
Divadelní ochotníci z Jasenky 

V samostatné obci Jasenka byl již v roce 1901 při Sboru dobrovolných hasičů založen Zábavní 

odbor, který ve staré hospodě ( dřevěnice-obecní hospoda č.p.90) hrával divadla na docela 

primitivním jevišti postaveném z prken na sudech, jehož oponou byla obyčejná plachta. 

Ochotníci se ze začátku setkávali s posměšky. Pak se k ochotníkům přidal pan řídící K.B.Číha, 

učitel Lehký a učitel Dospěl. Tím dostali ochotníci na Jasence přízeň obecenstva. Divadelní 

představení se hrávala častěji a divadelních ochotníků na Jasence přibývalo. 

Avšak první světová válka divadelní činnost Zábavního odboru při Sboru dobrovolných hasičů 

na Jasence úplně přerušila... 

Dne 12. května 1932 se v obecní škole na Jasence konala ustavující schůze Místní osvětové 

komise. Byla ustanovena na úřední výzvu Okresního osvětového sboru. 

Okresní osvětový sbor za přispění Místní osvětové komise a hasičského sboru v Jasence, 

pořádal v obci Jasenka přednášky s promítáním obrázků pro děti i dospělé, zpravidla tři do 
roka v sále hostince Tomáše Slováčka ( č.p.5). 

Místní osvětová komise na Jasence pořádala jednou do roka divadelní představení, jehož 
výtěžek se věnoval na „polévkovou akci“ pro chudé děti ve škole. 

Dne 9.prosince 1933 sehráli místní ochotníci na popud Místní osvětové komise divadelní hru 

„Jarní vody“ od A. Horákové. O úspěch divadelního představení se zasloužili: Marie Kostková, 

manželka obchodníka, Ludmila a Emil Kostkovi č.p.73, manželé Trčkovi č.p.98, manželé 
Kašparovi č.p.145 a Štěpánka Kmentová č.p.145. 

Okresní osvětový sbor za spolupráce s Místní osvětovou komisí a hasičským sborem z Jasenky 

uspořádal v roce 1933 v sále hostince Tomáše Slováčka ( č.p.5) 3 přednášky s promítáním 

obrázků, v 18 hodin pro děti a ve 20 hodin pro dospělé: dne 10.1. O Japonsku s pohádkou, 7.2. 

O Indii s pohádkou, 20.3. O počátcích vzdělanosti s pohádkou. Tyto přednášky se setkávaly 

s velkou oblibou, zvláště u dětí. Skromné dobrovolné vstupné bylo ponecháno sboru 

dobrovolných hasičů, kteří se starali o osvětlení a topení v sálu při přednáškách. 

Dne 3. března 1934 sehráli místní ochotníci divadelní frašku o třech jednáních „ Muž dvou žen“ 

od K. Kratze, v překladu V. Táborského. Čistý výtěžek byl použit na „polévkovou akci“ pro 

chudé děti. V té době vrcholila světová hospodářská krize, byla velká nezaměstnanost, hlad a 

bída a i tak si lidé vzájemně pomáhali. Dne 1. dubna 1934 ochotníci sehráli pro Sbor 

dobrovolných hasičů divadelní představení „ Štěstí není milion“ od Olgy Simonové. 

Dne 8. prosince 1934 byla místními ochotníky sehrána divadelní hra „Staré hříchy“ od Štolby, 

jejíchž výtěžek šel také na školní „polévkovou akci“. Všechny divadelní hry v roce 1934 režíroval 

správce školy p. Karel Pilčík. 

Na 9. června 1935, v neděli, se celá obec Jasenka chystala na slavnostní odhalení pomníku 

občanům Jasenky, kteří padli v I. světové válce a kteří na následky válečných útrap zemřeli 

doma. V předvečer slavnostního odhalení pomníku, 8. června 1935, sehráli místní ochotníci 
v sálu hostince divadelní hru „ Pravda vítězí“. Tato hra se setkala s velkým úspěchem. 

Mezi dětmi ve škole byl také zájem hrát divadlo a tak i žáci obecní školy na Jasence sehrávali 

divadelní kousky. Dne 27. října 1936 sehráli žáci divadelní hru „ Slavný mistr Kopřiva“ pro děti 

a příští den, 28. října, byla divadelní hra opakována pro dospělé. Divadlo se hrálo v sále 
hostince Tomáše Slováčka na Jasence. 

Povídá se, že divadelní ochotníci z Jasenky sehráli divadelní hry i na Vsetíně v Besedním domě. 
Ochotníci z Jasenky měli i na Vsetíně velké divadelní úspěchy.  


