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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Jasenná dne 30. 10. 2013
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluvena Ing. Ivana
Londová.
6/XXIX/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 8 členů
6/XXIX/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

6/XXIX/3/2013
ZO schvaluje výpůjčku nemovitosti č. p. 7 a pozemku
p. č. st. 192 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú. Jasenná
na Moravě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
		
6/XXIX/4/2013
ZO schvaluje na základě vyhodnocení nabídek společnost Marius Pedersen a. s. k poskytování služeb svozu
a likvidace odpadů v Jasenné a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXIX/5/2013
ZO schvaluje záměr směny pozemků obce p. č. 292/5 –
29 m2, 3149/37 – 11m2, 3149/44 – 59m2 za pozemky p. č.
3116/4 – 50m2, 3149/16 – 14m2, 3149/18 – 35m2 vše v k.
ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
6/XXIX/6/2013
ZO schvaluje dohodu s Městem Vizovice o úhradě neinvestičních nákladů za žáky dojíždějící z Jasenné do ZŠ
Vizovice od 1. 9. 2012 do 31. 12. 2012 a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXIX/7/2013
ZO schvaluje prominutí půjčky 26.404,– Kč MAS VaS
a její převod na účel příspěvek MAS.
Pro: 8 členů
6/XXIX/8/2013
ZO schvaluje zajištění zimní údržby 2013/2014 společností Jasno s. r. o., Jasenná a Vlastimilem Vaculíkem,
Liptál a pověřuje starostu k podpisu smluv.
Pro: 8 členů
6/XXIX/9/2013
ZO neschvaluje žádost K.Stroj s. r. o. o odprodeji části pozemků p. č. 398/9 a 398/15 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
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6/XXIX/10/2013
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2013.
Pro: 8 členů
6/XXIX/11/2013
ZO schvaluje pořízení nové tiskárny pro obecní úřad
a pořízení nového počítače pro knihovnu.
Pro: 8 členů
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva
obce Jasenná dne 27. 11. 2013
Přítomno 7 členů zastupitelstva, omluveny Ing. Marta
Surá, Bc. Eva Kovářová.
6/XXX/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/XXX/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 7 členů

Pro: 7 členů

6/XXX/3/2013
ZO schvaluje koupi spoluvlastnického podílu pozemků
p. č. 295/1, 295/2, 3229/21, 3229/22 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 7 členů
6/XXX/4/2013
ZO schvaluje navýšení příspěvku na dopravní obslužnost
o 15,- Kč/občan na rok 2014.
Pro: 5 členů
Proti: 2 členové
6/XXX/5/2013
ZO schvaluje komisi pro provedení inventarizace ve složení Ing. Londová Ivana, Zapalač Vladimír, Polášek Milan, Studeník Antonín.
Pro: 7 členů
6/XXX/6/2013
ZO schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2014
v měsíčním čerpání 1/12 rozpočtu 2013.
Pro: 7 členů
6/XXIX/7/2013
ZO schvaluje směnu pozemků obce p. č. 292/5 – 29 m2,
3149/37 – 11m2, 3149/44 – 59m2 za pozemky ČR p. č.
3116/4 – 50m2, 3149/16 – 14m2, 3149/18 – 35m2 vše v k. ú.
Jasenná na Moravě a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 7 členů

Poplatky za likvidaci odpadů
Zastupitelstvo obce projednalo
obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012,
týkající se poplatku za likvidaci odpadů. Vzhledem k tomu, že ve výběrovém řízení na dodavatele služeb
svozu a likvidace odpadů byly vysoutěženy výhodnější ceny služeb,

nedojde pro rok 2014 ke zvýšení poplatku, který je aktuálně 450,- Kč
za osobu s trvalým pobytem v Jasenné. Neznamená to ale, že bychom se
neměli snažit minimalizovat množství netříděného komunálního odpadu odváženého z Jasenné každý tý-

den na skládku. Biologické odpady
z domácností a zahrádek lze účinně likvidovat kompostováním. Pro
tento účel jsou občanům k dispozici zdarma kompostéry. Pro třídění
plastů, nápojových kartonů a papíru
si můžete na obecním úřadu odebrat
zdarma pytle.
Pavel Machovský,
starosta

CM Kašava opět v Jasenné

Téměř po čtyřech a půl letech
jsme u nás v evangelickém kostele 30. listopadu přivítali opět CM
Kašava s primášem panem Petrem
Králem a dalšími sólisty. Za zpěvačky připomenu slečnu Lenku
Mrlinovou z Liptálu. A také jsme
přivítali zakladatele muziky pana
Bařinku. Koncert se uskutečnil
u příležitosti příprav na nové vydání CD a také v předvánočním a vánočním čase. A tak závěrem zazněly i vánoční koledy, které si s chutí
zazpívali i všichni přítomní. Sám
koncert byl náramný – CM Kašava
zraje jako víno – vydařil se, přišlo
hodně lidí, což nás mile překvapilo
a také potěšilo.

Popřejeme tedy všem členům CM
Kašava, ať jim to pořád tak krásně hraje a zpívá a ať dál rozdávají
radost a potěšení lidovými pěsničkami.

Zrušení pošty v Jasenné?

V České republice je v současné
době 3200 pošt. Český telekomunikační úřad předložil Vládě ČR
v demisi návrh na stanovení minimálního počtu pošt na území republiky. Minimálně by mělo být 2100
pošt a poštovních poboček včetně
smluvních provozoven. Spolu s navrhovaným kritériem nejbližší pošty
v 10 km vzdálenosti by to znamenalo možnost zrušení až 1100 poštovních poboček v malých obcích. Připojte se k petici „Za záchranu pošt
na venkově“ organizované Sdružením místních samospráv. Podpisové archy jsou k dispozici na obecním úřadu.
Z úvodu petice:
My, níže podepsaní občané, prostřednictvím této petice žádáme
Vládu ČR, aby nečinila kroky vedoucí k rušení provozoven Čes-

ké pošty, s. p. a naopak umožnila
zachování stávajícího počtu i rozmístění těchto provozoven. Dále
vyzýváme Vládu ČR, aby zajistila
vypracování systému, který by zajišťoval fungování celé stávající
sítě poštovních poboček a provozoven i do budoucnosti.

Obáváme se, že zrušení provozoven České pošty, s. p. povede k prohloubení úpadku života na venko-

Také děkujeme upřímně za finanční příspěvek fy Valendin s. r. o.
panu Ing. Valendinovi, fy Vibox a.
s. panu Ing. Bartošovi a fy Jasno s.
r. o. panu Ing. Mikuláštíkovi.
vě a k další diskriminaci občanů zde
žijících. Likvidací sítě provozoven
České pošty by venkov obdržel další
ránu. Je nutné si uvědomit, že zvláště
v menších obcích se neustále zvyšuje podíl sociálně slabých skupin obyvatel, hlavně seniorů. Zrušené provozovny však způsobí problémy i další
– matkám s dětmi, zdravotně postiženým či nezaměstnaným. Důsledky
likvidace sítě provozoven České pošty na venkově je proto nutné hodnotit
nejen z hlediska ekonomického, ale
také z hlediska sociálního.
Nepovažujeme za dlouhodobě udržitelné řešení přesunutí části služeb
zrušené provozovny na třetí subjekt.
Dosavadní zkušenosti nás opravňují k přesvědčení, že změny povedou
nejen k degradaci poštou nabízených
služeb, ale také neposkytují záruku,
že dané služby zůstanou v obci zachovány i do budoucnosti.
(Celý text petice je na OÚ)
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Zprávičky ze školky
Opět se přiblížil čas a my zprávičky z mateřské školky Vám neseme
zas. Od minulého zpravodaje jsme
ve školce zažili spoustu věcí. Překonali jsme počáteční ostych, a adaptaci na nové prostředí, podívali jsme
se do Městského divadla Zlín na pohádku „Bajky“. Na podzim jsme často chodili do naší nádherné přírody,
seznamovali se s nejbližším okolím
mateřské školy. Do mateřské školy
také zavítala různá divadla, která potěšila dětská srdíčka a nejen to, herci
také děti poučili o správném chování,
o zvířátkách, o dobru a zlu.
Ve spolupráci se základní školou
jsme rozsvítili své lucerničky a vyrazili na pochod broučků. Při pochodu
broučků nastala trochu změna oproti minulým rokům. Broučci pochodovali od hřiště, kde plnili různé poznávací, skládací a paměťové úkoly,
první zastávka při pochodu od hřiště nastala u krásně osvícené základní
školy, kde děti šly světélkovanou stesku. Za hraní dětských písní jsme pokračovali k dalšímu stanovišti – mateřské škole. Tady děti měly za úkol
najít světlušky, které nám na zahradě svítily. Po úporném hledání čekala
na všechny odměna v podobě občerstvení, které připravily paní kuchařka
a paní školnice. Ptáte se, co bylo dál?
Děti se rozběhly z kopečka a nadšeně
putovaly na poslední zastávku – Mikuláštíkovo fojtství, jasenské kultur-

ní dědictví, které si všichni přítomní
měli možnost prohlédnout a ochutnat
dobroty, které zde pro změnu připravili zaměstnanci základní školy. Plno
přítomných tuto možnost velice ocenilo. Myslím, že to byl skvělý pochod
broučků, kdo jste chyběli, neváhejte
a příště se k nám přidejte.
Ale to zdaleka není všechno, co
jsme zažili. Do naší školky zavítala světluška. Nebyla to jen tak nějaká světluška, ale velice hodná světluška. Pomáhala všude, kde mohla.
Děti se díky ní, formou hry, dozvěděly o svých smyslech, a jak těžce by
nám bylo, kdybychom jeden z těchto
smyslů neměli, či bychom o něj přišli.
Ukázala dětem, jak je důležité si navzájem pomáhat a pomáhat i dětem,
které mají nějaký handicap. Na závěr
si děti vytvořily lucerničku, ve které
je světýlko, které víc a víc svítí, když
někomu pomohou.
Představte si, že k nám do školky
přiletěl drak, no vlastně to bylo trochu jinak. Přišli za námi tatínci a vyráběli s námi draka. Více se dozvíte
v následujícím článku.
Děti z mateřské školy také vystupovaly na žákovském plese a při rozsvěcování stromečku v Lutonině. Za což
bych chtěla děti moc pochválit i paní
učitelku Vaškovou, která na tyto akce
s dětmi program nacvičovala.
Přiblížil se nám vánoční čas, který je plný na pocity a zážitky. Všich-

Tvoření draků v mateřské škole

Víte, co patří k podzimním radovánkám? Samozřejmě pouštění draků. I letos jsme si do MŠ pozvali tatínky. Sešlo se jich hodně, byla nás
plná třída. Společně se svými dětmi
se s chutí pustili do práce. Stříhali,

lepili, malovali, prostě si každý vytvořil dráčka podle své vlastní fantazie. Draci byli veselí i smutní, krásní,
ale někteří i trošku strašidelní. Všem
se zdařili a byli se svými výtvory
spokojeni, hlavně děti, které vydat-

Adventní setkání

V první adventní středu navštívila naši mateřskou školu farářka
sboru Českobratrské církve evangelické v Jasenné Mgr. Radmila
Včelná. Všechny přítomné děti se4 Jasenský zpravodaj

známila s významem adventní doby
jako přípravy na vánoční svátky.
Advent by měl být obdobím ztišení
a vzrůstajícího očekávání vánočního příběhu. Jeho hlavní symbolikou

ni tento čas prožíváme velmi intenzivně, nejinak je to i u dětí. Ba možná
i intenzivněji než u nás. Povím Vám,
co vše děti v této krásné a pohádkové
době už zažily a co vše ještě poznají,
s čím se seznámí. 4. prosince si děti
povídaly s paní farářkou Včelnou
o významu adventu, co vše se může
v této době odehrát. 5. prosince, jako
každý rok do naší mateřské školy zavítal Mikuláš, anděl i čert. O těchto akcích se také více dozvíte v následujících článcích. Jak sami vidíte
plno věcí jsme již zažili a do nového
roku ještě další prožijeme, např. Povídání si o vánočních tradicích, psaní
Ježíškovi dopis přání, výrobu svíček,
pečení perníčků, vystoupení na vánoční besídce s tvořením v mateřské
škole, zpívání u vánočního stromečku na točně. Na to nejdůležitější bych
málem zapomněla. Vánoční nadílku
od Ježíška pro děti v mateřské škole, která rozzáří každé dítě a v jejich
očích se rozsvítí hvězdičky štěstí.
Protože se znovu ve zpravodaji setkáme až v novém roce, tak bych Vám
všem, čtenářům, maminkám, tatínkům, babičkám i dědečkům, zkrátka všem, kteří ve vesničce Jasenná
žijete či žijete v okolních vesnicích
a jste spjati s naší mateřskou školou,
popřála za děti i celý kolektiv Mateřské školy Jasenná krásné a požehnané Vánoce, štěstí a zdraví, aby i Vám
zářily radostí oči i srdíčka, a to nejen o Vánocích, ale i v celém novém
roce 2014.
Michaela Propšová
ně svým tatínkům pomáhaly. Následovalo malé občerstvení a na památku jsme se vyfotili. Společně prožité
odpoledne se nám vydařilo a všichni
spokojeně odcházeli domů. Škoda, že
už byla venku tma a draci se nedali
pouštět. Tak snad příště.
Věra Kočicová
jsou čtyři svíce umístěné na adventním věnci.
Samotnou betlémskou událost přiblížila paní farářka dětem scénkou,
ve které hledá sv. Josef příbytek v cizím městě pro svou ženu Marii, která má zanedlouho porodit malého Je-

žíška. Svými otázkami podněcovala
děti k odpovědi, zda i u nich doma by
se náhodou nenašlo místo pro neznámé poutníky. Z odpovědí dětí bylo
zřejmé, že doba se opakuje. Všechny byly otázkou zaskočeny a jejich

odpovědi byly vyhýbavé. Děti se přikláněly spíše k tomu, že u nich doma
místo není. Pouze jedno děvčátko poznamenalo, že sice mají doma volný
pokojíček, ale ten je určen jen na hraní a navíc v něm není úplně uklizeno.

Mikuláš v mateřské škole

Mikuláši, Mikuláši, kdo to tady
děti straší? A proč s tebou přišel ten,
který tu řinčí řetězem? Možná, že
i tak se u Vás děti ptali Mikuláše při
pohádkovém večeru, kdy chodí Mikuláš, čert a anděl. I u nás do mateřské školy 5. prosince 2013 Mikuláš
zavítal. Na pomoc si vzal blonďatého andělíčka, ale i strašidelného čerta. To víte, děti se čerta trochu bály,
ale když jsme jim řekli, že se ho nemusí bát, a slíbili jim, že když bude

zlobit, že ho pošleme pěkně nazpátek do veselých pohádek, trochu je
to uklidnilo. Mikuláš s andílkem
byli na děti velmi hodní. Poslechli si písničku či básničku, kterou si
děti připravily a daly dětem bohatou nadílku. Ale nebojte se, nebylo
to jenom za písničku. Mikuláš měl
sebou totiž velkou knihu hříchů,
kde byly zapsány všechny prohřešky dětí, ale i zaměstnanců mateřské
školy. Občas to bylo těsné, ale nako-

Našlo by se tedy aspoň jedno místo,
kde by se Ježíšek mohl narodit?
Na konci společného setkání se
s námi paní farářka rozloučila a dětem
darovala figurku krásného anděla.
Bc. Anna Vašková
nec všechny děti slíbily Mikuláši, že
se do příštího roku polepší a tak čert
neměl žádnou šanci. Však bychom
mu také své děti nedovolili odnést,
protože moc dobře víme, že i když
někdy nemají děti svůj den, tak mají
dobré srdíčka a moc dobře ví, že některé věci jim ublíží.
V hlavních rolích účinkovali: Mikuláš – pan Antonín Studeník, Čertík – pan Milan Polášek a Andílek
– slečna Hana Kašpárková. Velice Vám děkujeme, že jste za námi
do školky přišli na Mikuláše.

12. Žákovský ples se opět vydařil
V pátek 22. listopadu 2013 se v Sokolovně v naší obci uskutečnil XII.
Žákovský ples Základní školy Jasenná. Tak jako každý rok i letos to
byl významný den hlavně pro žáky
první a páté třídy. Noví žáčci zde totiž byli pasování na prváčky, a páťáci byli ozdobeni stužkou, která jim
bude připomínat poslední rok v ZŠ
Jasenná.
Žákovský ples zahájili tradiční polonézou žáci 2. – 5. třídy. O další kulturní program se postaraly děti z Mateřské školky v Jasenné pod vedení
své paní učitelky Aničky Vaškové
a také žáci z 1. a 2. třídy.
K tanci i poslechu hrál bezva hudbu DJ pan Dalibor Dědek.
Je již tradicí, že na plese jsou připraveny soutěže pro děti, bohatá tombola
a občerstvení. Za příspěvek do tomboly děkujeme rodičům žáků a sponzorům naší školy (Papírnictví Pavelka
Vizovice, COOP Jednota, Řeznictví
Petr Kovář, JASNO a Obecnímu úřadu v Jasenné) a za výpomoc v bufetu
našim „seniorkám J“.
Žákovský ples se letos vydařil a dětem tak mohou zůstat další pěkné
vzpomínky na jejich základní školu.
Andrea Čalová a Marcela Pešková
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Hody
Největší podzimní slavností prostého lidu byly hody. Od konce 18. století se slavily jednotné císařské hody
v třetí neděli říjnovou. V mnoha valašských obcích se slavily ještě hody
místní. Ty se slavily hlučněji a slavněji a byli na ně zváni všichni přespolní příbuzní. Na Zlínsku se hody
táhly po dva měsíce, takže se mohli
příbuzní vzájemně navštívit.
V roce neúrodném byly hody
skromné, smutné, v dobrém a úrodném se hodovalo jako nikdy jindy
v roce. Ještě v polovině 19. století se
hody držely po pět dnů, od neděle
do čtvrtka, kdy vyvrcholily stínáním
berana. Začátkem 20. století na Zlínsku končily hody už ve středu, v jiných místech už v úterý. Po první světové válce se hody omezily
na sobotní večerní hodovou zábavu
a na hodovou neděli.
O hodovém stínání berana je dostatek zpráv z celého Valašska. Obyčejně mládenci vodili berana po dědině,
potom ho sťali a uvařili z něho guláš.
Ve vesnicích kolem Vizovic se beran
stínal kosířem, a musela k tomu postačit jediná rána. V Jasenné se s beranem zastavili u každého domu, mu-

zika zahrála, zavdávalo se a mládenci
vybírali na berana. Nakonec berana
zabili a vystrojili hostinu. Veřejnou
hodovou obětí býval i kohout, kačer,
kozel. Tyto krvavé veřejné akce byly
zakazovány, takže z hodových zvyků
se místy udrželo jen vodění berana.
Tolik o hodech na Valašsku zapsal Jaroslav Štika, dlouholetý ředitel Valašského muzea v Rožnově
pod Radhoštěm. V Jasenné máme
ještě v paměti vodění berana, které bylo výsadou odvedenců a probíhalo v pondělí po hodech spolu s večerní zábavou. Se zrušením povinné

Mikulášská obchůzka
Ve čtvrtek 5.12. Jasennou procházeli Mikuláši, čerti i andělé. Podle posledního zjištění, nikoho si čerti neodnesli, ba naopak všechny děti byly odměněny.
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základní vojenské služby ale skončilo
i vodění berana.
Naštěstí tento zvyk nezanikl, ale
žije dál, udržován Valašským souborem Portáš. Doufejme, že členům
souboru i do budoucna vydrží chuť
a elán obejít s beranem a muzikou
za každého počasí dědinu, aby nám
svou návštěvou připomněli dávnou
historii.
Jestliže této návštěvě s písničkou
na rtech otevřeme branku na náš
dvůr, otevřeme tím i naše srdce tradicím našich předků.
Pavel Machovský

Zhodnocení sezóny – podzim 2013
Do této sezóny jsme vstupovali jako nováček soutěže
a nevěděli jsme, co od vyšší soutěže očekávat. Chtěli
jsme se pohybovat v poklidných vodách tabulky, abychom nemuseli řešit případné starosti se záchranou.
Konečný výsledek však vypovídá o něčem jiném.
První místo a náskok tří bodů před mužstvem Slopné je
po nás nečekané, o to víc ale příjemnější. Ze čtrnácti zápasů jsme si dvanáctkrát zakřičeli vítězný pokřik, dvakrát jsme se rozešli smírně a ani jednou jsme neprohráli.
Skóre 44:12 je také dobrou vizitkou naší defenzivní činnosti.
Podle všech údajů to vypadá, jak je vše jednoduché
a že nemusíme mít z ničeho obavy. Ovšem ten kdo se
zajímá a chodí na fotbal, jistě takový názor nemá. Vím,
že je stále na čem pracovat. V závěru soutěže jsme se
potýkali s velkou marodkou. Museli být povoláni i ti
hráči, kteří už chtěli aktivní kariéru ukončit. Mančaft se ale semknul a ukázal, že umí zabrat i v těžkých
chvílích. I když někdy se štěstím, zápasy jsme zvlád-

li. Za to patří ode mně klukům velké uznání a poděkování.
Velké poděkování patří také předsedovi oddílu
p. Janu Zichovi, všem sponzorům a lidem, kteří jakýmkoliv způsobem napomáhají chodu klubu. V neposlední řadě nesmím zapomenout na naše malé i velké
fanoušky, kteří nám vytváří skvělou atmosféru při zápasech. Kéž by jich časem přibylo.
Na závěr mi dovolte připomenout naši skvělou sérii.
Mistrovský zápas jsme neprohráli už víc jak rok a půl,
přesněji od 27. 5. 2012 do minimálně 30. 3. 2014, což
momentálně dělá 36 zápasů. Z těchto 36 zápasů jsme
pouze pětkrát remizovali. Jsem si moc dobře vědom,
že každá série jednou skončí. Určitě to nechci brát jako
vychloubání, vždy se snažím, abychom zůstali nohama
na zemi! Ale tohle si myslím, že stojí za připomínku.
Protože možná už nikomu z nás se nikdy nic podobného nepodaří a zbudou nám právě jen ty vzpomínky. Tak
proč se o ně nepodělit.
Trenér – Martin Nikolén

Dolní řada – zleva:
Polách Petr ml., Kovář Martin, Kovář Tomáš, Bajza Stanislav, Jurčák Petr, Smilek Lukáš, Pečeňa Tomáš,
Nikolén Tomáš, Zicha Petr
Horní řada – zleva:
Mrlina David, Zicha Jan st., Zicha Tomáš, Čala Jiří, Smilek Adam, Nikolén Martin, Maliňák Zdeněk,
Přibyla Pavel, Zicha Jan nejml., Pejter Martin, Smilek René, Polách Petr st.

Přípravka

Naše starší a mladší přípravka pod vedením trenérů Milana Řezníčka a Radima Lukáše se v podzimní
části sezóny velice zlepšila. Momentálně se nachází na
4. místě tabulky se skóre 52:54. Čeká je ukončení sezóny v zábavním parku Galaxie ve Zlíně.
Za celý oddíl kopané SK Jasenná přejeme
občanům pěkné prožití vánočních svátků.

Pozvánka
Srdečně zveme všechny fanoušky kopané
na Silvestrovský fotbálek.
Začátek v 10:00 hodin.
Občerstvení zajištěno.
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Doba panství pánů Draskovichů z Trakostjanu
a hrabat z Boos-Waldecku a Montfortu

(malý exkurz do historie našeho kraje - pokračování)

Úroda ovoce byla roku 1922 velmi hojná, že mnoho ovoce muselo zůstat neotrháno na stromech pro jinou nutnou práci a pro nepoměrně vysokou mzdu dělníkům. Listopad byl tak teplý, že se ještě tehdy hojně
hřibů sbíralo.
O tom, jak žily po I. světové válce naše venkovské
zemědělské rodiny se dovídáme již jen velmi vzácně od pamětníků. Většina zemědělců obhospodařovala malé výměry země a ty nestačily k obživě početnějších rodin. Byli proto nuceni vypomáhat u větších
zemědělců, kteří na oplátku obdělávali jejich pozemky. Jen málo zdejších sedláků zaměstnávalo čeledíny
- sluhy nebo služky. Převážně jejich děti byly povinny
po dosažení 10 - 12 let doma pomáhat.
Pomocníci vypomáhali v hospodářství jen sezónně
a to od 5. hodiny ranní. Snídaně byla v 8 hodin, nejčastěji bílá kyselica s chlebem nebo zemákem, někde
jen polévka kmínová zasmažená a s chlebem. Po snídani si každý ukrojil krajíc chleba a šel po práci.
Když na věži zvonilo poledne, každý na poli nechal
práci, smekl z hlavy klobouk nebo baranici a pomodlil
se Anděl Páně. Potom šli všeci k obědu. Před obědem
se pomodlili a zasedli. Polévky se vařily hrachové, fazolové, kyselica a smaženica. Hlavním jídlem byly
nejčastěji vdolky s trnkami, kaša prosná se sušenými
trnkami, jindy zelí se šiškami nebo trnková máčka.
V létě ke svačině na poli byla kyška s chlebem nebo
sýr a mléko s chlebem. K večeři byla kyška s chlebem nebo zemáky, nebo i mléko studené, kaša prosná
nebo pohančená s mlékem. Někdy povidla rozmíchaná
s mlékem a zemáky k tomu. Na přilepšení někdy bývala vajíčka upravená jako varmuža.
Pec byla skoro v každé chalupě. Chléb byl doma pečený a to na 14 dní, aby se ho tolik neminulo, protože by ztvrdl. Maso bylo jenom v neděli pro každého
kousek. Proto jedlo se povětšinou z jedné mísy. V této
bídě byl les jistým přínosem k obživě.
O oblečení našich předků se také ještě můžeme dovědět od našich letitějších pamětníků. Takhle o tom
vyprávěla stará babička Kostková z Brumovska:
„Oblečení ludí sa udržalo stejně za první republiky
jak za Rakúska. V době první republiky nosili chlapci na nedělu manžestrové šaty – krátký kabát aj gatě,
keré byly černé aj hnědé-braunové. Na všední deň
nosili obyčajně štruksové gatě nebo cajkové, ale kabát krátký, manžestrový, kerý vydržál dlúho při robotě. Košulu měli obyčajně z bílého plátna, kerú jim
šili švadleny v dědině na zakázku. Mládenci a ogaři si
dávali šiť štofové šaty enem pro slavnosti. Spodňáky
chlapom sa kupovaly ve městě. Roby ty nosily v nedě8 Jasenský zpravodaj

lu sukně štofové a ve všední dny sukně z modrotisku
a barchetové. Byla ušitá až z pěti půlek a v pásu skrčená a vyztužená. Zavazovala sa tráčky kolem pasu.
Starší roby nosily nekdy aj tři sukně na sobě, … protože když pršalo, vrchní sukňa sa přehodila přes hlavu. Pod sukňami nosily leknicu ušitů na způsob sukně. Na spodním okraji tejto bíléj leknice bývaly našité
štyrkraje. Na horní části těla sa nosila košula až po kolena. Na košuli měla roba oblečené opléčko lebo živůtek, na vrchu kacabajku. Zástěra tá sa nosila od půl
pasu dolů, byla negdy jak sukňa. Zástěra byla z černého glotu lebo barvotisku, aby byla veselejší barvy.
Na hlavu byl šátek zv. Tibetka lebo popelínka a uvazovál se pod bradú. Cérky nosily vlasy dlúhé a zaplétaly si je do vrkoča-copu. Nekerá si plétla jeden vrkoč,
enom na záda, jiná plétla dva vrkoče, tož ta jich nosila
přes každé pleco. Krátké vlasy nosilo enom pár cérek
a to obyčajně enem ty, co slúžily ve městě“.
Roku 1922 bylo domluveno mezi paní Marianou
Stillfriedovou a konventem, že zámek dodá klášteru
z povinné dávky 4528 litrů piva jenom 12 až 15 hektolitrů a za nedodané pivo zaplatí 150 Kč za 1 hektolitr.
V Jasenné byl v roce 1924 vybudován chudobinec.
Koncem dubna 1925 stálé deště a v první polovici
září a ve 2. pol. října přišly opět silné deště a velké
vody. Obilí na polích silně porostlo, brambory černaly
a shnily. Listopad roku 1925 byl naopak tak teplý, že se
ještě tehdy sbíralo hojně hřibů
Tohoto roku 1925 byla ve Vizovicích ukončena pozemková reforma. K jejímu provedení bylo přihlášeno
1.717 ha (z toho 1.409 ha lesů a 321 ha ostatní půdy).
Všechny zabrané pozemky o výměře 159 ha byly přiděleny drobným žadatelům.
Z lesů přidělen byl pozemkovým úřadem les Chláščov (výměrou 50 hektarů) obci bratřejovské a les na Janové hoře výměrou 21 hektarů 81 arů městu Vizovicím.
V Lutonině také tohoto roku zřízeno Vodní družstvo a celkem bylo odvodněno více než 50 ha plochy
a to jak rolí, luk a pastvin. Odvodnění pozemků všeobecně mělo za následek zlepšení výtěžků jednotlivých
hospodářů, čímž mnoho z nich mohlo konečně po válce zaplatit své dluhy a nakoupit natrvalo hospodářské
stroje. V důsledku toho stouply všecky hospodářské
plodiny v ceně a naši rolníci si konečně pomohli ze
staleté tísně.
Zahájeno autobusové spojení z Vizovic na Vsetín
přes Liptál. Jezdilo se dvakrát dopoledne a dvakrát odpoledne. Druhé autobusové spojení zároveň spojovalo
Vizovice s Polánkou, kam zajíždělo dvakrát dopoledne
k vlakům nové dráhy Bylnice – Vsetín. Odpolední autobus této linky jezdil až do Valašských Klobouk.

Společenská kronika

Jubilanti:
93 let
Pavla Bajzová
89 let
Marie Zichová
88 let
Ludmila Šajtarová
87 let
Irena Slezáková
85 let
František Martykán
83 let
Ludmila Řezníková
Jaroslava Tomancová
81 let
Pavel Šťastný
80 let
Marie Drgová

dolansko

listopad

střed

listopad

hořansko

prosinec

DPS

listopad

dolansko

listopad

hořansko
dolansko

listopad
listopad

střed

listopad

hořansko

listopad

Místní jména
Názvy polních tratí a jednotlivých pozemků, byly
v dřívějších dobách všeobecně známé a pro život vlastníků pozemků důležité. Každý věděl, kam má jít nebo
jet, když se řekl ten určitý název pole či lesa. Povědomí
o názvech se však postupně vytrácí. Je pravdou, že pro
mladou generaci již ztrácí význam. Kam se bude ubírat názvosloví pozemků v budoucnu, netuším, to ukáže až čas. Změny probíhaly vždycky, dnes je ale úplně
jiný tlak na změnu. V době, kdy má u sebe velká část
populace telefony se systémem GPS, je možné, že místo
Středpole bude název „pozemek 44° Sš – 18° Vd“. Určitě zůstanou názvy jednotlivých kopců, pojmenování
jednotlivých polí však z běžného povědomí vymizí.
Pan Jan Macek, kronikář, zhotovil mapu katastru obce
Jasenná, s názvy jednotlivých pozemků. Názvy posbíral od jednotlivých vlastníků a pamětníků. Mnohé názvy studoval i v zápisech gruntovních knih. Zaznamenal pro časy budoucí neocenitelnou kulturní památku
na časy minulé. Vybírám namátkou tato místní jména.
Oškerovy paseky – napřed se říkalo u Oškery, a to
pravděpodobně od roku 1884, kdy se František Oškera
stal spoluvlastníkem pozemků.(1) Jak vidíme, tak částečná změna názvu v průběhu 130 let, proběhla.
Úplzek – nazývají se tak 3 pozemky, ležící na západ
od obce. Jsou to svážné území, špatně obdělávatelné.
Původ názvu již neznámý. Možná některý z čitatelů
bude o názvu Úplzek něco vědět.
Na Lotkách, či Lotka - název od Lhoty. V pasečním
urbáři z r. 1739, se uvádí název na Lhotkách. Původ ná-

75 let
Milena Bělíková
dolansko
prosinec
Oslavencům gratulujeme.

Manželství uzavřeli:

Karel Bittman a Dorota (Mynářová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodili se:

Antonie Přímalová (rodiče Jana a Radim Přímalovi), Lukáš Mikuláštík (rodiče Jana a Aleš Mikuláštíkovi), Nela
Martincová (rodiče Dagmar Štefková a Jaroslav Martinec)
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Marta Geržová, Jan Macek
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Pokud nechcete být uvedeni ve společenské kronice,
předejte svou žádost obecnímu úřadu.
zvu je pravděpodobně velmi letitý. Lhota, Lhotka, jsou
názvy vesnic, které vznikly v období středověké kolonizace na území Čech, Moravy a Slovenska. Usuzuje se,
že vznik těchto osad spadá hlavně do 13 stol. a první
poloviny 14 stol. Obyvatelé či vlastníci nově založených
osad, měli určité povinnosti a práva vůči vrchnosti. Tyto
povinnosti byly ale po určité době promíjeny. Tomuto období se říkalo lhóta a někdy se přeneslo do názvu
nově založené osady, určitě i pozemků. Lhotka pravděpodobně znamenala malou osadu. Když zapojíme fantazii, jaká historie místa se asi váže k tomuto pozemku?
To jsem se však dostal do říše záhad a spekulací. I to je
však zapotřebí, získáme tak určitý nový pohled na věci
okolo sebe. Parcela č. 2483/1, č. 2483/2.
Hadinec – suchý pozemek ve stráních na výsluní,
byl eldorádem hadů. Určitě i dnes je zde plno slepýšů
a najde se i zmije. V urbáři a staré gruntovní knize Vizovského panství, je k roku 1732 k Hadinci zapsáno, že
je to z chrastí vydělaný kus rolí, kterého Jura Daňků
po mnohá léta bezplatně užíval a v uvedeném roce se
teprve za sumu 13 zl., k věčnému užívání zadává. Jinak
se uvádí v urbáři vyhotoveném roku 1739, tyto paseky
v Hadinci. Paseka Martina Geržíka, Martina Dkadlečka, Jana Hnilici, Jana Stračíka, Filipa Klaného, Jana
Tláška, Martina Miškaříka, Jury Daňků. V Jasenné je
již přítomné jenom příjmení Hnilica.
Poznámka:
text psaný kurzívou je zpracován ze záznamů pana
Jana Macka, Jasenná 88, který v nedávné minulosti psal
kroniku obce Jasenná.
Pavel Sovička, kronikář
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Poznačte si do kalendáře - 1. pololetí 2014

MUDr. Stanislav Remeš – úterní ordinace
Leden		
14., 28.
Únor		
11., 25.
Březen		
11., 25.
Duben		
8., 22.
Květen		
6., 20.
Červen		
3., 17.
MUDr. Eva Nečasová – dětská poradna
Leden		
8., 22.
Únor		
5., 19.
Březen		
5., 19.
Duben		
2., 16., 30.
Květen		
14., 28.
Červen		
11., 25.
Svoz tříděných odpadů
žluté a červené pytle
modré pytle
Leden		
20.
Únor		
17.			
3.
Březen		
17.			
31.

Spolky v Jasenné

Duben		
Květen		
Červen		

14.
12.			
9.

Leden		
Únor		
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		

Svoz popelnic
2., 9., 16., 23., 30.
6., 13., 20., 27.
6., 13., 20., 27.
3., 10., 17., 24.
1., 8., 15., 22., 29.
5., 12., 19., 26.

26.

Konzultační hodiny SmVaK Ostrava a. s.
na OÚ Jasenná od 13.00 do 17.00 hodin
(vodovodní přípojky).
Leden		
29.
Únor		
26.
Březen		
26.
Duben		
30.
Květen		
28.
Červen		
25.

Spolková činnost je základem společenského života
a dění v každé obci. Platí to také u nás, v Jasenné, kde
spolky a neziskové organizace vyvíjí svou činnost.

voji mezilidských vztahů v obci. Obec se snaží spolky
podporovat poskytováním finančních příspěvků a také
materiální formou. Je potěšující potom vidět, když se
spolkům daří, jako je to například letos u fotbalového
oddílu SK Jasenná.

Děkuji jménem zastupitelstva obce spolkům za jejich obětavou, dobrovolnou práci, která přispívá k roz-

Všem spolkům přeji hodně zdraví, elánu a úspěchů
v i nadcházejícím roce 2014.
Pavel Machovský

III. Dobročinný bazar

Kromě studentů a zaměstnanců univerzity na akci
zavítala také široká veřejnost. Celkový výtěžek III.
Dobročinného bazaru činil 6.000,- Kč. Touto částkou
byl dofinancován nákup nového invalidního vozíku
sloužícího klientům Doteku. Více informací o obecně
prospěšné společnosti Dotek můžete získat na webu
www.pecovatelstvi-dotek.cz a www.dobrocinny-obchudek.cz

Hezký kousek oblečení, zajímavou knihu či vánoční dárky mohli nakoupit návštěvníci již III. Dobročinného bazaru, který probíhal na konci listopadu v budově Univerzitního centra ve Zlíně. Dobročinný bazar
byl pořádán Fakultou humanitních studií Univerzity
Tomáše Bati ve spolupráci s organizací Dotek, o.p.s.,
která provozuje Dobročinný obchůdek a poradnu Dotek.

Čeká nás Tříkrálová sbírka 2014

Pracovníci zlínské Charity spolu se zástupci více jak
tří desítek měst a obcí letos v lednu rozpečetili 279
tříkrálových pokladniček, s nimiž koledníci putovali. Díky nim a díky Vám všem, kteří jste se do sbírky zapojili, byl vykoledován 1.442.572 Kč! Do zlínské
Charity se vrátilo 854.518,74 Kč včetně výnosu DMS
a poštovních poukázek!
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Zlínská Charita děkuje Vám všem a přeje Vám, aby
i v lednu příštího roku právě u Vás na zvonek zazvonili, koledu zanotovali a tři písmena nade dveře napsali
ti nejkrásnější Tři králové – Kašpar † Melichar † Baltazar † 2014.
Ing.Pavla Romaňáková, koordinátorka sbírky v regionu
Charita Zlín, Burešov 4886, 760 01 Zlín,

Informace OÚ

DVD (K) Janu Rokytovi z Jasenné

Koncert (K) Janu Rokytovi z Jasenné spojený s předáním čestného občanství se podařilo vydat na DVD. Kromě DVD rezervovaných na objednávky jsou ještě volně
k zakoupení na obecním úřadu za 100,- Kč.

Step aerobic

Do konce roku nebude z důvodu nemoci probíhat cvičení
na stepech v sokolovně. Znovu se začne cvičit až 7. 1. 2014.

Živý betlém
ČCE v Jasenné srdečně všechny zve v neděli 22. 12.
2013 ve 14:30 hodin na ŽIVÝ BETLÉM před evangelickým kostelem v Jasenné. Můžete na vlastní oči vidět vánoční příběh, zazpívat si koledy, zahřát se svařákem …
Letos poprvé se u betléma bude konat také malý dobročinný jarmark.
Pozvánka na setkání u rozhledny

Srdečně všechny zveme na hvězdicový výstup k rozhledně na Vartovnu po všech dostupných turistických
stezkách v sobotu 28. 12. 2013 kolem 10. hodiny na Vartovni. Občerstvení z vlastních zásob.

Změna ceny vodného

Na základě usnesení představenstva SMVaK Ostrava,
a. s. byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové
ceny vodného s účinností od 1. 1. 2014 na 42,73 Kč (vč.
15% DPH). Nové ceny budou uplatněny vůči odběratelům po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2014, popřípadě bude postupováno dle uzavřených
smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.

Poplatky za odvoz odpadu

Výše poplatku pro rok 2014 je 450,- Kč za osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci. Studující, kteří bydlí

Vážení spoluobčané,

d

v pracovní dny mimo obec, mohou uplatnit slevu 50 %.
K tomu je třeba doložit potvrzení školy o studiu nebo potvrzení o ubytování. Termín splatnosti je stanoven na 31.
3. 2014. Při nedodržení tohoto termínu bude neplatičům
navýšen poplatek až na trojnásobek.

Poplatky za psy

Poplatek za psa platí každý majitel pejska staršího tří
měsíců. Výše poplatku je pro rok 2014 následující:
* Rodiny, jednotlivci – 100,- Kč za každého psa
* vdovy, vdovci – 40,- Kč za každého psa
* obyvatelé pasek – 60,- Kč za každého psa
Poplatek je splatný do 31. 3. 2014. Pořídíte-li si psa
v průběhu roku, máte ohlašovací povinnost k obecnímu
úřadu, kde je třeba nového psa zaevidovat a uhradit poplatek v poměrné výši.

Pozor na popelnice

Obecní úřad upozorňuje občany, kteří mají stabilně umístěny popelnice v profilu komunikací, aby si je přesunuli na
místa, kde nebudou komplikovat průjezd vozidlům i zimní
údržbě komunikací.
SDH Jasenná pořádá v sobotu 18. ledna 2014 tradiční
Hasičský ples v místní Sokolovni. Od 20.00 hod. hraje
k tanci i poslechu hudební skupina Midnight Band ze
Vsetína. Tombola i „peklo“ bude nachystáno! Srdečně
zvou hasiči.

KADEŘNICTVÍ
DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ

* Možnost i společenské účesy, svatební účesy
* Prodlužování a zhušťování vlasů
* Každý týden ve středu od 15:30
* Po domluvě i jiný den
* Kašpárková Hana, Jasenná 145

Tel.: 731 288 707

d
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každý rok se těšíme na Vánoce, na svátky s výrazně duchovním významem,

i když pro někoho to mohou být svátky spíše ve světské rovině. Společným očeká-

d

váním pro všechny ale je, aby Vánoce byly svátky klidu a míru. Zvláště v předvá-

noční dobu intenzivněji vnímáme neustálý spěch kolem nás a také v nás. Je důle-

d

d
Jménem zastupitelstva obce i pracovníků obecního úřadu Vám přeji příjemné svát-

žité se zastavit aspoň o Vánocích a odpočinout si nejen od pracovních starostí.

d

d
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ky a v roce 2014 hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů.
Pavel Machovský

d
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Odjezdy autobusů z Jasenné

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 19. prosince 2013.
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