slunné až polostinné místo,
+ musí být chráněno před větrem, avšak úplné bezvětří je nevhodné.
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Zásady kompostování

Materiál
Správné složení kompostu je základem pro jeho správnou tvorbu. Rozlišujeme dvě skupiny odpadu – zelený
(bohatý na dusík) a hnědý (bohatý na uhlík). Zelený odpad se vyznačuje měkkostí a vlhkostí, patří do něj tráva,
zbytky zeleniny a ovoce. Hnědý je suchý a tvrdý, např.
větve, papír.
Velikost materiálu úzce souvisí s provzdušněním. Velmi malé, kompaktní částečky nemohou být dostatečně
provzdušněny, naopak větší částice jako je sláma nebo
kousky dřeva umožní dostatečný přístup kyslíku. V trávě a hnoji se zase daří potřebným půdním mikroorganismům. Správný kompost by se proto měl skládat z různých
typů odpadů.
V podstatě je možné kompostovat všechny organické
látky, pozor však na chemicky ošetřený materiál a rostliny napadené různými chorobami. Ze špatných surovin
dobrý kompost neuděláme!
Materiál vhodný ke kompostování
Dbejte na pestré složení kompostu.
+ zelený odpad - ovoce a zelenina, čerstvá tráva, čerstvé listí, hnůj, močůvka, kávový lógr, čajové zbytky,
+ hnědý odpad - suché listí, sláma, novinový papír,
obaly a skořápky od vajíček, papírové utěrky a ubrousky,
lepenky, piliny, třísky, kůra, rozdrcené větvičky, ořechové skořápky.
Co nepřidávat do kompostu
Kosti a zbytky masa, pecky, slupky z tropického ovoce (bývají chemicky ošetřeny), popel z uhlí, plevel, větve z tújí, rostliny napadené chorobami, prach z vysavačů,
plasty, sklo, kov, barvy a ředidla, léky, potištěný papír (časopisy), výkaly, pleny.
Jak kompostovat?
+ Založení kompostu není obtížnou záležitostí, důležitý je však výběr správného kompostéru. Naše
kompostéry mají vysokou životnost a jsou vhodné pro rychlé kompostování, neboť v nich dochází k rychlému tlení biologického odpadu díky systému ventilačních otvorů. Mají horní odklápěcí víko
a spodní dvířka pro odebírání hotového humusu.
+ Při zakládání kompostu začínáme s 15 cm vrstvou
hnědého materiálu (hrubého a vzdušného), který nesmí chybět ani ve vyšších vrstvách k zajištění dobré aerace.
+ Kompostování urychlí malé množství již vyzrálého kompostu (z předchozího kompostu, od souseda), který obsahuje namnožené půdní mikroorganismy.  Umístíme jej na dno nového kompostu.
+ Vrstvy hnědého a zeleného odpadu se střídají,
příliš hrubý materiál je dobré nadrtit. Na dva až tři
díly hnědého připadá jeden díl zeleného. Máme-li
větší množství trávy a vařených kuchyňských zbyt-

ků, je dobré je míchat s hrubším materiálem (nadrcené větve, sláma) a prosypávat zralým kompostem
nebo zeminou.
+ Hmotu občas prolijeme kbelíkem vody.
+ Dostatečně provzdušňujeme. Při nízkém obsahu
kyslíku dochází ke značnému zpomalení celého procesu a k hromadění amoniaku (čpavku), což se projeví odporným zápachem. Minimálně jednou za tři měsíce by se měl kompost přeložit, aby se spodní části
dostaly na povrch a naopak. Zpočátku doporučujeme
překládat častěji, a to po měsíci založení kompostu.
Teplota a vlhkost
+ Mikroorganismy během kompostování uvolňují velké množství tepla. Je-li kompost správně založen
a udržován, udržuje si teplotu mezi 49 a 60 °C,
a to i v zimě. Pokles teploty kompostu je známkou
nedostatku kyslíku.
+ Při 55 °C dochází k úmrtí nežádoucích patogenů.
Podaří-li se nám kompost udržet alespoň pár dnů
nad touto hodnotou, nebude vzniklý humus obsahovat organismy způsobující různé choroby rostlin.
+ V letních měsících musíme ale dát pozor, aby teplota dlouhodobě nepřekročila 60 °C, jinak by došlo k úhynu potřebných půdních organismů a proces
kompostování by trval podstatně delší dobu.
+ Po dokončení procesu kompostování teplota poklesne asi na 38 °C. Začíná zrání kompostu, které trvá asi 2 měsíce. Během celého zrání je teplota
konstantní.
+ Vlhkost kompostu není potřeba nijak měřit: budeli povrch kompostu suchý, kompost zalijeme, pokud
se po jeho stlačení v prohlubni vytvoří malé bazénky, je příliš vlhký.  

Kdy je kompost zralý
Kompostu vonícího po lesní půdě se dočkáme zhruba
za šest měsíců, může být však hotov již za 8 až 10 týdnů.
Zralý kompost má tmavě hnědou barvu, je jemný a nepáchne. Má schopnost zadržovat vodu, provzdušňovat
půdu a obohacovat ji o živiny.
Zralost kompostu ověříme jednoduchým testem. Mělkou misku naplníme kompostem a navlhčíme. Na povrch
vysejeme semínka, jemně přitlačíme a misku zakryjeme fólií. Pokud po několika dnech většina semen vyklíčí, znamená to, že kompost již neobsahuje žádné škodlivé látky a můžeme jej použít. Sytě zelené klíčky svědčí
o dobře vyzrálém kompostu, jsou-li však klíčky žluté či
hnědé, ještě měsíc počkáme a znovu provedeme test.
Správné používání kompostu
Počáteční finanční i časová investice se vám vrátí v podobně krásných, rychle rostoucích rostlin, kvalitního ovoce a zeleniny. Kompost se hodí ke všem plodinám, ocení
jej i stromy a trávník. Na dostatečné zásobování půdy živinami stačí 1-2 cm vysoká vrstva kompostu ročně, která se zapracovává mělce do půdy. Chcete-li zlepšit podmínky růstu vaší rostliny v květináči, smíchejte kompost
a půdu v poměru 1:1.
Problémy s kompostem
+ Zápach. Může za to špatné složení nebo nedostatek
vzduchu. Není – li kompost dobře provzdušněn, hnije.  Pokud kompost pravidelně promícháváte, zkuste
mu dodat uhlík přidáním hnědého materiálu (větve,
listy, piliny, lepenky).
+ Neprobíhá rozklad. Je-li kompost příliš vysušený, zalijte jej vodou a dodejte mu dostatek dusíku ze
zbytků zeleniny a ovoce či posekané trávy.
+ Kompostování je příliš pomalé. Přidejte trochu
půdy, hotový kompost nebo příměsi aktivující tlení (např. močůvka nebo speciální urychlovače kompostů). Ujistěte se, že přidáváte dostatek zeleného
materiálu kvůli obsahu dusíku.
S využitím dostupných materiálů ke kompostování připravil Petr Žůrek, projektový manažer  
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Povinná výměna řidičských průkazů
V roce 2013 končí poslední etapa
výměny řidičských průkazů. Řidičský průkaz ve formě zalaminované
karty vydávaný v období 1. 1. 2001
– 30. 4. 2004 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31. 12. 2013.
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu řidičské průkazy pozbývají platnost. Od 1. 1. 2014 budou
v platnosti pouze řidičské průkazy vzoru Evropských společenství
(pozn: plastová karta). Povinná výměna řidičského průkazu se provádí na určeném pracovišti obecního
úřadu obce s rozšířenou působnos-

tí, příslušného podle místa trvalého
pobytu na území ČR. Pro jeho výměnu je nutné si s sebou vzít platný
doklad totožnosti (občanský průkaz,
pas) průkazovou fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm, ŘP, který podléhá
povinné výměně. Vydat ŘP je možné do 20 dnů od podání žádosti bez
správního poplatku, případně do 5
pracovních dnů od podání žádosti
za správní poplatek 500,- Kč.
S blížícím se koncem roku lze
očekávat zvýšený zájem řidičů, proto Městský úřad Vizovice vyzývá
veřejnost, aby zodpovědně přistou-

pila k poslední etapě výměn řidičských průkazů. Doporučujeme vám
výměnu ŘP neodkládat. Na Městském úřadě Vizovice zbývá vyměnit
612 ŘP, tedy 45,81 %.
Žádosti vyřizuje Městský úřad
Vizovice, Odbor dopravy a silničního hospodářství, budova hasičské
zbrojnice, 1. Patro. Úřední dny pondělí a středa, 8.00 – 12.00 hodin,
12.30 – 17.00 hodin. Mimo úřední
dny po telefonické domluvě na tel.:
777 471 182, 777 471 187.
Odbor dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Vizovice

Změna zákona
na sběr a využití
autovlaků
S platností od 1. 10. 2013 dochází
k důležité změně při výběru ekologické daně dle zákona č. 56/2001 Sb.,
v návaznosti na zákon č. 169/2012
Sb., kde dochází k povinnosti vlastníka vozidla uhradit tento poplatek
i v případě, že předchozí vlastník byl
od poplatku osvobozen (osvobození
jsou držitelé ZTP, ZTP/P a vlastníci, kteří vozidlo nabyli v dědickém
řízení).
Při následné přeregistraci novému
vlastníkovi vzniká povinnost dle §
37e odst. 3 poplatek uhradit. Poplatek
bude vybrán i u vozidel, které byly
dány do polopřevodu pře datem platnosti této změny zákona.
Bc. Dalibor Hába,
registr vozidel MěÚ Vizovice

Upozorňuje občany,
aby dbali na dodržování
nočního kliduod 22. hodiny.
Také je třeba počítat s tím,
že co je
pro jednoho zábavou,
může jiné občany obtěžovat.
Je vhodné upozornit
své okolí na provedení
ohňostroje.
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Doba panství svobodného pána Rudolfa
ze Stillfriedu a Ratěnic

Pátý válečný rok 1. sv. války začal rekvisicí slámy
a sena pro armádu, ačkoliv i tak doma dobytek často
hlady klesal. Když se dobytče z nouze zabilo, šlo maso
„na úchytku“ a nikdo se neptal, zda náhodou nebylo nemocné. Mouky dávalo se sice v přídělu na týden 1 kg,
ale stávalo se, že i 14 dní žádná mouka nepřišla, a lístky propadly.
Nestačilo však, že krajem vládla nouze, po půlce ledna, kdy bylo venku nezvykle přes deset stupňů nad nulou, se přidružila také epidemie spalniček. Propukla
v Bratřejově a v jejím důsledku musela být 19. ledna
uzavřena tamní škola. Teprve 22. února se situace zlepšila a vyučování mohlo být znovu povoleno. K zahájení výuky však nedošlo, protože nebylo dřevo na vytápění školy.
Koncem února již nebylo mouky ani na lístky, a dobytek byl z části odvedený nebo vybitý. Ten co doma
zbýval, byl podobný kostrám, poněvadž hladem hynul,
a dosti často byly i 3 nutné porážky v týdnu.
Rolníci, kteří chtěli „zemáky“ zachránit před rekvisicí, sázeli je již v polovici března, protože teploty tou
dobou vykazovaly stále okolo 14ºC nad nulou. Ale silný mráz, který neočekávaně přišel 25. března, způsobil,
že v zemi pomrzly.
Velmi povážlivé bylo, že vyhladovělí vojáci, kteří přišli domů na dovolenou, se už nechtěli vracet na frontu,
a raději se skrývali v celých tlupách po horách. To již
byl patrný zárodek rozkladu armády. Tak v Želechovicích, v Lípě a zvlášť v Klečůvce odepřel větší počet vojáků četníkům poslušnost. Do Klečůvky proto přišlo 60
maďarských vojáků, ale tam je uvítaly ženy a matky vojáků kamením. Byly ovšem přemoženy a 18 zběhů bylo
odsouzeno na mnoho let do žaláře. Teprve potom nastoupilo 30 zajatých vojáků opět vojenskou službu.
V květnu uhodilo tak velké sucho, že nebylo ani trávy, aby se dobytek napásl. 28. května navíc neočekávaně udeřil silný mráz a spálil zemáky i všecku zeleninu.
Nebylo tedy píce, obilí bylo málo, a zemáky byly tak
vzácné, že se za ně platilo 300 korun za100 kg. I ostatní
zboží mnohonásobně podražilo, např. přikrývky na dvě
postele až 100 krát více oproti předválečnému období
roku 1914.
Přišel červen, a jeho čtvrtým dnem udeřil do třetice
mráz, který zkazil réž (žito), která „pozíbla“. Příštího
dne sice denní teplota trochu poskočila na + 4ºC, ale
i další červnové dny nebylo žádné teplo, 27. června pořád jenom sedm stupňů nad nulou.
Ale všem hrůzám nebylo dost, v červenci a srpnu sužovaly náš kraj stálé deště, takže obilné zrno zůstalo
na poli. Bída dostoupila vrcholu. Alespoň štěstí bylo
ještě, že úroda ovoce byla opět dobrá a tak lidé zaháněli hlad ovocem, jelikož hlad a bída vzrůstaly.  

Začátek škol. roku 1918/19 byl přerušen epidemií španělské chřipky, která se značně rozšířila do širokého
okolí vinou bídy a válečných útrap. Na ni zemřela celá
řada občanů.                 
Válka konečně skončila. Následkem porážky a kapitulace se habsburská monarchie dle předpokladů nepřeměnila roku 1918 na Dunajskou federaci, ale rozpadla se na dílčí národní celky, přičemž zanikla také
Česká koruna, a s ní České království i Moravské markrabství.
Památný den nadešel v pondělí 28. října 1918, kdy
představitelé Národního výboru v Praze převzali moc
do svých rukou a vydali prohlášení, v němž mimo jiné
stálo: „Stát československý vstoupil dnešního dne v řadu
samostatných, svobodných kulturních států světa“.
Ve Vizovicích byl československý stát prohlášen      
29. října. Všichni dobří vlastenci jásali a radostí se objímali. Hned dopoledne ztrženi byli na všech úředních
budovách a úřadovnách rakouští orli, a kdo měl český
prapor, tož jej vyvěsil. Odpoledne byly všechny obchody zavřeny, a po slavnostní schůzi lidu byl uspořádán
nadšeně zpívající pochodňový průvod.
Také v kostele byla 10. listopadu konána slavná bohoslužba za díkuučinění za národní samostatnost. Tehdy
se ponejprv rozléhaly pod chrámovou klenbou zvuky
naší národní hymny s radostným nadšením.
Vyhlášení česloslovenské státnosti v Lutonině oznámil občanům obecní zvon, který byl zakopán po dobu
dvou let v zemi, kdy jenom zásluhou Tomáše Láčíka
a Jiřího Studeníka zůstal pro Lutoninu zachován.
Tohoto roku vznikla a do roku 1936 hrávala v Lutonině první slavná lutoninská kapela Josefa Navrátila.
První světová válka si vyžádala z řad zádveřských
mužů 30 obětí. V obci se koncem války vyskytly také
„zelené kádry“ (vojenští dezertéři, kteří se před četnictvem a armádou skrývali za podpory domácího obyvatelstva v lesích, mj. také na Vizovsku).
Rok 1919 byl celkem deštivý, již v lednu byla v Lutonině velká povodeň, při které museli pomáhat hasiči.
Nejdříve byla ohrožena chalupa č.34 Pavla Mikuláštíka. O něco níže byly podmočeny základy sklepa kováře
Františka Jurčáka v č. 161, na němž stála v přízemí kovárna a v poschodí obytné místnosti. Po povodni se objevily v obytné části podezřelé trhliny v takovém rozsahu, že tato část stavby musela být zbourána.
30. října 1919 napadlo mnoho mokrého sněhu do listí ovocných  stromů, který způsobil velké škody (polomy). Sedláci chodili každé ráno s bidly strom od stromu a oklepávali sníh, aby větvím ulehčili. Mnoho řepy
a zemáků zůstalo pod sněhem.
Roku 1919 se konaly obecní volby do výboru již dle
nového obecního řádu, v němž rozdělení voličů dle výšJasenský zpravodaj 13

ky daní přestalo. Od této doby mají všichni voliči stejné, rovné a tajné hlasovací právo a to podle seskupení
politických a hospodářských stran.
V Lutonině je roku 1920 provedena regulace potoka
od Ubla.
Podle sčítání obyvatel v roce 1921 byl v našem městě
a okolí následující demografický stav:
Vizovice mají 545 domů, 636 bytů s 3.030 obyvateli.
Z celkového počtu obyvatel města bylo 2.872 osob československé národnosti, 10 německé, 20 židovské a 137
bylo cizozemců. Z toho bylo v témže roce 2.349 katolíků, 516 evangelíků, 39 příslušníků československé církve, 55 židů a 80 osob bez vyznání.

Lutonina měla 95 domů se 481 obyvateli. Je to toho
času obec čistě česká, žije zde pouze 10 cizozemců.
Zemřel Rudolf Stillfried z Ratenic, vizovské panství
dědí jeho dvě dcery, z nichž starší Gabriela se provdala již roku 1911 za hraběte Jiřího Draskovicha z Trakostjanu, bývalého dědičného člena sněmovny magnátů
v Uhrách, a druhá Mariana za hraběte Viktora Boos
-Waldeka (Draškovič jméno hraběcího rodu Chorvatského, Boosové z Waldeku a Montfortu hraběcí rod původu rýnského). Draskovičové později prodávají svůj
podíl Bos-Waldekům a tito drželi panství až do roku
1945, kdy bylo československým státem zestátněno.
Václav Maruna, Vizovice

Občané Jasenné padlí
v 1. světové válce

Nabízím zájemcům tyto služby:

Z dostupných oficiálních pramenů se podařilo zjistit,
kteří naši občané padli v 1. sv. válce.

telefon: 736 248 598

Jan Kohoutek
Jan Křupala
Josef Sedláček
Pavel Kráčala
Josef Lachman
Josef Bařina
Pavel Jurčák
Jan Zrník
Pavel Zedník
Jiří Krajča

` 07.09. 1889
` 07.09. 1881
` 09.06. 1878
` 29.06. 1882
` 24.01. 1886
` 26.01. 1879
` 11.01. 1898
` 02.05. 1888
` 16.10. 1886
` 03.03. 1891

? 15.07. 1915
? 31.12. 1917
? 04.12. 1916
? 08.05. 1915
? 01.07. 1916
? 31.12. 1920
? 12.02. 1918
? 20.04. 1916
? 09.07. 1916
? 08.10. 1918

Dále jsou v seznamech padlých uvedení Pavel Viktořík
a Jan Kovář, u kterých není datum narození.
Pavel Viktořík – voják, padl 25. 10. 1918, nebyl katolík (žádný záznam v matrice nerozených řk farnosti Vizovice). V matrice narozených evangelické církve z let
1871 – 1903 je několik Pavlů Viktoříků, z Jasenné jen
z čp. 49 (ale ten se r. 1923 odstěhoval do Ubla) a z čp.
106, nar. 26.8.1871. Mohl by někdo potvrdit jeho pobyt
na tomto čp. 106? V obecní matrice záznam není.
Jan Kovář – narozen 1893, padl 16. 2. 1916, není možné určit přesné datum narození ani čp. V matrice narozených z let 1871 – 1903 není žádný Jan Kovář nar.
1893, několik dalších je rozených v jiných letech, a to
nejen z Jasenné, ale z Ubla, Seninky, Lutoniny, Loučky. Je tedy možné, že tento Jan Kovář pocházel odjinud
a v Jasenné bydlel v době války. Nevěděl by o něm někdo něco?
Víte-li nějaké informace, sdělte je, prosím, na obecní
úřad, tel. 577 456 122.
Pavel Machovský
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` pedikúra, masáž nohou `
jsem ochotna za vámi přijet domů.
Kateřina Vaculíková, Liptál – Lůžko,

Zábavná pyrotechnika
a ohňostroje - Jiří Kovář
Oznamujeme otevření nové prodejny
ve Slušovicích, ul. Dostihová
(pod tribunou vedle sudu).
Nabízíme:
prodej zábavné pyrotechniky,
sestavování zahradních ohňostrojů
k vlastnímu odpálení.
Příjem zakázek na ohňostroje s použitím III. tř.
s odborným odpálením,
příjem zakázek na ohňostrůjné práce
(výrobky III. tř. a IV. třídy s odborným odpálením
a povolením Báňského úřadu).

Dále prodej autokosmetiky, autodoplňků,
provozních kapalin a nově autobaterií
za výhodné ceny.
Provozní doba:
PO – PÁ 8.00 – 12.00 13.00 – 17.00
SO 8.00 – 12.00
Na vaši brzkou návštěvu se těší:

Marcela Kubíčková, tel.: 734 401 169
Jiří Kovář, tel.: 733 107 243

Společenská kronika

Jubilanti:

86 let
Josef Bajgar
Jan Macek
75 let
Břetislav Lukáš

střed
střed

říjen
říjen

dolansko

říjen

70 let
Anna Machalová
dolansko
říjen
Oslavencům gratulujeme.

Rozloučili jsme se:

Milada Zedníková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Sňatek uzavřeli:

Vilém Gajdošík a Lucie (Mikšíková)
Jan Bartošík a Eva (Bajzová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

V neděli 13. 10. byli mezi
občánky přivítáni:

Vojtěch Polách, Filip Františák, Eliška Máčalová, Jan  
Sušeň, Eliška Šťastná, Monika Jurygáčková, David Zrník

K trvalému pobytu se přihlásily:
Helena Petrášová
Lucie Smilková
Karolína Kašparová

Z trvalého pobytu se odhlásili:
Eva Hnilicová
Lucie Gajdošíková
Pavel Spisar
Anna Machovská

27. září uplynulo 10 let, co zemřel pan
Pavel Kovář.
Vzpomeňte s námi.

Pozvánka na posezení s harmonikami
V pátek 8. 11. 2013 zveme všechny na Posezení s harmonikami.
Začátek je v 19.00 hodin v Hospodě pod Vartovňů.

Dne 1. září to bylo 60 let, co šel ročník 1947 poprvé do školy. Aby se nám dobře šlo, vyhrával z obecního rozhlasu
pan Jiří Kašpárek. Učila nás paní Pavla Vlčková, ředitelem byl pan Antonín Moltaš.
Fotografii dodala paní Ludmila Kovářová.
Jasenský zpravodaj 15

Informace OÚ

Možná jste si už všimli, že u Domu služeb stojí kontejner, do něhož můžete odkládat nepotřebný textil.
Co patří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL:
čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy, povlečení, potahy, ubrusy
a deky) zabalený v zavázaných
(zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané) boty, hračky plastové, elektronické a plyšové.
Rádi bychom tímto apelovali
na občany, aby textil, který vkládají do sběrných kontejnerů, byl zabalený v igelitových pytlích/taškách a svázaný. Myslete prosím na to, že s tímto textilem je ručně manipulováno!
Co nepatří do sběrného kontejneru ECO TEXTIL:
znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.

Mikuláš

Rodiče, kteří mají zájem, aby je navštívil Mikuláš, mohou
objednat jeho návštěvu na č. 732 830 942 – Andrea Surá.
Zájemci o návštěvu Mikulášské družiny ze ZŠ Jasenná
se mohou hlásit na č. 605 866 620 -  Mgr. Andrea Čalová.

Novoroční setkání na Vartovně

Již tradiční setkání na Vartovně se uskuteční v sobotu 28. prosince 2013 od 10:00 hodin. Přijďte se pozdravit s přáteli, sousedy, příbuznými, se kterými nejste třeba
celý rok a potkáte se až na Vartovně.

Portáši zpátky na Vartovně

V rámci oslav Dne kraje se 5. 10. 2013 u rozhledny
na Vartovně uskutečnilo setkání Valašského sboru portášského. Probíhaly ukázky výzbroje a výstroje, vyprávění o historii sboru i ukázky chytání zbojníků.  Děkujeme
za pěkný zážitek.

Sbírka ošacení pro Diakonii Broumov

Ve dnech 6. a 7. 11. 2013 proběhne v obci humanitární sbírka ošacení. Oblečení zabalené do pytlů nebo krabic
můžete nosit po oba dny od 15:00 do 18:00 hodin do Domu
služeb. Kromě oblečení je možné odevzdat i peřiny, deky,
lůžkoviny, záclony, závěsy, boty, skleničky, hrníčky.

Kronika obce 1924 – 1936

Na internetových stránkách obce www.jasenna.eu si můžete v menu Informace o obci – Obecní kronika prohlédnout obecní kroniku vedenou v letech 1924 – 1936. Na základě jednání se Státním okresním archivem Klečůvka
bude dále k nahlédnutí na obecním úřadu i kopie této kroniky. Vzhledem k tomu, že text je poměrně obsáhlý, upozorňujeme, že načítání na webu trvá několik minut.

Pálení větví

Žádáme všechny občany, aby ořezané větve ze stromů a keřů nepálili doma na zahradě, ale vozili je podrtit
na pilu pana Krajščáka za areálem firmy Jasno.

Zimní údržba komunikací

Tak jako každý rok nás čeká období sněhu a mrazu.
V této souvislosti žádáme občany o pochopení s prováděním údržby komunikací, která může být komplikována
nebo i znemožněna nevhodným parkováním motorových
vozidel. Pokud někde nebudou zaparkovaná auta umožňovat bezpečný průjezd úklidové techniky, tak taková
místa nebudou udržována.
Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674. Sazba: Studio-mk, Vsetín.
Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 31. října 2013.
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