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Pochod broučků se letos kvůli počasí nemohl uskutečnit v obvyklém termínu na konci října, a tak se broučci
s lampiony u školky sešli až první prosincovou sobotu. Než došli k dolnímu kostelu, setmělo se, a tak mělo
divadelní představení tu pravou atmosféru. Tentokrát se některých rolí zhostili i významné osoby naší obce
– pan starosta jako Kmotříček, paní ředitelka ze školky v roli Janinky a paní učitelky ze školy hrály ostatní
ženské postavy. Také Brouček a Beruška nám letos vyrostli noví – Matěj Poláček a Terezka Dudešková –
a náramně jim to šlo. Víc než stovka diváků jim ráda zatleskala. Brouček nakonec od své lucerničky zapálil
první svíčku na adventním věnci – a začali jsme čekat Vánoce. Na faře se to pak hemžilo broučky až do
večera, protože tam na ně čekala zelná polívčička, co ji má Brouček nejradši. Kdyby vás to zajímalo, snědli
jí třicet litrů…
Radka Včelná, farářka
Jasenský zpravodaj
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Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnila dvě
zasedání zastupitelstva obce (ZO). Uveřejňujeme
usnesení.

Zasedání ZO dne 17. 12. 2007

Zasedání ZO dne 27. 11. 2007

1. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje úpravu
rozpočtu v příjmové i výdajové části o 182 tis. Kč.
Pro: 8 členů

1. Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo žádost
Ředitelství silnic a dálnic ČR, správa Zlín ve věci
schválení změny územního plánu sídelního útvaru
Jasenná pro stavbu rozšíření silnice I/69 Liptál –
Jasenná a zařazení této stavby mezi stavby veřejně
prospěšné. Tuto žádost zastupitelstvo zamítá.
Zároveň
pověřuje
starostu
zastupováním
v uvedené problematice.
Pro: 9 členů
2. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje finanční
příspěvek TJ Sokol Jasenná ve výši 30 tisíc Kč
s proplacením v prosinci tohoto roku.
Pro: 9 členů
3. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje příspěvek
pro Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při
Základní škole Jasenná ve výši 3.000,-- Kč na
Mikulášskou besídku.
Pro: 9 členů
4. Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo žádost paní
xxxx, čp. x ve věci opravy příjezdové lesní cesty
k domu. Žádost se odkládá až do doby vyjasnění
dotačních podmínek na opravy místních a lesních
komunikací.
Pro: 9 členů
5. Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo žádost
pana xxxx, čp. x ve věci umístění dopravního
značení u rodinného domu se zákazem zastavení a
pověřuje starostu jednáním s příslušnými orgány.
Pro: 9 členů
6. Zastupitelstvo obce Jasenná bere na vědomí
informace o provedených průzkumech a rozborech
pro nový územní plán sídelního útvaru Jasenná
a schvaluje přijetí dotace ve výši 107.700,- Kč od
Zlínského kraje.
Pro: 9 členů
7. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje složení
inventarizačních komisí následovně:
Hlavní
inventarizační
komise:
Miroslav
Puchmeltr, Vladimír Zapalač, Martina Večerková,
Terezia Mucsková
Dílčí inventarizační komise: Jaroslav Surý, Josef
Pečenka, Stanislav Zicha
První jmenovaný je předsedou komise.
Pro: 9 členů
Usnesení bylo nahlas přečteno a odsouhlaseno.
Pro: 9 členů
2

Jasenský zpravodaj

Přítomno 8 členů zastupitelstva.

2. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje rozpočtové
provizorium na 1. čtvrtletí 2008 v čerpání 1/12
rozpočtu z roku 2007.
Pro: 8 členů
3. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje příjem
dotací od Zlínského kraje z Programu obnovy
venkova na opravu MK č. 31 – Matyáštíkovy
paseky ve výši 257 tis. Kč a návratnou finanční
výpomoc ve výši 193 tis. Kč se splatností do 2 let.
Zároveň Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje
příjem dotací z MMR na opravu 3 mostů a MK do
Rozsoší z povodňových zdrojů ve výši 1.002 tis.
Kč.
Pro: 8 členů
4. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje výši
poplatku za domovní odpad pro rok 2008 v částce
400,-- Kč.
Pro: 8 členů
5. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje záměr
zakoupení prostředků pro požární ochranu JSDHO
Jasenná – elektrocentrály, oděvů a hadic
s použitím dotace Zlínského kraje. Současně
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje závazek
plnění podmínek pravidel při poskytnutí dotace.
Pro: 8 členů
6. Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje příspěvek
Českobratrské církvi evangelické v Jasenné na
vánoční koncert konaný 15. 12. 2007 ve výši
1.000,-- Kč.
Pro: 8 členů
Usnesení bylo nahlas přečteno a odsouhlaseno.
Pro: 8 členů

Pozn.:
Od tohoto čísla zpravodaje budeme usnesení ze
zastupitelstva anonymizovat. Zveřejněny budou
upravené verze dokumentů z důvodu dodržení
přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů
podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů v platném znění.

Podprogram na Podporu zpracování územních plánů
obcí na území Zlínského kraje
Od 1. 1. 2007 je v platnosti nový stavební zákon, který
ukládá obcím povinnost zpracovat nové územní plány.
V případě naší obce, která stávající územní plán
schválila po roce 1992 to znamená zpracovat nový
územní plán do roku 2012. Vzhledem k náročnosti této
problematiky jak časové, tak i finanční Obec Jasenná
požádala Zlínský kraj o podporu na zpracování etapy
„Průzkumy a rozbory“. Naší žádosti bylo vyhověno
a Zlínský kraj nám poskytl dotaci 107.700,-- Kč na
zpracování této etapy, která byla realizována v souladu
s metodikou Krajského úřadu Zlínského kraje.
Celkové náklady na zpracování „Průzkumů a rozborů“
byly 214.200,-- Kč.
Občané Jasenné i podnikatelé podali do
„Průzkumů“ celkem 16 žádostí na změny využití
pozemků. Všem nebylo vyhověno, protože v některých
případech by vyžadovaná změna znamenala výrazný
zásah do nezastavěného území obce. V jiném případě
bude nutné zpracovat zastavovací studii dané lokality
vzhledem k jejímu trvale udržitelnému rozvoji.
Od roku 2008 nebude Zlínským krajem
podporováno zpracovávání „Průzkumů a rozborů“, dá
se tedy říci, že jsme získali podporu v poslední chvíli.
Pro další fáze zpracování nového územního plánu,
to je zpracování konceptu, návrhu se v následujících
letech budeme zcela jistě ucházet o podporu Zlínského
kraje. Bez této pomoci by vypracování nového
územního plánu bylo velmi obtížné.

Ministerstvo pro místní rozvoj
Na základě žádosti podané v závěru roku 2006 na
Ministerstvu pro místní rozvoj jsme letos obdrželi
dotace 1.002.000,-- Kč, které byly určeny na opravy
Mostu u Kašparů, Mostu u Tomanců a Mostu
u Pečenků spolu s havarijním stavem místní
komunikace navazující na tento most. Zde bylo nutné
znovu vybudovat opěrnou zeď pro tuto komunikaci.
Z uvedených dotací byla dále opravena část místní
komunikace č. 8 – Pod Rozsoším o ploše 608 m2 .
Kromě opravy povrchu místní komunikace zde byl
vybudován i odvodňovací příčný žlab.
Chci poděkovat poskytovatelům podpory, Zlínskému
kraji, Ministerstvu pro místní rozvoj za pomoc při
opravách, obnově majetku ve vlastnictví Obce
Jasenná. Těším se na další spolupráci v zájmu naší
obce.
Pavel Machovský, starosta

Podprogram na Podporu obnovy venkova
Velkým problémem, který trápí nás všechny, je stav
místních komunikací. Ten je v mnoha případech téměř
havarijní. S pomocí Zlínského kraje bylo možné
opravit část místní komunikace č. 31 – Matyáštíkovy
paseky. Oprava stála 644.381,-- Kč, z toho v rámci
dotačního titulu č. 3 – Rekonstrukce místních
komunikací jsme obdrželi dotaci 257.000,-- Kč
a návratnou finanční výpomoc 193.000,-- Kč se
splatností 2 roky. Náš podíl na opravě činil 194.381,-Kč. Byl opraven nejhorší úsek této komunikace
o ploše 1.414 m2 . Spolu s obyvateli Pasek si přejeme,
aby opravená komunikace vydržela co nejdéle. Rovněž
si přejeme a doufáme, že co nejdéle vydrží i
zmiňovaný dotační titul Zlínského kraje, pokud možno
s větším finančním objemem.

Cesta na dolní paseky před opravou…

a po opravě.

Jasenský zpravodaj
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Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2007 a to je důvod pro jeho
hodnocení. Rok 2007 byl prvním rokem po
komunálních volbách v říjnu 2006 a byl či spíše měl
být zároveň prvním rokem financování rozvoje zemí
Evropské unie v letech 2007 – 2013.
Skutečnost je taková, že evropské peníze zatím
nelze čerpat pro nepřipravenost naší republiky i
náročnost podmínek čerpání dotací. Pravidla pro
čerpání evropských dotací se stávají součástí českých
předpisů a proto také získání národních dotací je
náročnější a komplikovanější.
Rok 2007 se tak stal rokem přípravy projektů, které
bychom chtěli realizovat, a které bez dotací nejsou
proveditelné. Každá žádost o dotaci musí být dnes
doložena
vlastnictvím
pozemku,
projektem,
pravomocným stavebním povolením a závazkem
spolufinancování. Proto je nutné odpovědně posuzovat
proveditelnost každého uvažovaného záměru.
V letošním roce tedy probíhaly, probíhají a budou
dále pokračovat práce na projektech a stavebním
povolení pro rozvodné řady vodovodu, chodník podél
silnice I/69, nové komunikace Helštýn a Hořansko
(nové RD). Projekty, i když zjednodušené, musely být
předloženy i k opravám mostů a místních komunikací,
je připraven i projekt opravy oplocení dolního
hřbitova.
Dále byly zpracovány studie posouzení objektů MŠ
a ZŠ pro účely záměru spojení obou školských
zařízení. Tyto studie budou podkladem pro další
projednávání uvedeného záměru.
V závěru listopadu 2007 byla podána žádost
Sdružení obcí Syrákov na dotace na již stavebně
povolené rozvodné řady vodovodu pro obce Bratřejov,
Jasenná, Lutonina. Žádost byla podána v rámci
vyhlášené první výzvy Programu rozvoje venkova
Ministerstva zemědělství. Jestli budeme úspěšní, to se
dozvíme v únoru nebo březnu 2008. Pro dokreslení
situace ve financování výstavby vodovodů, kanalizací
a čistíren odpadních vod je třeba vědět, že Zlínský kraj
pro vodohospodářskou infrastrukturu obdrží ze
zmiňovaného Programu rozvoje venkova ročně částku
44 mil. Kč. Jenom rozvodné řady vodovodu
v uplatněné žádosti o dotace budou stát 30 mil. Kč.
Podle toho si jistě každý udělá představu, jak
nedostatečné jsou finanční zdroje pro Zlínský kraj.
Pokud jde o další uvedené záměry, zatím nevíme,
kdy a kolik financí bude pro jednotlivé druhy dotací
poskytnuto.
Abychom nekončili příliš pesimisticky, tak
potěšitelné je to, že v roce 2008 by naše daňové příjmy
měly být větší cca o 600.000,-- Kč. Stalo se tak díky
iniciativám obcí, do kterých se zapojila i naše obec.
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Děkuji zastupitelstvu obce za podporu a zaměstnancům obecního úřadu za jejich práci, která nebývá
někdy zrovna příjemná.
Do budoucna se dívejme s optimismem, nenechme
se znechutit negativními zprávami, které se na nás valí
ze všech stran. Jedině tak budeme schopni zvládnout
situace, které nám život přináší každý den.
Přeji Vám všem příjemné a klidné Vánoce a v roce
2008 hodně zdraví a spokojenosti ve Vašich rodinách.
Pavel Machovský, starosta

V sousedním katastrálním území Lutonina probíhá
komplexní pozemková úprava. Naší obce se toto
dotklo prošetřením a vytyčením katastrální hranice
mezi Lutoninou a Jasennou. Vlastníci pozemků podél
této hranice byli seznámeni s jejím průběhem.
Vzhledem k dotazům na smysl, účel pozemkových
úprav přetiskujeme rozhovor z týdeníku Zemedělec,
který v dostatečné míře tyto úpravy osvětluje. Kromě
Lutoniny bude dále pozemková úprava provedena
v k. ú. Chrastěšov.
Pozemkové úpravy se uskutečňují na základě
návrhu Pozemkového úřadu nebo pokud o to požádají
minimálně 2/3 vlastníků pozemků.
Pozemkové úpravy jsou pro vlastníky pozemků
možností k prověření hranic pozemků, nejasností
v evidenci pozemků, hlavním efektem ovšem je
v ideálním případě soustředění pozemků, které občan
vlastní, do jednoho místa se zajištěným příjezdem.
Pokud by Vás tato problematika zajímala, nebo
byste měli zájem o provedení pozemkových úprav,
přijďte, můžeme požádat Pozemkový úřad Zlín o bližší
informace nebo jednání.
Pozemkové úpravy jsou řešením pro budoucnost,
řešením, které zatím platí stát.
(pokračování na 5. straně)

Rozhovor s Mojmírem Procházkou, předsedou
Českomoravské komory pro pozemkové úpravy.
Očekává se, že pozemkové úpravy v České
republice budou ukončeny přibližně za čtyřicet let, což
je poměrně dlouhá doba. Bylo by podle Vás možné
tento proces urychlit?
Myslím, že výrazně urychlit nejde. Samozřejmě
záleží na množství finančních prostředků, ale nejen na
nich. Čas potřebný na zpracování pozemkové úpravy
závisí i na velikosti katastrálních území a složitosti
problémů, které se tam vyskytují. Když s úpravami
začínáte, nastoupí geodeti, kteří zaměří území podle
skutečnosti. Pak je třeba odsouhlasit hranice silnic,
vodních toků, lesů, hranice intavilánu, stanovit vnitřní
a vnější obvod pozemkové úpravy, vyšetřit průběh
katastrální hranice. Dohledávají se také neznámí
vlastníci, doděďuje se. To všechno je nutné zjistit, než
se udělá základní pořádek. Pak následuje stěžejní bod
úprav, a tím je plán společných zařízení, který řeší
cestní síť, územní systém ekologické stability, což jsou
například biocentra a biokoridory, řeší se i ochrana
proti erozi a protipovodňová opatření. Teprve po
schválení plánu společných zařízení se navrhne
umístění scelených pozemků jednotlivých vlastníků
tak, aby splňovaly zákonem stanovená kritéria, jako
jsou výměra, cena, vzdálenost, a byly dopravně
přístupné. Na základě rozhodnutí o schválení návrhu
pozemkové úpravy se vyhotoví digitální katastrální
mapa, v níž jsou jednotlivé pozemky určeny naprosto
přesně souřadnicemi. Následuje rozhodnutí o zániku
vlastnických práv k původním pozemkům a vzniku
vlastnických práv k nově navrženým pozemkům. Toto
rozhodnutí s digitální katastrální mapou převezme
a zapíše katastrální úřad do katastru nemovitostí. Po
odsouhlasení návrhu pozemkových úprav je možné
přistoupit ke zpracování realizačních projektů a
následně k realizaci jednotlivých navržených opatření.
To vše vyžaduje přibližně tři až čtyři roky práce.
Bylo by žádoucí, aby se pozemkové úpravy v rámci
celé republiky zpracovaly co nejdříve, a to z důvodů
vyjasnění vlastnických vztahů, ale i čerpání dotací na
zemědělskou půdu. Některé pozemkové úřady sice už
zrealizovaly komplexní úpravy na velkém počtu
katastrálních území, ale řada dalších je stále ještě čeká.
Jak k těmto úpravám přistupují vlastníci pozemků?
Většinou při prvním jednání převládá nedůvěra. Ta
však postupně ustupuje a dochází k dialogu a ke
spolupráci. Lidé ve většině případů mají své pozemky
ve více parcelách, takže se je snažíme scelit. Nové
pozemky musí přitom odpovídat cenou, výměrou,
vzdáleností a musí to být přístupné z nějaké cesty. Ti,
kteří nehospodaří, často tvrdí, že pro ně scelování
nemá až tak velký význam, protože pole mají
pronajatá. Neuvědomují si však, že pozemkové úpravy

jejich pozemky zhodnocují. Scelené a přístupné
pozemky mohou lépe obhospodařovat, pronajímat,
případně i prodat.
Existují názory, že je třeba co nejdříve prodat
veškerou státní půdu. Pokud bude opět třeba pro
pozemkové úpravy, je možné ji znovu vykoupit. Jakého
názoru jste Vy?
Myslím, že by se mělo ponechat tři až pět procent
půdy z výměry katastru v rukou státu. Tato část by
měla být rezervována pro výstavbu společných
zařízení, jako jsou cesty, biocentra, biokoridory,
protierozní a protipovodňová opatření a podobně.
Rovněž je možné v rámci pozemkových úprav z této
výměry pokrýt nesoulady z dřívějších období, např.
v rozšíření silnic, vodotečí, ale i řešit potřeby pro
výstavbu dálnic a dalších liniových staveb. V případě,
že by se veškerá půda prodala a následně půda pro
pozemkové úpravy vykupovala, musely by se opět
pořizovat nákladně geometrické plány a vykupovat
části pozemků od jednotlivých vlastníků, což by celý
proces značně prodražilo. Rovněž není jisté, zda by se
půda v některých případech nevykupovala z tržní cenu.
S jakými problémy se nejčastěji setkáváte?
Především
s nedostatkem
kvalifikovaných
pracovníků. V uplynulých letech byl přístup vůči
pozemkovým úpravám dost negativní. Zatímco
v předchozím období bylo na pozemkové úpravy
vyčleněno ze státního rozpočtu zhruba 700 milionů
korun ročně, v letech 2005 až 2006 to bylo pouhých 50
milionů korun ročně. To mělo vliv i na cenu. Zatímco
hektar pozemkových úprav stojí v průměru sedm až
devět tisíc korun, některé projekční firmy šly v tomto
období až na tři až 3,5 tisíce korun za hektar. Za
takové peníze však kvalitní pozemkové úpravy nelze
udělat. Z oboru proto odešla celá řada zkušených lidí.
Nyní je problém je sehnat. Dá se říct, že člověk je
v této oblasti zapracovaný teprve tehdy, když
absolvuje zpracování alespoň jedné komplexní
pozemkové úpravy.
Jaké finanční prostředky jsou vyčleněné na
pozemkové úpravy v letošním roce?
Ze státního rozpočtu je to 700 milionů korun, které
jsou určeny především na projekční práce. Na to
navazuje realizace pozemkových úprav, na niž je
možno čerpat prostředky z Evropského zemědělského
fondu pro rozvoj venkova (EAFRD), které představují
až do roku 2013 dalších 770 milionů korun ročně.
Podmínkou pro čerpání těchto peněz je schválený
návrh pozemkových úprav.
Další finance ve výši 400 milionů korun pocházejí i
z Pozemkového fondu ČR. Ty jsou určené na
nedořešené přídělové a scelovací řízení. Ředitelství
silnic a dálnic pak přispívá na pozemkové úpravy sto
miliony korun.
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Tato uvažovaná stavba byla v roce 2006 – 2007
projednávána a připomínkována občany, Lesní
singulární společností Jasenná, Obcí Jasenná.
Připomínky se týkaly technické studie zpracované
projekční firmou z Brna na objednávku Ředitelství
silnic a dálnic ČR. V září tohoto roku požádalo ŘSD
ČR, správa Zlín naši obce o změnu územního plánu
(ÚP) obce pro uvedený záměr stavby rozšíření silnice
a pro zařazení této stavby mezi veřejně prospěšné
stavby.
Pro projednání této žádosti bylo vyžádáno
stanovisko pořizovatele územního plánu, tj. Odboru
stavebního úřadu MěÚ Vizovice a dále stanovisko
Krajského úřadu Zlínského kraje, Odboru územního
plánování a stavebního řádu. Zdrojem informací
k projednání žádosti byl také Generel dopravy
Zlínského kraje.
Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo žádost ŘSD
ČR, správa Zlín a neschválilo změnu ÚP SÚ Jasenná.
Nebylo schváleno ani zařazení této stavby mezi stavby
veřejně prospěšné.
Proč zastupitelstvo takto rozhodlo? Stanovisko
k zamítnutí žádosti o změnu ÚP SÚ Jasenná uvádíme
v plném znění, tak jak bylo zasláno ŘSD ČR, správa
Zlín, Krajskému úřadu Zlínského kraje, Odboru
územního plánování a stavebního řádu a Odboru
stavebního úřadu MěÚ Vizovice.
Stanovisko k návrhu změny ÚP SÚ Jasenná pro
„Stavbu silnice I/69 Liptál – Jasenná“
Zastupitelstvo obce Jasenná k projednání a
neschválení žádosti ŘSD ČR, správa Zlín o změnu
územního plánu SÚ Jasenná pro stavbu rozšíření
silnice I/69 Liptál – Jasenná a k nezařazení této
stavby mezi stavby veřejně prospěšné vydává
následující stanovisko:

Toto řešení jako prioritní je obsaženo v Generelu
dopravy Zlínského kraje a umožňuje na uvedené nové
silnice mimo zastavěné části obcí převést minimálně
nákladní přepravu nad 7 tun. Tím dojde ke zklidnění
silniční dopravy v mnoha obcích našeho regionu, ke
zvýšení bezpečnosti na průjezdu obcemi, ke zlepšení
životního prostředí v obcích. Zároveň budou
vytvořeny kvalitní podmínky pro nákladní přepravu na
těchto nových silnicích s potřebnými parametry.
Negativa silniční přepravy jsou již tak velká, že je
nutné realizovat koncepční, zásadní řešení. Zabývat se
v našem případě třetím stoupacím pruhem přes
Syrákov je tříštění kapacit projekčních, finančních,
které je třeba použít na zmiňované silnice R 49
a novou silnici I/57.
Zastupitelstvo obce plně podporuje co nejrychlejší
realizaci nových silnic R 49 a I/57 tak, jak jsou
navrženy v Generelu dopravy Zlínského kraje. V této
záležitosti Zastupitelstvo obce Jasenná doporučuje
společný postup obcí podobně dotčených silniční
přepravou.
V současné době je předjednán společný postup v dané
věci se starostou obce Lutonina a starostkou města Vizovice.
Pavel Machovský, starosta

V sobotu 27. 10. 2007 se uskutečnila Drakiáda na
Klenici. I přes nepřízeň počasí pár odvážlivců
vyšlapalo kopec a snažilo se o to, aby jejich drak
vzlétl. Nakonec měli hasiči trochu toho hasičského
štěstí, neboť někteří draci opravdu vzlétli a ne nízko.
Děti byly ohodnoceny praktickými dárky za jejich
vytrvalost. Doufejme, že příští rok bude foukat
pořádný vítr.

V návrhu, který předložilo ŘSD ČR, správa Zlín je
prioritou silniční přeprava, ne obec Jasenná. Návrh
neodstraňuje ani neminimalizuje největší problém
silniční přepravy v Jasenné – množství vozidel,
hlavně nákladních, projíždějící obcí. Intenzita
přepravy v naší obci dvojnásobně překračuje počet
vozidel, kdy podle teze č. 2 Generelu dopravy je
nutná výstavba obchvatů.
Zastupitelstvo obce (ZO) nesouhlasí s návrhem
rozšíření silnice I/69 Liptál – Jasenná o třetí stoupací
pruh. ZO žádá o řešení situace v silniční přepravě
urychleným vybudováním páteřní silniční sítě
našeho regionu v provedení R 49 směr Slovensko a
na ni navazující nové silnice I/57 Pozděchov –
Vsetín – Valašské Meziříčí.
6
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SDH Jasenná přeje všem šťastné a spokojené svátky
vánoční, a doufáme, že vám doma nechytne žádný
vánoční stromeček☺.

Po úspěchu Jaroslava Machaly z Jasenné čp. 36
v letošním Jelínkově koštu, kde uspěl se vzorkem
hruškovice, při debatě o této akci říká Karel
Hejtmánek: „Co kdybysme koštovali aj v Jasenéj?“
Myšlenka byla na světě, k ní časem přibyla další, a to
spojit koštování s besedováním důchodců. No a potom
už to následovalo jedno po druhém. Probíral se průběh
koštování, způsob hodnocení, byla navržena
degustační komise, hudební doprovod akce.
Tak byl po mnoha letech zorganizován košt
v Jasenné, v dědině trnkám zaslíbené. Je pravda, že
letošní rok byla díky jarním mrazům úroda trnek velice
slabá. Někteří jsme s bídou nasbírali aspoň symbolický
jeden kotel trnek, abychom udrželi tradici pálení. To
snad ale nebyl důvod k tomu, že nakonec v koštu bylo
jenom 16 vzorků slivovice a 3 vzorky hruškovice.
Vlastní košt proběhl 2 dny před „Besedou“, a to
bylo dobře. Degustační komise mohla v klidu, bez
rozptylování hodnotit dodané vzorky. Z koštování
vyšlo následující pořadí. Uvádím první tři místa, která
byla oceněna v každé kategorii:
Slivovice:
Hruškovice:
1. Svatopluk Filgas
1. Jaroslav Machala
2. Pavel Polách
2. Karel Hejtmánek
3. Karel Macek
3. Zdeněk Steiner

V pátek 30. listopadu 2007 po zahájení Besedy
důchodců byly vyhlášeny výsledky koštu a
následovalo všeobecné koštování. Nálada byla
výborná, jídlo chutné, slivovice také. Mnozí jsme se
shodli na tom, že všechny vzorky byly dobré a jen
momentální chuť rozhodovala o těsném pořadí.

Muzika hrála k tanci i poslechu v sestavě
harmonikářů Josefa Polčiáka a Svatopluka Filgase.
Tito byli doplňováni hráči na „ozembuch“ z řad
účastníků besedy. Besedování končilo po půlnoci, ze
vzorků toho moc nezůstalo, ale dobré nálady bylo po
celou besedu dost a dost.
Gratuluji oceněným pěstitelům trnek i hrušek
přeměněným na kvalitní destilát. Děkuji všem, kteří se
nebáli a měli chuť se zúčastnit svým vzorkem a přispět
k úspěchu akce. Poděkování zaslouží degustační
komise i Likérka Vizovice – Ivan Bajgar za poskytnutí
jednotných lahví pro zachování anonymity vzorků.
Všichni, kteří přišli na besedu zaslouží poděkování
za to, že si našli čas na setkání s přáteli, sousedy,
známými.
Už teď musíme myslet na budoucnost a do dalšího
koštu schovat aspoň půl litru slivovice. Těším se na
setkání s Vámi při Jasenském koštu 2008.
Pavel Machovský, starosta
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Adventní věnec, 3 plápolající svíčky, sváteční nálada
…a může se začít…
Vinšujem Vám dobrý deň, jak se máte?
Estli Vy nás od loňska eště znáte?
Došli sme zpívati a koledovati,
snáď nám něco dáte…
- zněly úvodní verše na besídce.
Opět po roce přijali naše pozvání do mateřské školy
rodiče, prarodiče a další příbuzní dětí z mateřské
školy. Děti ze třídy „Berušek“ a „Motýlků“ – svátečně
oblečeny, předvedly všem, kteří si našli čas a „zastavili
se v tom předvánočním shonu“ básně, koledy, tance a
pohádku.
Pozvání do MŠ přijaly také paní učitelky ze
Základní umělecké školy Vizovice – p. učitelka
Juráňová, Fusková a Konečná se svými žáky, kteří
zahráli na hudební nástroje – housle, klavír, flétnu,

Paní učitelka položila dětem otázku. Děti se
překřikují a nesprávně odpovídají. Vojta rozčileně
zavolá na kamarády: „Vy enom uhodujete (hádáte), jak
to má byt.“
„Tome, co jsi měl včera na oběd?“ ptá se paní
učitelka. Tom: „Polévku písnemkovů a maso zes
prasata.“
„Káťo, jak ty to víš?“ ptá se paní ředitelka. „Míša to
říkala“, odpoví sebevědomě Káťa.
„A ty říkáš paní učitelce Míšo?“ Káťa: „Šak je Míša, né?“
„U náš byl na návštěvě strýc z Kanady s dvouma
klukama“, chlubí se Jakub. „A já sem si s něma
vykládal.“
„A ty umíš česky?“
„Ne, ale strýc mi to přeslovoval.“ (překládal)
Na vycházce se děti baví o kouření. Jeden chlapec
říká učitelce: „Paní učitelko, já už sem kůřil a to néni vtip.“
Děti si mohou po splnění úkolu vzít bonbón. Úkol
zní – říct jméno svého tatínka. Martin neví a paní
učitelka pomáhá: „No, jak volá maminka na taťku?“
„No jak – volá na něho normálně – taťko.“
Lenka předpovídá počasí: „Dnecka bude zataženo a
oblačno a budú padat búřky.“
Děti jdou na delší vycházku do přírody. V lese přijde
za paní učitelkou malý Tomášek a vážně se zeptá:
„Kde tady máte záchod?“
Nikolka oznamuje paní učitelce: „Maminka vařila
rajskou a zakydala si tričko.“
8
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trubku či zazpívaly. Na letošní besídku přijeli i žáci
z okolí – Ubla, Vizovic, Bratřejova a Valašské
Polanky. Ptáte se proč? V současné době je žáků, kteří
hrají na hudební nástroj v naší vesnici velmi málo
a aby zde bylo zastoupeno více nástrojů, přijeli do
Jasenné z okolí. Hlavní myšlenkou této akce je
získávat nové „malé muzikanty“ pro hru na hudební
nástroj. Doufám, že i letos se najdou mezi předškoláky
děti, které některý hudební nástroj zaujal tak, že se
budou chtít na něj v budoucnu naučit hrát a jejich
rodiče je v této myšlence podpoří. Jasenná je tím přece
známá, že je zde „líheň muzikantů“.
Děkujeme všem, kteří na naši besídku přišli
a vydrželi až do konce.
Přejeme Vám pokojné svátky vánoční a hodně zdraví
v novém roce.
Věra Pečenková, ředitelka MŠ

„Kdo to tak piští?“ ptá se paní učitelka. „Toto“ –
ukazuje Kája na Ondru.
Karolínka má zavázaný prst. Paní školnice se jí ptá:
„Karolínko, co se Ti stalo?“ Karolína s vážnou tváří
odpoví: „Radek mňa ustřihnůl.“ (střihnul)
Na vycházce do přírody položila paní učitelka dětem
otázku, která zvířata žijí v lese. Jakub odpovídá: „V
Kanadě žije medvěd kanadský a ve Vizovicích zaséj
vizovský.“
Děti jdou s paní učitelkou na vycházku a potkají
Martinovu maminku. Martin se s mamkou pomazlí a
jdou dál. Po chvíli přijde za paní učitelkou a sděluje:
„Paní učitelko, já mám tu našu mamku tak rád, snáď
víc než taťku.“
Paní ředitelka přinesla do třídy pro paní učitelku
silniční bezpečnostní vestu. Zeptala se dětí: „Děti, víte,
kdy si tuto vestu vezme paní učitelka na sebe?“ A
Mareček odpovídá: „V neděli.“
Děti si na vycházce mezi sebou povídají. Najednou
uvidí slepice a Vojta se ptá Matěje: „Víš, co slepičky
kadí?“ Matěj otázku napjatě poslouchá. A jeho
odpověď? „Slepička kadí vajíčka.“
Pan Mrnuštík pozdraví všechny děti: „Zdar.“
Mareček se zamyslí a povídá: „Strýcu, já nejsem zdar,
já jsem Mareček.“
Karolínka si povídá s paní učitelkou: „… pejsek
nemá zuby.“ Paní učitelka se zeptá: „A proč.“ „Protože
paní holička mu utrhla moc zoubků.“

Verunka si opakuje pravidla třídy. Dostane se až
k bodu ‘Neběháme po třídě‘ a povídá: „Po třídě se
nesmí běhat v gumákách.“ Má to krásně naučené.
Karolínka si hraje na mazlíčku ( molitanová matrace) ,
který má ohnuté opěradlo. „Kdo to zlomil?“ ptá se.
„To je proto, že na tom pořád skáčete,“ odpoví paní
učitelka. Karolínka se zamyslí a řekne: „Kašpárková to
musí spravit.“

„Marečku, pojď se nasvačit,“ volá paní učitelka. „Já
nechcu, já sem jedl včéra večér,“ odpoví Marek.
Obrázky na téma: …když se řekne prosinec.

Veronika Steinerová, 5 let
Vojtěch Hirka, 6 let

Martin Frýdl, 5 let

Nedávno jsem dostal otázku: „dá sa negde vyčíst kerá
forma názvu je správná“? Řeknu Vám, že mne také
zajímá co je správně a od čeho je název odvozen.
Slyšel jsem verzi, že se píše Sirákov a to proto, že jsou
zde prameny obsahující sirné sloučeniny. Zde však
budu oponovat. Na svazích od Jasenné, nejsou žádné
prameny takzvané „sirkovice“ a nevím zatím o žádné
sirkovici na liptalské straně. Také nemůžeme počítat
s tím, že v minulých stoletích byl používán v našich
krajích název síra, pro chemický prvek sulphur, což je
latinský název. Většina technických názvů, byla
v dobách Rakouska-Uherska přebírána z němčiny
a německý výraz pro síru je „Schwefel“.
No a co „ napsál a zanechál nám k přemýšlání strýček
Macků, matrikář“? Podle staré parcelace měl pozemek
Syrákov, parcela č. 2235, výměru 47,66 ha. Název
Syrákov je používán pro vrchol kopce i pro zmíněnou
parcelu (singulární les). Název poukazuje na někdejší
chov ovcí. Vyráběl se zde sýr – Syrákov. Jednotlivé
části pozemku měly ještě další názvy a to „Košařiska“
a „Na Syrčeně“, které poukazují na chov ovcí. Na
Syrčeně se asi vyráběl sýr v kolibě. V roce 1829 bylo
v těchto místech listnaté mlází. Les Syrákov, původně
obecní pastvisko, byl od nepaměti majetkem obce
Jasenná, až do uspořádání půdních břemen, na
základě císařského patentu ze dne 5. července 1853.
Po jednání c.k. komise pro vykoupení a uspořádání
půdních břemen v Uh. Hradišti, v letech 1859 až 1863,
byl pozemek Syrákov přidělen singularistům, to je 52
sedlákům a podsedníkům a 73 domkářům.

„V kopci Syrákově je sila vody, praúvali staří. Dyby sa
provalila, toš by zatopila aj Vizovice. A sú tu aj
dijamanty. Dyš dysi při jakéjsi povodni, vymlela
jednoho voda a nésla ho v noci dolu dědinú a jak ho
tak nésla, tož tak od něho zář schodila na šecky
strany.“
Pro psaní měkkého „i“, ve slově Syrákov není žádný
důvod. Možná v některých starých mapách je název
„Sirákov“ zapsán, ale pravděpodobně se jedná spíše
o chybu v přepisu názvu z dob Rakousko-Uherské
monarchie. Tak a teď budu každému říkat, když napíše
Syrákov s měkkým „i“, nemáš to napsáno spisovně,
podle pravidel psaní místních názvů obce Jasenná,
píšeme Syrákov vždycky s tvrdým „y“ proto, že je
název odvozen od výroby sýru. Teď samozřejmě
vnáším do psaní trochu humoru, ale určitě cítíte i vy,
že v zanechaném názvosloví bývalého kronikáře je
pravdivé
povídání.
Samozřejmě, „dijamanty“
pravděpodobně v dolovatelné hloubce pod Syrákovem
nejsou, ale vody je zde určitě dostatek. Ovce a koliby
zmizely, košárování ovcí je již pomalu neznámý
pojem, všechno zarostlo lesem a nám se přesto
Syrákov líbí. Je z Vartovnů předělem tepla a zimy,
dává nám příjemné klima a zdravou vodu.
Vysvětlivka pro mladé:
strýček Macků matrikář, byl pan Jan Macek s čísla
popisného 88, který psal dlouhá léta kroniku obce
Jasenná.
Pavel Sovička
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Náš oddíl úspěšně zahájil novou sezónu 2007/2008.
Tým „A“ mužstva zvítězil suverénně v soutěži OP III.
třídy. Ve 20 utkáních vyhrál, jednou remizoval a jen
jeden zápas prohrál.
Odměnou za bojovnost a úsilí mu byl postup do
vyšší třídy! Samotné účinkování v podzimním přeboru
II. třídy očekávalo naše družstvo s velkými obavami.
Po polovině soutěže se hráči drží dobře a střed tabulky
je velkým úspěchem. V poháru regionálního svazu
Zlín se naši borci dostali až do 3. kola.
„B“ tým si zajistil v nižších soutěžích postupové
naděje, když po první části figuruje na 2. příčce
s minimální ztrátou na první místo. Oba celky se
schází na trénincích každou středu v 17:00 hodin. Děti
a mládež každé úterý v 16:30 hodin pod vedením naší
zkušené trenérky paní Karly Kremplové. Zájemci
mohou v uvedenou dobu přijít.
Jako každoročně pořádá oddíl stolního tenisu
„Vánoční turnaj“ o ceny, který se letos uskuteční
v pátek 28. prosince v 9:00 hodin v sále sokolovny.
Srdečně zveme jak mladé, tak i ty starší. Těšíme se na
hojnou účast na všech našich akcích!
Na závěr chceme poděkovat OÚ Jasenná a firmě
JASNO za podporu a pomoc. Všech hráčům děkujeme
za dobrou reprezentaci naší obce.
Do nového roku 2008 přejeme všem hodně zdraví
a spokojenosti.
Vedení oddílu stolního tenisu

Vítězný tým TJ Sokol Jasenná
Nahoře zleva: Petrů Stanislav, Vávra Jaromír, Chromčák
Petr; Dole zleva: Tomanec Antonín, Smetánka Jan
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Tabulky okresního přeboru
Soutěž II. třídy – základní část po 11. kole
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Mužstvo
Mysločovice
Kašava A
Louky A
Újezd A
Orel Zlín C
Valašské Klobouky B
Jasenná A
Mysločovice C
Slušovice A
Vysoké Pole B
Zlín F
Orel Zlín D

V
9
8
7
7
5
5
6
4
2
2
2
1

R
1
1
2
0
2
2
0
3
2
1
0
2

P
1
2
2
4
4
4
5
4
7
8
9
8

Zápasy Body
138:60 30
133:65 28
116:82 27
111:87 25
107:91 23
100:98 23
90:108 23
107:91 22
75:123 17
76:122 16
65:133 15
70:128 15

Soutěž IV. třídy – základní část po 9. kole
Poř.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Mužstvo
Kašava B
Jasenná B
Bohuslavice VI. A
Slopné B
Vysoké Pole C
Rokytnice B
Luhačovice A
Salaš A
Šarovy B
Kašava C

V
9
8
7
4
3
3
3
2
2
0

R
0
0
0
2
2
1
0
2
1
0

P
0
1
2
2
4
5
6
5
6
9

K
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

Zápasy Body
124:38 27
135:27 25
109:53 23
79:83
18
77:85
17
77:85
16
65:97
15
61:101 15
53:109 14
30:132
9

Fotbalisté mají odehranou podzimní část ročníku 2007
– 2008. Mužstvo mužů pod vedením trenéra Imricha
Rzesotta je v tabulce na 13. místě 13 2 2 9 23:37
8. To je sestupové místo. V příštím ročníku 2008 2009 dojde k reorganizaci soutěží – bude sestupovat 5
družstev. Výbor byl nucen řešit situaci mužstva A.
Došlo k dohodě a odvolání trenéra.
Dorostenci byli nalosováni do skupiny na
Klobouky s 6 účastníky, kde se hraje čtyřkolově.
Skončili na 4. místě 10 3 1 6 24:39 10 pod
vedením Davida Pečenky a Petra Kováře.
Žáci si vedou zatím dobře, jsou v tabulce na
6. místě 11 5 2 4 33:24 17 pod vedením Antonína
Studeníka a Antonína Kováře.
V zimní přípravě se budou mužstva připravovat
v tělocvičně v Liptále (muži a dorost), na hřišti
v Jasenné a v sokolovně v Jasenné (žáci).
Od 29. 2. do 2. 3. se všechna mužstva zúčastní
soustředění v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích.

Vzpomínka šestá – Královská bitva
Bývalo jakýmsi zvykem, že na Tři krále chodívali
po Jasenné ogaři ze Všeminy. A tak jsme jednou
s ogarama Geržičákovýma, na peci u mých staříčků
dumali, proč právě oni? A proč ne my, však zpívat
také umíme. No a tam na té peci jsme se dohodli, že to
zkusíme a hned po Vánocích jsme začali s přípravami.
6. ledna jsme z čísla 19 vyrazili a díky vodovým
barvám nás stařenka málem nepoznala. Franta,
nejvyšší a nejstarší, byl Kašpar, já Melichar a ten
nejmenší a nejmladší, Jarin Geržičák, Baltazar. Na
rozdíl od nás jsme milého Jarina natřeli krémem na
boty. A to, jak se venku ukázalo, byla výhoda. Jemu ta
zima nevadila, ale nám se venku barvy jaksi srazily
a huby se nám trochu scvrkly, ale nevadilo nám to.
Podle plánu jsme vzali dědinu z Dolanska na
Hořansko. Už u třetí chalupy z nás počáteční tréma
spadla a my zpívali jako o dušu. Paní učitelka
Lachmanová nás za zpěv dokonce pochválila a k jakési
korunce přidala i pár jejich vyhlášených perníčků.
Všechno probíhalo v pohodě. Ale když jsme namířili
od Jurčáků – Tlášků přes potok ke staré chalupě
Holých, zaslechli jsme kdesi od Krajščáků zpěv: My
tři králové jdeme k vám … Pochopili jsme rychle, že
to budou jedině Všemiňané – bylo rázem po náladě.
Schovali jsme se za chlévce u Holých a čekali. Měli
jsme pravdu, byli to oni, vzali dědinu z Hořanska do
Dolanska. Viděli jsme, že jsme o trochu větší a Franta
Geržičáků o celou hlavu vyšší. On byl také našim
vyjednávačem a hned spustil: „Co máte co lozit po
Jasenéj? Berte sa dom“ a ukázal na cestu na Drahy.
Ogaři se trochu lekli, ale první se vzpamatoval ten
nejmenší a pípl: „Šak my tu chodíme každý rok …“ –
„Tož už ste dochodili, vy smradi,“ prohlásil Franta

Kresba Ilji Hartingera

a vzápětí začala královská bitva, na cestě a současně
dvoře u Poláchů.
V první fázi boje jsme si vzájemně roztrhali
papírové čepice, potom polámali lískové hůlky a došlo
i na boje „chlap na chlapa“. Tam byla naše nejvyšší
šance. Franta dusal na sněhu svého soka a ještě stačil
vypomoci i bratrovi Jarínovi. Ale v tom nejlepším
zahřměl nad námi hlas jako zvon: „Necháte toho,
všiváci, chcete sa pozabíjat?“ Nad námi stála statná
postava tetky Hermíny Cedidlové, která šla z obchodu
od Dřímalů. V jedné ruce tašku s nákupem, ve druhé
nalomenou královskou hůlku. Znali jsem ji dobře
a věděli, že tou jednou rukou by nás spořádala
všechny. Pochopili jsme, že královské válce je konec.
Značně otrávení jsme opouštěli bojiště. Všemiňané
šli kdesi na Hořansko a my po Příkopě na Dolansko.
Nejdříve po tichu, ale čím dál jsme se vzdalovali od
místa činu i za hlasitého nadávání na tetku Cedidlovu,
že nám zkazila radost z úplného vítězství.
Dodnes si pamatuji, jak se moje stařenka od srdce
smála, když nás uviděla. Královské úbory rozvěšela
kolem kachlových kamen a v kuchyni ve škopku jsme
si umývali rozmazané barvy. Baltazarovi ovšem
nepomohla ani vlažná voda. Černý krém nechtěl dolů
a ještě na druhý den měl ve škole důkaz, kdo dělal
černého vzadu. Stařenku ale také přešel úsměv, to kdy
podrobně prohlédla staříčkovu bílou, kostelovou
košili. Byla na zádech roztržená. Ještě, že jsme měli
doma Singrovku.
Ani nevím, zda ještě potom chodívali Všemiňané
„královat“ do Jasenné. Vím jenom, že my tři jsme naše
zpívání nikdy nezopakovali.
Vladislav Jurčák
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(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
Když pan Emerich Dóczy zakoupil vizovské panství,
netušili jeho poddaní, že jim bude jeho rod pánem po
více než osmdesát let. S ohledem na tak dlouhou dobu
(v našem kraji dosud nevídanou) se tudíž nelze
pozastavit nad tím, že také popis událostí této oné
doby (jež obsáhl stavovské povstání, třicetiletou válku
i vzdor Valachů), bude rozprostřeno do několika
pokračování.
Než byl nový pán z Nagy Lucsie přijat „i se syny
od něho řádně splozenými“ za obyvatele markrabství
moravského, musel zemském soudu prokázat svůj stav
v uherském království, a doložit řádný list k landfrýdu
(zemskému míru) podle pořádku země. Za vlády
tohoto cizáka prožili vizovští poddaní dobu svého
největšího
utrpení
tělesného,
hospodářského
i duševního.
S příchodem nového pána zuřila již dva roky
turecká vojna, Turci s podporou asi 40.000 Tatarů
vpadli do Uher a postupovali Uhry. Habsburské síly
couvaly, až u Rábu byly rozprášeny. Když půlměsíc
začal ohrožovat také Moravu, přispěchali k záchraně
Komárna do Prešpurku Češi a Turky přinutili ustoupit.
Další boje byly tradičně přes zimu odloženy, načež již
v létě roku 1595 císařská strana dobyla Ostřihom, a
právě Moravané měli významný podíl na tomto
vítězství.
Když Dóczy převzal vizovský statek, byl při
zámku jenom vydrancovaný kostelík, zbavený všech
katolických ozdob, soch a obrazů. Prý evangelíci
vynesli z onoho kostelíka ke spálení mj. též sochu
Kristovu na kříži, která prý v kuchyni po 3 dny slzy
ronila (kapky z ní vycházely). Pán Emerich starý
cisterciácký kostelík upravil a umístil zde několik
nových obrazů a soch.
Zanedlouho došlo k tomu, že kostel sv.
Vavřince nad vizovským náměstím byl rozdělen a pan
Dóczy musel strpět, že sice větší část kostela odevzdal
katolíkům, avšak v menší oddělené části kostela
evangelíci dále konali své bohoslužby, přičemž žádný
katolický kněz se dlouho na faře neudržel, mnozí
odmítli na vizovskou faru nastoupit pro
nepřekonatelný odpor poddaných, pevně se držících
své evangelické víry.
Až teprve roku 1595 vstoupila do hry
v záležitosti odkoupení vizovských statků dodatečná
ujednání – dobrovolná trhová smlouva, uzavřená mezi
pánem Arklebem z Kunovic, pánem Václavem
Tetourem na Vizovicích a Emerichem Dóczy. Týkala
se skutečnosti, že pan Arkleb z Kunovic prodal své
vlastní dědictví – totiž ves Jasennou, Lutoninu, Ublo

a Bratřejov s příslušenstvím a též některé stálé
peněžité platy na vsi Pozděchově a vsi Prlově panu
Václavovi Tetourovi a jeho dědicům za sumu půlosma
tisíce zlatých, kterou se nyní zavázal nový vlastník pan
Emerich Dóczy zaplatit panu Arklebovi. Pan Arkleb
tak dostal zpět do zástavy zmíněné vesnice.
Pan Emerich Dóczy byl sudič a nesnášenlivý,
a tak jeho písař Vít Sovinský sepsal jen v letech 1595 96 asi 50 půhonů.
V roce 1597 byly olomouckým biskupem
posvěceny základy nové kostelní věže, kterou nechal
katolík Dóczy vystavět. Tehdy však byl vizovský
kostel spravován evangelickým knězem, který odmítal
snahy o bohoslužby katolické, a v té souvislosti jsou
též zmínky o kostelíku v Jasenné a Pozděchově, které
byly filiální do Vizovic. Přestože je v zemi již 330
katolických far, tedy asi o 30 více než před 8 léty, lze
se domnívat, že katolíků tou dobou byla v zemi jen
jedna čtvrtina až pouhá pětina.
Roku 1598 se v turecké válce nenadálým útokem
císařských podařilo zpět dobýt Ráb, když zde bylo
využito důmyslného obléhacího stroje, vynalezeného
panem Janem z Pernštejna, který však loňského roku
hrdinsky zahynul za jednoho tureckého výpadu.
Na domácí politické scéně dochází k
rozkolům. Moravské stavy se rozštěpili ve dvě
nepřátelské strany, na katolickou (v čele s Ladislavem
Berkou) a protestantsko-bratrskou, jejíž hlavou se stal
Karel
st.
ze
Žerotína,
navazující
styky
s protestantskými vůdci v jiných zemích. Ale již roku
1599 začala nová vlna pronásledování Jednoty bratrské
a do 4 let obsadili na Moravě nejvyšší úřady
nekompromisní katolíci.
Tataři, bojující na straně Turků, pronikli roku 1599
Hrozenkovským průsmykem z Uher na Moravu a
plenili území po Uherský Brod. Moravská vojenská
hotovost, ležící táborem u Strážnice, je však zahnala, a
v roklinách u Javorníka pobila.
Vizovští si, když jim byly odjímány pozemky a
odpírána jejich práva, stěžovali na svého pána. Soudní
komise po zjištění tohoto stavu a dle tvrzení pana
Dóczyho, že „rok nepořádný jest, a poněvadž o něm,
z čeho by jej vinili, znovu písemně nedokládají“,
pozoruhodně končí svou nálezovou zprávu zemským
hejtmanem Karlem st. z Žerotína takto : „Ač jsme
v nemalém uvážení měli, že ti nebožátka sprostní
(práva neznalí) jsou, měli by ušetřeni býti, avšak
abychom pořádkům zemským neublížili … stal se
nález, že p. Dóczy tomu půhonu odpovídati nemá“.
(pokračování na 13 . straně)
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(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
(dokončení z 12 . strany)
Emerich Dóczy se ještě roku 1599 vzdal
vykázal Dóczy pastora z fary a lidé museli odejít domů
patronátního práva nad kostelem vizovským,
bez naučení. Hned poté píše kardinál vizovské obci, že
jasenským a
pozděchovských
ve
prospěch
nařídil knězi Pachtovi, „aby jim dále svátostmi
olomouckého biskupa kardinála Dittrichštejna. Již
posluhoval“. Evangeličtí poddaní tak měli ze dne na
v roce 1601 přišli do Vizovic první jezuité, když jeho
den začít chodit na katolická kázání proti svému
přispěním byl do Vizovic dosazen i brněnský rektor
náboženskému přesvědčení.
tovaryšstva Ježíšova Vít Pachta a na zdejší fary byli
Obec města Vizovic si hned stěžovala
dosazováni jezuitští misionáři. Ale tento kněz obrátil
u moravského hejtmana, aby byla zachována při svém
na katolickou víru kromě Dóczyovy manželky paní
církevním správci a svém náboženství a prosba byla
Aliny (Heleny), jejich 5 dětí a zámeckého
zřejmě vyslyšena, poněvadž pan Dóczy musel aspoň
služebnictva, jenom několik dalších lidí. Proto Dóczy
znovuzřídit zámecký kostel, aby v něm katolíci
nebyl s knězem Vítem spokojen.
s katolickým knězem mohli vykonávat své
Na zemském soudu Moravského markrabství
bohoslužby.
v Olomouci byl roku 1600 zdůrazněn požadavek, aby
2. září 1602 vydal císař Rudolf II. mandát
se úředně jednalo pouze „v jazyce přirozeném na
proti Jednotě bratrské, jíž postavil mimo zákon, a
Moravě“. Tím byl spisovný novočeský jazyk,
prohlásil, že její stoupenci „k pořadu práva
označovaný však na Moravě souběžně jako přirozený
nenáležejí“. Nařídil zavření všech bratrských sborů, na
„náš jazyk moravský“.
Moravě však byla jeho platnost omezena pouze na
V roce 1601 při uhersko-turecké hranici nastal
královská města, česká bratrská šlechta odmítla
náhlý zvrat. Turci nabídli císařskému protivníkovi mír,
mandát přijmout vůbec.
protože se ocitli znovu ve válce s Persií a nemohli
Emerich Dóczy požádal císaře Rudolfa II., aby
bojovat na dvou frontách. Habsburci však odmítli,
svůj vizovský statek mohl v budoucnu volně
neboť chtěli využít obtíží Turecka k další expanzi na
postupovat svým dědicům, a ten mu 16. února 1602
východ.
tuto výsadu dědičného práva nad panstvím uděluje
V menší oddělené části kostela se nadále konaly
mocným listem. Zápisem o převodu vizovského statku
evangelické bohoslužby a při kázání oblíbeného
jsou tak panu Emerichovi připsány všechny vesnice,
pastora se zde shromažďovalo stále narůstající
jak je měl již pan Václav Tetour s dvorem vizovským
množství vizovských oveček. Roztrpčený pan Emerich
a těchlovským, „s mlejnem vizovským a dubovským,
se vztekem sledoval marné rekatolizační snahy kněze
ve vsi Zádveřicích i s jinými mlejništěmi, s mlejnem
Pachty. Popuzeně vyzval kardinála, aby tohoto
pilním, cihelnú, s vápenicí blíž města Vizovic,
predikanta (evangelic. kněze) z Vizovic vypudil. Ten
sladovnú, pivovarem v zámku a domem šenkovním ve
však neměl po ruce dobrého faráře, otálel. Rozezlen
městě“. Lhotsko je psáno v tomto zápise jako Nová
pak o Vánocích roku 1601, právě při jitřním kázání,
Lhota a Chrastěšov je označen jako pustá ves.
Václav Maruna, Vizovice
Adventní čas na faře
Aby nám čekání na Vánoce utíkalo rychleji, druhou
adventní sobotu byla na faře „vánoční dílna“.
Maminky (a dva tatínci) s dětmi si tam celé odpoledne
malovali vánoční přání, vystřihovali andělíčky,
vykrajovali voňavá zapichovátka z voštin a spoustu
dalších věcí. Pro ty, kdo zrovna nic nevyráběli, se
vedle promítaly pohádky. Věkový rozptyl diváků byl
docela velký, a tak nebylo jednoduché vybrat film,
který by se líbil všem. Řešení se našlo – hádejte jaké!
No přece Krteček. Velký dík patří hlavně paní učitelce
Janě Kohoutové, která přinesla spoooustu materiálu
k bastlení a Kájovi Mackovi, který ochotně krmil
dataprojektor vším, nač děti ukázaly.

V sobotu 22. prosince ve 14:00 hodin bude
před evangelickým kostelem v Jasenné k vidění

ŽIVÝ BETLÉM.
Zveme všechny – ty odvážnější, aby se
v kostýmech koledníků zapojili, a ty ostatní
jako diváky a povzbuzovače.
Něco na zahřátí je zajištěno.
Ý
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91 let
Kovář Karel

hořansko

prosinec

87 let
Bajzová Pavla

dolansko

listopad

85 let
Hnilicová Františka

dolansko

listopad

83 let
Zichová Marie

střed

listopad

82 let
Šajtarová Ludmila

hořansko

prosinec

81 let
Slezáková Irena

dolansko

listopad

75 let
Šťastný Pavel

střed

listopad

65 let
Tomanec Antonín

paseky

listopad

60 let
Jurčáková Alena
Navrátil Tomáš

střed
hořansko

listopad
listopad

55 let
Mikuláštíková Zdeňka
Zichová Alena
Studeníková Anna
Petrů Eva
Vaňharová Miluše

střed
dolansko
dolansko
střed
dolansko

listopad
listopad
prosinec
prosinec
prosinec

Ale počkejte, musím se pochlubit, kdysi jsem nalezl
pod stromečkem koně. Ovšemže to nebyl kůň živý, i
když tak skoro vypadal, a měl jsem z něho velkou
radost. Šiml ale nebyl nový, jak jsem při pozdější
„technické prohlídce“
Jasenský zpravodaj

dolansko
Všem oslavencům blahopřejeme.

prosinec

Sňatek uzavřeli:
Balajka Zdeněk a Natálie (Pobudová)
Lukáš Zdeněk a Marcela Surá
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Mám takový zvyk na Štědrý večer, když je venku pěkné
počasí, tak se před slavnostní večeří jdu projít po městě.
Půst dodržuji pouze symbolicky, neboť jsem byl již od mala
tak „vyspělý“, že na zlaté prasátko jsem přestal věřit už
během základní školy. Ale byl tu ještě další důvod, a to
zdravotní. Uznejte, přece nemůžu konzu movat toho krásně
usmaženého, voňavého kapříka s krásně křupajícím obalem,
ale bohužel p lného zrádných kostí, na lačný žaludek!
(Ostatně o jakýsi půst se pokouším něko likrát do roka,
nezdá se mi snad ani, že bych byl obzvláště tlustý, pouze na
svoji hmotnost málo vysoký, a za to přece nemůžu ).
Také dnes, protože počasí mi docela přeje, vyrážím na
procházku. Ulice jsou samozřejmě prázdné, všude vidím
jenom naplno rozzářená okna a někde za nimi svítící
stromečky. Představivost funguje a hádám, co asi za dárky
pod nimi jsou. Zároveň vzpomínám na dětství, na to, co
jsme my pod stromečkem jako malé děti v období
poválečném nalézaly.
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50 let
Rokytová Věra

Narodila se:
Pečenková Anna
Rodičům srdečně gratulujeme.

Rozloučili jsme se:
Pečenka Milan
Narodil se 1. 8. 1958 ve Zlíně
Pracoval v JZD Podhájí.
Zemřel 18. 11. 2007 v Jasenné
Pozůstalým vyjadřujeme hlubokou soustrast .

K trvalému pobytu se přihlásila:
Lukášová Surá Marcela
Z trvalého pobytu se odhlásily:
Bajzová Zdeňka
Balajková Natálie
Bajzová Jana
Zemba Nataliya
Ke dni 17. 12. 2007 měla naše obec 962 obyvatel,
z toho 475 mužů a 487 žen.
Iveta Dorničáková

zjistil, a také u ž neměl (i když to bylo na první pohled jasné,

že se jednalo o jezdeckého koně) žádné příslušné
vybavení. Také proto mě tak často shazoval a když
jsem zpod něho vstával a podíval se do jeho
skleněných očí, zdálo se mi, že se mi ten holomek
směje, tak jsem ho za to někdy i nakopl. Když jsem ho
tak ve světnici rajtoval, nedovedete si představit, co za
randál to byl, a k tomu ještě mé hlasité pobízení. Kůň
také ve světnici nepřežil ani Nový rok a skončil
v kůlně, kde také zakončil svoji jezdeckou kariéru.
Tak tedy pokračuji dál v p rocházce a ubírám se rodnou
ulicí, všímám si pootevřeného okna a cítím „vůni“
připáleného kapra. Však i to se stává, hospodyně zřejmě
zadřímla u televizní pohádky. Zároveň slyším, asi z rádia,
nejkrásnější křesťanskou vánoční píseň Tichá noc.
Zpomalu ji a pokorně naslouchám. Ale co se to děje?
Najednou prásk, prásk, rány – rachejtle! Naštěstí to trvá
jenom chvilku, střelba ustává a já se pomalu
vzpamatovávám z toho šoku a uvažuji. No co se divím, je
jiná doba, přece i tak dnes lidé slaví narození. Po malu se
obracím a ubírám k do movu.
Je to jasné, toho anděla zas neuvidím, nevadí, tu jeho
slavnou zvěst přece důvěrně znám!
Pokojné Vánoce
FK

Otevírací doba na poště v závěru roku
Čtvrtek 27. 12. 8:00 – 11:30 13:30 – 15:30
Pátek 28. 12. 8:00 – 11:30 13:30 – 15:30
Pondělí 31. 12. 8:00 – 11:30
Uzavření obecního úřadu v závěru roku
Obecní úřad bude uzavřen ve dnech 21., 27. a 31. 12.
Samoobsluha pana Bělíčka oznamuje, že v neděli
23. 12. 2007 bude otevřeno od 7:00 do 10:00 hodin.
V posledním týdnu roku budou popelnice vyváženy ve
čtvrtek, tj. 27. 12. 2007. V novém roce opět ve středu,
tedy 2. 1. 2008.
POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE:
Rozpis úterních ordinací – I. pololetí 2008
MUDr. Dagmar Zavřelová
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

8.,
5.,
4.,
1.,
13.,
10.,

22.
19.
18.
15.,
27.
24.

zpravodaj, případně hlášení rozhlasu. Děkujeme panu
Ing. Karlu Mackovi za jeho práci a volný čas, který
stránkám věnuje. Těší nás příznivé ohlasy, které
přicházejí i ze zahraničí. Tady je ohlas prosincový od
pana Mladena Kobzáně z Kroměříže:
Jsem velice rád, že má Jasenná tak hezké stránky. Žil
jsem tam od roku 1942 do roku 1954, nicméně si
každoročně neodpustím procházku po vsi i okolí. Budu
šťastný, když se podaří realizovat váš společný projekt
– rozhledna na Vartovni. Rád si vzpomínám, jak jsem
po válce chodil s mým otcem Janem Kobzáněm na
Vartovnu a jak nám ukazoval v dálce místo, kde leží
Kroměříž. Po letech jsem tam zůstal natrvalo. Jak už
jsem naznačil, dění v Jasenné sleduju a už se těším na
první jarní procházky. Ještě jednou moc děkuji. MK
Slušní manželé středního věku hledají podnájem
v rodinném domě v Jasenné, případně v Lutonině.
Tel.: 604 293 354.

29.

Středeční poradny – I. pololetí 2008
MUDr. Eva Nečasová
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

2.,
13.,
12.,
9.,
7.,
4.,

16.,
27.
26.
23.
21.
18.

30.

Z listopadové výstavky koláží známek, poštovních známek
a starých fotografií obce.

Svoz tříděného odpadu – I. pololetí 2008

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

Žluté pytle

Modré pytle

28.
25.
25.
21.
19.
16.

2.
27.
23.

Prosíme všechny spoluobčany, aby nevyhazovali staré
fotografie, např. z pozůstalosti, a přinášeli je raději na
obecní úřad. Zvláště fotky svateb, fotky dokumentující
různé událostí (např. dožínky) nebo fotky domů.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 20. 2. 2008.

18.

Obec Jasenná má svoje webové stránky na adrese
www.jasenna.cz. Jejich součástí je elektronická úřední
deska, kterou musí mít ze zákona všechny obecní
úřady. Jinak stránky ještě nejsou v konečné podobě,
rádi bychom na nich zveřejňovali i obecní

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná.
IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674
Příprava materiálů a zpracování: Pavel Machovský
Úprava na PC a tisk: Iveta Dorničáková
Texty neprochází jazykovou úpravou.
Toto číslo bylo vydáno dne 20. prosince 2007.

Jasenský zpravodaj
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ODJEZDY A UTOB USŮ Z HORNÍ ZA STÁVK Y V JASE NNÉ
Směr Vizovice
4.12 4.34
7.20š 8.09
13.07 13.31
18.49 20.14
Směr Zlín
4.12
4.34
8.09
9.08
14.18 14.50
Směr Vsetín
4.37
4.40
7.16
7.51
11.53 12.37
15.48 16.02
23.00

Pracovní dny
5.36
5.43
6.13
9.08
9.56 11.05
14.18 14.50 15.05
20.50

6.55
12.05
15.44

7.00
12.43
16.50

5.36
8.09
14.18
18.53

5.36
9.56
15.05

5.43
11.05
16.50

6.13
12.05
18.49

6.55
12.43
20.14

7.00
13.07
20.50

5.17
7.57š
13.22
16.11

5.57
8.32
14.11
16.51

6.09
9.32
14.31
17.38

6.41
10.32
14.36
18.51

7.16

11.53

14.36

Směr Rožnov
Směr Slušovice

Sobota
5.43
9.56
15.22

7.02
12.43
16.50

5.43
12.43
16.50
20.14

Neděle
7.02
14.18
17.12

8.09
15.22
18.53

5.36
8.09
14.18
18.53

5.43
9.56
15.22

7.02
12.43
16.50

6.51
11.32
15.08
21.02

6.09
8.32
14.26
21.02

7.16
11.27
16.51

8.15
12.54
18.51

15.08

7.16

12.54

S vátek
5.43
7.02
8.09 12.43
14.18 16.50
18.53

5.43
12.43
16.50
20.14

7.02
14.18
17.12

8.09
15.22
18.53

5.43
8.09
14.18
18.53

7.02
12.43
16.50

6.09
8.32
14.26
18.51

7.16
11.27
16.11
19.47

7.29
13.18
16.51
21.02

8.32
14.26
16.51
19.47

11.27
16.11
18.51
21.02

7.16

13.18

16.11

16.11

13.31

Směr Brno

5.36

5.36

Směr Velké Karlovice
Ostrava

7.29
6.09

6.09

6.09

ODJEZDY A UTOB USŮ Z DOLNÍ ZASTÁVK Y V JASE NNÉ
Směr Vizovice
4.13 4.36
7.22š 8.11
13.09 13.14
16.05 16.52

5.38
9.10
13.32
18.51

5.45
9.58
14.20
20.15

6.15
11.07
14.52
20.52

6.57
12.07
15.07

7.02
12.45
15.46

5.38
8.11
13.14
16.52

5.45
9.58
14.20
18.15

7.04
12.45
15.24
18.55

5.45
12.45
15.24
16.52
18.22
20.24

7.04
13.14
15.50
17.13
18.55

8.11
14.20
16.39
18.15
20.15

5.45
8.11
13.14
15.50
18.22
20.24

7.04
12.45
14.20
16.52
18.55

Směr Zlín
4.13
4.36
8.11
9.10
14.20 14.52

5.38
9.58
15.07

5.45
11.07
16.52

6.15
12.07
18.51

6.57
12.45
20.15

7.02
13.09
20.52

5.38
8.11
14.20
18.15

5.45
9.58
15.24
18.55

7.04
12.45
16.52

5.45
12.45
15.50
17.13
18.55

7.04
14.20
16.39
18.15
20.15

8.11
15.24
16.52
18.22

5.45
8.11
14.20
16.52
18.55

7.04
12.45
15.50
18.22

Směr Vsetín
4.35
4.38
7.12
7.13
10.43 11.30
14.34 15.05
18.49 21.00

5.15
7.49
11.51
15.44
22.59

5.55
7.55š
12.35
16.00

6.08
8.30
13.20
16.09

6.40
9.30
14.10
16.50

6.49
10.30
14.29
17.36

6.08
8.13
11.33
16.50

7.12
8.30
12.53
18.49

7.13
11.25
14.24
21.00

6.08
8.30
14.24
16.50
21.00

7.13
11.25
14.52
18.49

7.27
13.17
16.09
19.45

7.12
11.25
14.52
16.50
19.45

8.30
14.24
16.09
18.49
21.00

Směr Rožnov

7.12

11.51

14.34

15.05

7.13

12.53

7.13

13.17

16.09

16.09

Směr Slušovice

13.32

Směr Brno

5.38

6.08

7.12

14.52

7.12

14.52

13.14

20.24

13.14

20.24

16.05

5.38

Směr Velké Karlovice

7.27

Směr Ostrava

6.08

7.12

6.08

Směr Luhačovice

13.14

16.05

13.14

Směr Praha

16.05

„š“ – školní spoj

Platí od 9. 12. 2007 do 13. 12. 2008

7.12

15.50

15.50

Tento výpis z jízdních řádů připravil p. Stanislav Mikuláštík, čp. 230

