
Obecní hospoda na Jasence č.p.90 
 Obec Jasenka ji postavila v roce 1879, byla to dřevěnice 
 Obci Jasenka plynul příjem do obecní pokladny na krytí potřeb obce. 
 U této dřevěnice stávala valašská zvonice 
 V roce 1914 byl dřevěný hostinec prodán ve veřejné dražbě 
 Naposled byla dřevěnice ve vlastnictví rodiny Kovářů, někdy v 70. až 8o. 

letech min. století byla dřevěnice zbourána. 

 
Obecní škola na Jasence č.p.119 

 V roce 1886 byla obcí zakoupena louka, plán školy zhotovil pan Jakob Vrána 
ze Vsetína. 

 V roce 1888 bylo započato se stavbou školy, stavba zakončena r.1890. 
 Postavena byla i díky občanům samostatné obce Jasenka, kteří na stavbě 

dobrovolně pracovali. 
 První vyučování začalo 23.ledna 1890, v jednotřídce se 116 žáky. 
 V roce 2ooo politickým rozhodnutím v čele s křesťanskou stranou KDU-ČSL, 

proti vůli většiny obyvatel Jasenky vyjádřenou v petici, byla škola převedena 
za 1,-Kč (jednukorunu) do vlastnictví křesťanského spolku. 

 Budova školy slouží cizím lidem a pro cizí zájmy, my, občané Jasenky a naše 
děti, již budovu školy a školní zahradu nesmíme a nemůžeme využívat pro 
společenské, vzdělávací a kulturní vyžití, tak, jak to máme ve svých rodových 
tradicích. 

 
Obecní hospoda č.p.5 

 V roce 1913 se obec rozhodla o zakoupení budovy č.p.5 pro účely obecní 
hospody 

 Bylo zapotřebí přistavět sál a ledovnu, byly zapotřebí i další stavební úpravy 
 V roce 1918 obec rozhodla o prodeji této obecní hospody dosavadním 

nájemcům- Tomáši a Veruně Slováčkovým. 
 Hospoda na Jasence sloužila občanům Jasenky ( zábavy, plesy, rodinné 

oslavy) do nedávna, kdy ji zakoupil p. Sorpek a v této budově zřídil pekárnu. 
 

 

Obecní knihovna č.p.119 
 Osvětový sbor na Jasence inicioval vybudování obecní knihovny v obecní 

škole. 
 22.ledna 1920 správa školy podala za souhlasu obecní rady žádost o finanční 

podporu ministerstvo, žádost byla kladně vyřízena a za schválené peníze byly 
zakoupeny první knihy. 

 30.ledna 1921 se ustanovila knihovní rada, knihovna měla v roce 1921 269 
svazků knih a 91 čtenářů. 

 Knihovna se stala součástí školy, sloužila občanům Jasenky a jejich dětem. 

 
Obecní chudobinec č.p.174 

 V roce 1936 zástupci obce zažádali ministerstvo o příspěvek na výstavbu 
obecního chudobince, bylo zakoupeno stavební místo od Marie Juřínkové 
č.p.31 

 V roce 1937 byl obecní dům postaven, za přispění obce a materiální pomoci 
občanů Jasenky, včetně pomocných prací na stavbě. 



 Chudobinec obývali nejchudší obyvatelé Jasenky, kteří platili obci symbolické 
nájemné ve výši 20-30 Kč měsíčně. 

 Časem se na dvoře domu postavily tzv. deskobaráky, což byly jednoduché 
dřevěné neuteplené stavby z desek. Přesto v nich bydlely celé rodiny a lidé 
byli rádi za střechu nad hlavou. 

 V domě- chudobinci- je 6 pokojů, 3 jsou v přízemí a tři jsou v prvním patře. 
V každém pokoji byla malá kachlová kamna. 

  V každém pokoji bydlela minimálně jedna rodina. V největším přízemním 
pokoji (6,5 x 3,5m) bydlely jeden čas i 3 rodiny, v každém rohu pokoje byla 
postel, kde spala celá rodina.  

 Na dvoře byla studna na čerpání vody a také tzv. „suchý záchod“. 
 Po II. světové válce zde zůstali bydlet staří občané, každý měl už svůj pokoj. 

Sociální zázemí však zůstalo stejné- záchod a voda venku, pro vodu se muselo 
také ven. 

 

 
Obchod  na  Jasence č.p.214 

 postaven „v akci Z“ (občané svépomocí), investorem a majitelem bylo město 
Vsetín 

 30% z nákladů na stavbu si občané odpracovali 
 stavba obchodu na Jasence: 
    od 3/1964 do 10/1965 
 obchod sloužil občanům Jasenky, občané Jasenky nemuseli za nákupem 

jezdit až do města, všechny důležité věci, hlavně potraviny, si mohli koupit 
v místě. 

 V 90. letech byl obchod prodán do soukromého vlastnictví, obchod zrušen. 

 
Moštárna na Jasence č.p.267 

 postavena „v akci Z“ (občané svépomocí), investorem a majitelem bylo město 
Vsetín 

 stavba:1977 – 1979 
 palírna: přístavba moštárny, postavena „v akci Z“, 
                       v letech 1988 – 1990 
 moštárnu a palírnu spravoval spolek zahradkářů Jasenky, nyní spravuje jen 

moštárnu 
 Nad moštárnou byly místnosti, které občané Jasenky využívali  ke 

společenským a kulturním činnostem, k rodinným oslavám. 
 Pak město Vsetín dalo tyto místnosti do pronájmu pro hostinskou činnost ( už 

nebyla hospoda na Jasence). 
 


