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Co najdete v tomto čísle:
* Informace k novému územním plánu
* Usnesení ze zastupitelstva obce
* Vladislav Jurčák - 75 let
* Z aktivit v mateřské škole

Stávající územní plán naší obce byl schválen v roce
1994 a dosud do něho bylo zapracováno 30 změn. Tak
jako celá společnost i naše obec prošla od roku 1994
mnohými změnami, které mají vliv také na prostorové
uspořádání naší obce. Tyto skutečnosti i legislativa nás
nutí k zahájení příprav na realizaci nového územního
plánu. Pokud získáme podporu Zlínského kraje, tak
v letošním roce proběhne etapa průzkumů a rozborů,
kterou budou připraveny podklady pro návrh nového
územního plánu. Zastupitelstvo obce schválilo na
základě nabídek Ing. arch. Bergmannovou jako
zpracovatele etapy Průzkumů a rozborů.
Územní plán je důležitý dokument týkající se celého
katastrálního území obce. Bez platného územního
plánu nedosáhneme na dotace, ale i jakákoliv aktivita,
činnost, pokud není obsažena v územním plánu, není
prakticky povolena. Například pozemky, které jsou
v územním plánu vedeny jako zemědělské, nemohou
být použity pro výstavbu, dokud není provedena změna
v územním plánu. A to je procedura trvající minimálně
1 rok.
Je tedy nutné se zamyslet a pokud možno předvídat
situaci do budoucna, zhodnotit naše záměry občanské,
veřejné, podnikatelské a jiné a připravit je k projednání
zastupitelstvem obce, zpracovatelem i pořizovatelem
(MěÚ Vizovice – odbor stavebního úřadu).
Jak jistě víte, žadatel o změnu územního plánu se
finančně podílí na provedené změně. I z tohoto důvodu
je třeba v rámci etapy „Průzkumů a rozborů“ co nejvíce
obsáhnout území obce, protože všechny změny
v souvislosti s novým územním plánem bude platit
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obec s podílem datací Zlínského kraje.
Neznamená to ale, že do návrhu nového územního
plánu mohou být bezhlavě zahrnuty např. požadavky na
stavební pozemky, jak to kohokoliv napadne. Musíme
vyhodnotit stav, který v obci máme, stanovit
zastavitelnost
území
z hledisek
dopravních,
ekonomických, ekologických, estetických – z hlediska
trvale udržitelného rozvoje, podle možnosti zásobování
vodou atd. Lokality, kde by mohlo vzniknout více
stavebních míst, ale neexistuje zde infrastruktura,
případně jde o místo vzdálené od stávajících sítí, je
nutné s předstihem posoudit z výše uvedených hledisek
a eventuálně navrhnout řešení prostorové, stavební,
časové i finanční.
Vlastníci pozemků, kteří by je chtěli rozprodat na
stavební místa i potenciální zájemci o ně by měli vědět,
že podle nového stavebního zákona stavebníci z míst,
kde není potřebná infrastruktura, musí mít ke
stavebnímu řízení doloženou plánovací smlouvu
uzavřenou s obcí. Touto smlouvou jsou určeny zásady,
podíly obce a stavebníka na financování výstavby
infrastruktury.
Z výše uvedeného je zřejmé, jak je důležité téma
nového územního plánu. Žádám Vás, vážení občané,
abyste promysleli své eventuální záměry se svými
pozemky. Kdykoliv se zastavte na obecním úřadě pro
další informace, které by Vás zajímaly. Pokud vše
dobře půjde, v červenci letošního roku začne etapa
Průzkumů a rozborů. Je třeba, abychom do této doby
byli připraveni předložit zpracovateli své žádosti,
návrhy, připomínky
Pavel Machovský, starosta
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Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnila dvě
zasedání ZO. Zveřejňujeme usnesení:
Usnesení ZO ze dne 19. března 2007
1. ZO schvaluje rozpočet obce pro rok 2007 jako
vyrovnaný – ve výdajové i příjmové části ve výši
10.036 tis. Kč.
Pro: 7 členů
Dostavil se pan Miroslav Puchmeltr
2. ZO schvaluje smlouvu o dílo mezi Obcí Jasenná a Ing.
Jaroslavem Daňou na projekt „Oprava oplocení hřbitova
v Jasenné“ a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8 členů
3. ZO schvaluje prodej multikáry za cenu 20 tis. Kč, která
je odlišná od znaleckého posudku z důvodu technického
stavu a prodejnosti.
Pro: 8 členů

4. ZO schvaluje náhrady za PHM u soukromých
vozidel používaných na služební cesty u obce podle §
158, odst. 3 Zákoníku práce.
Pro: 8 členů
5. ZO schvaluje realizaci etapy průzkumů a rozborů ÚPN
SÚ Jasenná.
Pro: 8 členů
6. ZO schvaluje výběr zpracovatele průzkumů a rozborů
ÚPN Ing. arch. Bergmannové a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Pro: 8 členů
7. ZO urču je starostu obce pana Pavla Machovského
podle § 6 odst. 5 písm f) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, pro spolupráci na územním
plánu obce případně jeho dalších změnách s pořizovatelem,
kterým je Městský úřad Vizovice, odbor stavebního úřadu.
Pro: 7 členů

Zdržel se: 1 člen
8. ZO schvaluje působnost Místní akční skupiny Vizovicko
a Slušovicko v katastru obce Jasenná.

Pro: 8 členů
9. ZO schvaluje „Petici proti diskriminaci obyvatel
venkova“.
Pro: 8 členů

10. ZO schvaluje právní služby JUDr. Pavly
Paprčkové ve věci dořešení pozemku p. č. 2074
o výměře 450 m2 na koupališti.
Pro: 8 členů
11. Bezúplatný převod pozemků v k. ú. Jasenná na
Moravě p. č. 334/1 – 3.992 m2 ostatní plocha, 334/5 –
31 m2 ostatní plocha, 334/3 – 3.193 m2 ostatní plocha,
334/6 – 1.250 m2 ostatní plocha (vše fotbalové hřiště)
byl schválen Zastupitelstvem obce
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Jasenná Usnesením č. 1 ze dne 19. března 2007 ve
smyslu ustanovení § 41 zákon č. 128/2000 Sb., o
obcích, ve znění pozdějších předpisů.
Obec Jasenná se zavazuje, že nemovitosti bude užívat
k dosavadním účelům, bude o ně řádně pečovat a nebude je
využívat ke komerčním účelům a nebude je k takovým účelům
pronajímat a po dobu nejméně 10-i let je nepřevede na
jiného.
Zastupitelstvo se zavazuje za každé takové porušení
odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu částku
rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděných
nemovitostí, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni
převodu.
Pro: 8 členů

12. ZO projednalo a schválilo návrh záměru sloučení
Mateřské školy Jasenná a Základní školy Jasenná do
jednoho objektu a jednoho právního subjektu. ZO
pověřuje starostu k jednání o zajištění posouzení
záměru spojení obou subjektů.
Pro: 8 členů
Usnesení bylo schváleno 8 hlasy.
Usnesení ZO ze dne 20. dubna 2007
Přítomno 9 členů zastupitelstva.
1. ZO schvaluje Program obnovy venkova na období
2007 – 2017.
Pro: 9 členů
2. ZO schvaluje spolufinancování opravy části místní
komunikace č. 31 Matyáštíkovy paseky v rozsahu:
194.381,-- Kč – finanční podíl obce Jasenná
257.000,-- Kč – dotace požadované od Zl. kraje (ZK)
193.000,-- Kč – návratná finanční výpomoc od ZK
Pro: 9 členů
3. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 5,-- Kč na
osobu a rok pro Mikroregion Vizovicko na rok 2007.
Pro: 9 členů
4. ZO schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000,Kč na vydání knihy o letci Jiřím Řezníčkovi, kterou
zpracovává pan Václav Kolesa ze zlínského muzea.
Pro: 9 členů
5. ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí mezi
Obcí Jasenná a Lesy ČR, s. p. Hradec Králové o zřízení
věcného břemene za úplatu ve prospěch Lesů ČR, s. p.
Pro: 9 členů
Usnesení bylo schváleno po hlasitém přečtení 9 členy
ZO.

„I to stáří má své pozitivní stránky: po sedmdesátce je
například vyloučeno zemřít předčasně.“ (Napsal mu
přítel, herec Vlastimil Brodský.)
Dnes budeme v našem zpravodaji vinšovat našemu
věrnému přispívateli, rodákovi Vladislavu Jurčákovi.
Muzikantovi, fotografovi, písmákovi, udržovateli tradic
a také Valachovi jak „poleno“.
Vladislav Jurčák se narodil u nás v Jasenné
12. dubna 1932, jak on sám říká „pod cestů v kuči“.
Ale už v roce 1937 se přestěhoval s rodiči trvale do
Lutoniny. S amatérským fotografováním začal až ve
svých dvaadvaceti letech, kdy se zaměřil na sportovní a
folklórní tématiku. Jeho reportážní snímky z koncertní
činnosti zlínské filharmonie, kde byl zaměstnán, se
staly základem pro kroniku tohoto hudebního tělesa.
Ale jeho hlavním zájmem bylo zachytit staré
a mizející Valašsko. V roce 1964 přišel do Liptálu do
VD Lipta. Jeho fotografie se podílely na první
publikaci k 25. výročí jeho vzniku. Trvale také
zpracovával fotodokumentaci družstva. Jeho fotografie
byly použity v knize o obci Liptál vydané v roce 1964.
Podílel se rovněž na obsáhlé publikaci o městečku
Liptál.
V roce 1986 odešel z Lipty pracovat do místního
JZD Podhájí. Jak on říká, odešel jsem „dobrovolně“, za
bohatého přispění jednoho komunisty. V JZD pracoval
ve funkci bezpečnostního technika – bezpečáka.
V nepopulární funkci, kterou bral jako trest, měl více
času na muziku a záliby. V této době začíná jeho
spolupráce se Vsacanem a Portášem. U příležitosti 725.
výročí obce Lutonina uspořádal výstavu ze života obce
a Valašska.
Od roku 1991 je členem Volného výtvarného
sdružení „Valašský názor“. Vystavoval své fotografie
ve Zlíně, Vizovicích, Bystřici pod Hostýnem, Frenštátě
pod Radhoštěm, Praze, v polském Chořově a jinde. Po
celou dobu svého aktivního života, což je v podstatě
dodnes, publikoval fotografie a články v regionálním
časopise Podřevnicko, méně v časopise Valašsko a také
v našem zpravodaji. Vydal pět pohlednic a pro radost
svých přátel zpracovává drobné koláže – známky.
Dejte mi kmocháčku
aspoň pár zemáčků,
hladný su včera aj dnes.

K dalším jeho velkým zálibám patří muzikantská
činnost.
Díky
cimbálovým
muzikám Vsacan a
Lipta se dostal i do
světa.
Dodnes
muzicíruje k potěše
srdce a ducha i jiným
s vizovickými
seniory. První jeho
setkání
s hudbou
bylo
s písničkami,
které mu zpívala jeho
stařenka a zpívala
často a hodně vyprávěla. Stařenka znala hodně
pěsniček a ještě víc jich znala její kamarádka tetička
Kašparova, která k nim chodila na besedu. Zpívalo se
nejen před spaním děckám, ale při každé práci. A tak
tady někde začala jeho láska k muzice.
Ve sdružení Valašský názor a mezi přáteli mu
jinak neřeknou než „kmocháček“. Přes svůj zralý věk
udržuje Vladislav Jurčák živé kontakty s osobnostmi
uměleckého a společenského života. Umělci, herci,
hudebníci, přátelé, Pražáci, Brňáci, zahraniční i
domácí, Valaši i „Nevalaši“, prostě všichni jezdí za
jeho přirozenou životní energií, za jeho mnohdy
černým humorem, za jeho dobrou slivovicí. Jezdí ale
především za člověkem, který si jde svou cestou a
nezapomíná přitom na srdce. K jeho velkým přátelům
patřili Miroslav Horníček a Vlastimil Brodský a také
M. J. Sousedík a Lubor Tokoš. Nezapomíná ani na
ogary a cérky, tetičky a strýce z valašských dědin.
Všude kam přijde, předává lásku k domovině, lásku
k tradicím, lásku k lidovému kumštu. Potkáte ho všude
tam, kde kultura není zbožím, ale člověčenstvím, které,
jak se říká, „kope“ ne pro sebe, ale za svůj kraj, region,
spolek, obec. Jeho život lze přirovnat k dobře
zakořeněnému a košatému stromu, který se ohýbá pod
dobrou úrodou.
Vladislav Jurčák – muzikant, fotograf, písmák,
udržovatel tradic – kmocháček. Ať vydrží ještě dlouhá
léta. Pevné zdraví přejeme z Jasenné.
Zdeňka Turková, místostarostka

Je skúpá naša zem
do huby nevzál sem
aň včéra, ba aň dnes.

A přeca já tu zem
dál nosím v srdci svém
jak včéra tak aj dnes.

Báseň od J. M. Sousedíka, 16. 4. 1994
(Z kniky Valašský kmocháček, 2003)
Jasenský zpravodaj
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Tak jak se již stalo tradicí v naší mateřské škole i
letos se uskutečnilo „Sourozenecké a kamarádské
odpoledne“ ve středu, 14. března. Děti si mohly do
MŠ pozvat své sourozence, známé a nejlepší
kamarády.
Celý týden o tom přemýšlely, aby na někoho
nezapomněly. Stále bylo slyšet – já si pozvu, já si
zase pozvu svou kamarádku apod.
Konečně nastalo tolik očekávané odpoledne. Děti
nemohly ani usnout, jak moc se těšily. Po odpolední
svačince jsme se shromáždili ve třídě. Hosté začali
pomalu přicházet. Posadili jsme se na židličky do
velkého kruhu, bylo nás téměř 20. Nejprve jsme se
navzájem představili a každý o sobě něco zajímavého

Poprvé ve školním roce 2006/2007 jsme s dětmi byli
navštívit knihovnu v naší vesnici Jasenná. Děti uvítala
příjemná paní knihovnice, která přijela až z Vizovic.
Děti se posadily na pečlivě připravené židličky a
besídka s knihou mohla začít.
Při příchodu do místnosti, kde se beseda
odehrávala, zaujaly udivené a překvapené dětské oči
barevné štítky na knihách. Z jejich tváří byl vidět
zájem a přemýšlení nad tím, proč knihy mají různou
barvu štítků. Na tuto otázku nám v zápětí paní
knihovnice odpověděla: „Knihy máme rozdělené podle
obsahu: na pohádky, příběhy a dokonce i pověsti.“
Paní knihovnice nám vyprávěla o knihách a
během vyprávění se ptala dětí na různé otázky.
Například: „Jak zacházíme s knihou?“, „Jak hledáme
v knize?“, „Kde všude můžeme knihu objevit?“. A
protože jsme se nacházeli v knihovně, tak nás paní
knihovnice seznámila také s pravidly v knihovně.
Nechybělo ani odpovídání na zvídavé dětské otázky.
Že s knihou může být velká zábava, se děti
přesvědčily při hře s obrázky z různých večerníčků. Při
správném poznání postavy na obrázku byly děti sladce
odměněny.

řekl. Potom jsme začali soutěžit. Soutěže byly
přizpůsobeny věku dětí – pro starší i pro malé.
S velkým zápalem děti skákaly po jedné noze, přes
překážky, zdolávaly určenou trasu po papírech,
skákaly v pytlích, snažily se co nejrychleji vypít
pohárek šťávy nebo nafouknout balónek. Soutěžili
všichni za velkého povzbuzování ostatních.
Po soutěžích byly děti pozvány od paní kuchařky
na občerstvení – zmrzlinový pohár a džus. Potom
byla volná zábava. Děti ukazovaly kamarádům své
oblíbené hračky, se kterými si společně zahráli.
Myslím si, že se všem odpoledne v MŠ líbilo a
těšíme se na příští rok, kdy se opět sejdeme.
Věra Kočicová, učitelka MŠ

Na konec naší besedy nám paní knihovnice
přečetla kousek úryvku z knihy o zajíčkovi. Úryvek
z knihy děti velmi zaujal, a proto nám knihu zapůjčila
do školky.
Při rozloučení paní knihovnice
děti
pochvalovala, jak jsou šikovné a pozorné a podarovala
je obrázky se zajíčky.
A jak se líbilo dětem z mateřské školy
v knihovně? To můžete sami posoudit v následující
anketě. Otázka zněla: „Co se Ti nejvíce líbilo
v knihovně?“
Robert Kořenek: Nejvíce se mu líbila křesílka.
Vojta Dušek: „Jak jsme dostali bonbony.“
Kristýna Mrnuštíková: „Nejvíc se mi líbilo, že tam byly
knížky.“
Eliška Poláčková: „Nejvíce se mi líbilo, že tam byly
knížky.“
Marek Machala: „Mně se nejvíc líbily knížky.“
Karolína Šišková: „Krteček.“
Natálka Dudešková: „Nic se mi nelíbilo, protože tam
nebyla Terezka a Karolínka.“
Bc. Michaela Propšová, učitelka MŠ
Děti dostaly za úkol
nakreslit obrázek na
téma Moje nejoblíbenější knížka. Takto
zvládli úkol Jakub
Frýdl – „O džinovi“
a Ondřej Dušek –
„Šípková Růženka“.

4

Jasenský zpravodaj

Fotbalový klub SK Jasenná pokračuje v bojích o jarní
body se třemi mužstvy, což je moc dobrá zpráva, neboť
hlavně s mužstvem dorostu to vypadalo všelijak. Naši

mistři ogaři měli nějakou slabou chvíli, ale naštěstí se
dali krátce před soutěží dohromady, což potěšilo hlavně
všechny z výboru a samozřejmě i fotbalové příznivce.
Byla by to velká škoda, protože
naši dorostenci statečně bojují o
O. S. dorostu a i největší favorité
z nich mají respekt. Zároveň chci
poděkovat všem funkcionářům.
Všem, kteří kolem našeho
místního fotbalu cokoliv dělají,
moc, moc, moc velké DÍKY.
Děkuji všem sponzorům za
pomoc, bez které bychom se
v žádném případě vůbec neobešli.
Hlavně se jedná o firmu Jasno,
spol. s r. o. Jasenná a obecní úřad.
Sportu zdar a fotbalu zvlášť.
Vladimír Zapalač, předseda

SK JASENNÁ DOROST Jaro 2007
spodní řada zleva: Adam Smilek, David Kominík, Karel Bajza, Franta Žůrek, Petr Jurčák,
Patrik Korčák, horní řada zleva: Ondřej Polách, Tomáš Kovář, Radek Jurčák, Martin
Zámečník, Zdeněk Maliňák, Radim Ševčík, Marek Řezníček ( trenér)
chybějící dorostenci: Staňa Bajza, Vojtěch Poláček, Jan Štefka, Tomáš Mikuláštík

SK JASENNÁ ŽÁCI Jaro 2007
spodní řada zleva: Staňa Bajza, Martin Werner, Lukáš Smilek, Vašek Smetánka, Petr Jurčák,
Zdeněk Mikuláštík, Štěpán Poláček, Boris Bláha (ležící brankář),horní řada zleva: Jan Zicha
st.(trenér), Michal Štencl, Adam Smilek, Zdeněk Maliňák, Tomáš Pečeňa, Tomáš Šťastný,
Michal Haničinec, Jan Zicha nejml., Bohumil Štencl (trenér)

Naše nejmladší mužstvo trénuje
pod vedením trenérů Jana Zichy
a Bohuslava Štencla za vydatné
pomoci Antonína Studeníka
s nejmladšími dětmi. Za jejich
práci jim rovněž moc děkujeme.
Žáčci začali trénovat ihned po
Novém roce v místní tělocvičně.
Pro velkou účast byly děti
rozděleny na dvě skupiny
a chodily trénovat v pondělí
i úterý. Plody této práce přinesla
i úvodní jarní mistrovská utkání,
která žáci bez problémů vyhráli.
Mnozí starší žáci už pomáhají
našim statným dorostencům,
kteří taktéž statečně bojují o jarní
body.
Jen tak dále!!
(pokračování na 6. straně)
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Ve čtvrtek jsme se ubytovali a proběhl organizační plán
celého soustředění. V pátek od 9:30 do 11:00 hodin
Po dohodě s výborem SK Jasenná jsem nastoupil jako
trénink v tělocvičně. Ve 14:00 hodin běh na čas a bazén
trenér 3. 1. 2007. Tréninky jsme měli ze začátku od
i tělocvična. Sobota v 8:30 umělá tráva do 10:00 hodin.
9. 1. do 6. 2. v tělocvičně v Liptále. V neděli jsme
Ve 12:30 příprava na přátelský zápas s Návojnou (hraje
trénovali venku na hřišti.
o třídu výš), který začal ve 14:00 hodin. Zápas vyhrála
8. 2. – 11. 2. proběhlo soustředění hráčů společně
Návojná 3:1. Po utkání jsme šli společně na bazén.
s výborem v Brumově – Bylnici. Zúčastnilo se 31 osob.
V neděli proběhl odvetný zápas, který skončil
výsledkem 2:2. Po utkání
opět bazén, ve 14:00 oběd
a odjezd domů.
Během přípravy na jarní kolo
odehrálo
mužstvo sedm
utkání, z toho byly 3 vítězná,
3 prohry a 1 remíza.
Příprava ukázala, že musíme
hodně přidat ve výkonu
hráčů. Někteří si myslí, že
jim vítězství spadne do klína
samo. Hráči musí zvýšit
tréninkovou
morálku
a
disciplínu, kázeň a mít vůli
něco
dokázat.
Nejsem
spokojený s docházkou na
trénink. Někteří si chodí, jak
se jim chce. Dle toho potom
vypadají výsledky. Jádro
mužstva ale není špatné.
Máme
co
přidávat
a
zlepšovat: střelbu, zpracování
SK JASENNÁ MUŽI Jaro 2007
míče, fyzičku atd.
spodní řada zleva: Peter Mihálík, Martin Hnilica, Petr Zapalač, Franta Žůrek, Libor Gerža,
Myslím,
že
výsledky
Marek Řezníček, Martin Kovář, Petr Zicha, David Pečenka (hospodář) a Ladíček Pečenka
neodpovídají tomu, na co
horní řada zleva: Imrich Rzesotto (trenér), Milan Řezníček, Jarda Kratina, Tomáš Kovář,
Jiří Kráčala, Roman Kráčala, Petr Kovář, Jiří Kuboš, Tonda Studeník, Radek Jurčák,
mužstvo má.
Laďa Zapalač (prezident), Tomáš Krajščák
Vypracoval: Rzesotto Imrich,
trenér (zpráva byla zkrácena)
Zpráva o činnosti SK Jasenná

Okresní soutěž sk. B – jaro 2007 ŽÁCI

Kolo
Datum Soupeř
Začátek
16.
28. 4.
Hvozdná
14:00
17.
6. 5.
Biskupice
10:00
18.
13. 5.
Zádveřice
9:00
19.
20. 5.
Všemina
14:00
20.
27. 5.
Březová
9:00
21.
2. 6.
Lůžkovice 14:30
22.
10. 6.
Trnava
9:00
12.
17. 6.
Lukov
9:00
Náhradní termíny: 1. 5., 8. 5., 6. 6.

III. třída sk. B – jaro 2007 MUŽI

Odjezd
13:00
8:45

Kolo
Datum Soupeř
Začátek
16.
29. 4.
Kašava
10:45
17.
6. 5.
Veselá
16:30
18.
13. 5.
Lukov B
10:45
19.
20. 5.
Lůžkovice 10:45
20.
27. 5.
Zádveřice
16:30
21.
3. 6.
Všemina
10:45
22.
10. 6.
Hř. Újezd
16:30
Náhradní termíny: 1. 5., 8. 5., 6. 6.

13:00
13:45

Odjezd
15:30

15:30
15:15

Okresní soutěž DOROS T sk. A k. A – jaro 2007

Kolo
14.
15.
16.
6

Datum
28. 4. s
5. 5. s
12. 5. s

Soupeř
Zádveřice
Březová
Spytihněv

Jasenský zpravodaj

Začátek Odjezd Kolo
16:30
17.
14:00
13:00
18.
16:30
10.

Datum
20. 5.
26. 5. s
3. 6.

Soupeř
Lhota u M.
Napajedla
Tlumačov

Začátek Odjezd
14:00
13:00
16:30
14:00
13:00

Náhradní termíny:
1. 5., 8. 5. a 6. 6.

TJ Sokol Jasenná a SK Jasenná
pořádají v pátek 27. dubna 2007
na fotbalovém hřišti

a

Čarodějnice se sletí v 17:00 hodin  Máj bude postaven v 19:00 hodin
Hrají: Nero a Tabáskova partyja  Občerstvení je zajištěno
Všichni jsou srdečně zváni

Přijela k nám dcera s vnučkou, jenom jak se říká „na
skok“. Venku je pěkně, ženské klábosí o všem možném
a já přemýšlím, jak bych malou zabavil a najednou
dostávám nápad: „Eli, chceš vidět vizovskou
„Niagáru“? Chce vědět, co to vlastně je, šak je ještě
malá, ale já nic neprozrazuji, tak je v mžiku oblečená a
už vyrážíme.
Přicházíme do parku a hned za branou u přítoku do
rybníka stojí socha a malá chce vědět, co to vlastně je.
Tož ale řekněte, můžu já, který se pár metrů od parku
narodil, můžu říct, že nevím? Tož si začínám vymýšlet.
„Toto je nějaký Maxmilián“, ale malá chce vědět víc, a
už v tom jedu. „Představ si, on zahynul v kterési válce
ještě mladý, bylo mu prý 35 let, ale už měl sedm dětí,
ale to je zajímavé, že se sedmi maminkami.“ „Dědo,
prosím Tě, co to pleteš, šak maminka musí být přece
jenom jedna!“ „No ty’s tom dal,“ pomyslím si, „teď
zachraň, co se dá.“ „No on byl takový divný, mu se
líbilo víc maminek, šak ale třeba jich bylo jenom šest,
ale v tom případě musela mít jedna dvojčata,“ povídám
a utírám si čelo. Malá jenom kroutí hlavou a vůbec se jí
nedivím. Zachraňuje mě veverka, kterou vidíme
a následuje můj stručný výklad o těchto hlodavcích.
Kráčíme chodníčkem po směru řeky a konečně se
dostáváme, kde jinde, samozřejmě k Velkému splavu.
Mám štěstí, je větší stav vody a malá jenom zírá na
překrásný nově vybudovaný splav – šak přijďte se
podívat. „Tož toto v Lukově nemáte,“ povídám.
„Nemáme, ale zas máme větší rybník!“ A sklaplo mi,

nemám slov a tak zapěji svým nenapodobitelným a
doposud nezařazeným hlasem tklivou starou trampskou
píseň: „Teskně hučí Niagára…“
Vracíme se zpátky kolem tak pohaněného rybníka.
„Tady se dřív koupávala paní hraběnka, samozřejmě
nahá, šak plavky tenkrát ještě neznali.“ „Dědo, a Ty si
to pamatuješ?“ Dostávám lehčí záchvat smíchu.
„Nepamatuju, ale dovedu si to představit, no a tady
rostla daleko větší vrba než vidíš a na ní sedával vodník
a jmenoval se Josef Dvořák.“ „Cože, ten z televize?“
„Ne, ten ne, to byl jeho praprapraprapra (to by už
mohlo aj stačit) dědeček.“
Obcházíme rybník a šikmými chodníčky a
stromořadím se dostáváme až k zámku. „Eli, přestav si,
že v tom zámku žila jenom jedna rodina, ale co rodina
– pan hrabě a paní hraběnka a jejich služebnictvo.“
„Dědo, a oni neměli děti?“ Zas taková otázka. „Neměli,
a hned Ti vysvětlím proč. Dovedeš si představit, kolik
je v tom zámku pokojů? Oni dva se vlastně celý den
hledali, vypadalo to, jako když si hrají na schovku.
A když se třeba večer našli, už byli tak unavení, že
sedli k televizi, ale prdlajs – ke krbu a dřímali a potom
už nic nebylo,“ povídám a tajemně se pod vousy
zasměju. Malá opět kroutí hlavou, už ju ten krk musí aj
bolet, ale už to vzdala a nemá žádné doplňující otázky.
Přijdem domů a mamka se ptá dcery: „Tož jaká
byla Niagára?“ Ta jenom mávne rukou a povídá: „Co
Niagára, ale kdybys slyšela dědu, to je hrozné, jak zas
valil.“
FK
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vizovské zboží přebírá po držení Boskoviců bezohledný šlechtický pán
(m alý ex kurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského m arkrabství)

Rokem 1567 dolehla na poddané Vizovic i
ostatních okolních dědin krutá změna v osobě nové
„milostivé“ vrchnosti bezcitného pána Zdeňka Kavky
Říčanského, jež měla trvat celých sedm let. Převod
zboží na pana Zdeňka zápisem do „desk zemských“ se
o rok protáhl, neboť pan Zdeněk musel čelit půhonu
brněnského měštěnína Mikuláše Vunderleho, který jej
pohnal k právu za neochotu postavit v jisté záležitosti
k svědomí (svědčení) svého služebníka a krejčího Jana
Bočka.
Jako příslušenství panství se tehdy při prodeji
jmenují: klášter Smilheim, městečko Vizovice s farou a
dvorem, Pozděchov s farou, Prlov, Bratřejov,
Zádveřice, Lípa, část Želechovic, Lutonina, Jasenná
s farou, Ublo a pusté vsi: Raková, Chrastěšov, Lhotsko
a Svěradov. Dále vsi Léskovec, Polanka, Drnovice,
Vysoké Pole, Oujezd s farou, Loučka a Slopné.
Konečně pustá ves Haluzice – „všecko s rolemi, lidmi,
s jezery a mlýny a vším příslušenstvím“.
Z předchozích půhonů zjišťujeme, že pan Zdeněk
Kavka byl již od roku 1562 majitelem hospody
v Přerově, kde se mu vedlo celkem dobře, když si mohl
již v roce 1565 koupit ve Zlíně svobodný dvůr (o čem
svědčí jistý půhon z roku 1566), a v době zakoupení
vizovského zboží byl již ženat, jeho manželkou byla
paní Apolona, sestra p. Jana Tetaura z Tetova.
A hned toho roku, jak mu sudičská povaha velela,
aniž by bral ohled aspoň na rodinné svazky, pohání
vlastního švagra Jana za to – „že si vypůjčil zlatý řetěz
od jeho manželky Apolony s příslibem, že jej do dvou
neděl vrátí, nyní jej však vrátit nechce“. A aby švagra
znectil ještě více, ještě téhož roku jej pohání za dar 100
kop grošů daný Apolonou svému bratru Janovi, jenž je
Kavkou vymáhán, že jemu – „panu Zdeňkovi jej
položit (zpět) nechce“. Jak vše skončilo není zřejmé,
jelikož pan Tetaur zemřel.
Ihned po získání panství začal ve Vizovicích
s přeměněnou starého kláštera na zámek Nový
Smilheim. Aby mohl stavbu co nejdříve zaplatit,
nedbal starých práv, zakázal mj. vizovským kovářům
pálit milíře, soukeníky i přes jejich privilegium nutil
k robotě. Práce na výstavbě zámku byla rychle
dokončena, již roku 1570 se pan Kavka po něm již
psal.
Mezitím Turci (jak již psáno minule) oblehli
Szigeth, který přes neuvěřitelné hrdinství a statečnost
obránců padl, avšak při obléhání zemřel i sultán
Sulejman I. Nový sultán Selim II. (vládl 1566 - 1574)
uzavřel s Habsburky výhodný mír, po němž zůstaly
Turkům všechny pevnosti a přetrvala drobná válka
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v pohraničním pásmu (tedy i v našem okolí). Alespoň
že se časem, po sjednaném ročním poplatku či atributu
(ve výši 45.000 tolarů), obrátil vojenský potenciál
osmanského protivníka na dlouhou dobu, více než 20-ti
let, opačným směrem – na válku s Persií. Uvolnění
neklidných poměrů vyplývajících z odvrácení turecké
hrozby ihned využil papež Pius V., a ještě téhož roku
vydal bulu proti kacířům, nepokrytě vyzývající
k potírání protestantů.
V roce 1568 (kdy byl nový majetek panu Zdeňkovi
Říčanskému teprve deskově připsán), vyrostl již na
troskách původního kláštera Smilheimu nový zámek –
Kavkovo zbrusu nové šlechtické sídelní místo. A odtud
začal tvrdě a bezohledně prosazovat svoji
vrchnostenskou (z)vůli. Jako první zavrhl roku 1569
odvěků dané svobodné právo užívání nerozdílných hor
všemi jejími poddanými a začal na tyto hory
uplatňovati své neomezené vlastnické právo – své
poddané zle týral při kácení a odvážení dřeva z těchto
lesů.
Vizovjané podali na svého pána okamžitě stížnost
k rukám moravského zemského hejtmana pana
Zachariáše z Hradce a na Telči, prosíce ho „ …. a
protož Vaši milost pro všemohoucího a věčného Boha a
pro spravedlnost prosíme, abyste nás v tom (proti
svévoli pana Zdeňka) milostivě chrániti ráčil". Zemský
soud však vyhověl stěžovatelům jen částečně, a to jen
v jejich právu užívání dřeva z lesů bukových. Přece
z toho ale vyplynulo, že na hory bukové bez povolení
vrchnosti vizovští poddaní právo vždy měli a také míti
mají.
Ale pan Zdeněk přesto nadále kácení dubů
v obecním „háji“ i jinde bránil. Proto Vizovští vyslali
deputaci, která odevzdala stížnost s poníženou prosbou
samotnému císaři, která byla, k veliké radosti
Vizovjanů, ale až v roce 1583 kladně v jejich zájmu a
také ve prospěch poddaných z Jasenné a Lutoniny,
vyřízena, když shledáno, „…. a poněvadž měšťané
vizovští provádí, že lesu, jménem háj obecní nad
městečkem ležícího od starodávna bez překážky pánů
držitelů vizovských jsou užívali, mají při tom zůstaveni
býti. A kdež se to nachází, že vizovští lesu, který slove
obec vizovská a lesu Hodišova, a jiní lidé ze vsi
Jasenné a ze vsi Lutoniny lesu Rohozný, kterýžto les od
smolného potoka vzhůru cestou, podle níž křížové na
dubích (=hraniční znamení) – les Chrastěšov po levé a
les Hodišov a Rohozný až po cestu lukovskou po pravé
ruce dělící – se nacházejí, pastvinami svinskými jsou
užívali, mají těch lesů pastvinami svinskými, kromě sečí
mladých – jak od starodávna užívati a jináče ne“.
(pokračování na 9. straně)

vizovské zboží přebírá po držení Boskoviců bezohledný šlechtický pán
(m alý ex kurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského m arkrabství)

(pokračování z 8. strany)
Protože však, svou prosbu poddaní doručili přímo
jeho císařské milosti aniž požádali opět zemský
hejtmanský úřad, byli pro svou všetečnost „v panskou
kázeň vzati (zavřeni)“. To však předbíháme, neboť tou
dobou již Zdeněk Kavka zdejší panství nevlastnil, když
jej (1574) prodal. Zůstala po něm tehdy jen nelichotivá
pověst, že na ohnivém kočáře jezdí Kavkovými
cestami, což si vysloužil za své skutky, když své
poddané týral a honil zvláště pro vzpomenuté užívání
lesů bukových.
Zdejší fara byla od držení vizovského zboží panem
Kavkou evangelickou a snad všichni Vizovjané i
okolní horlivými evangelíky. Kostel tak přešel tímto
časem do správy evangelických farářů – jako odznak
nové víry byl připevněn na báni věže kohout, a zde
byly vykonávány evangelické služby i další léta a to
zřejmě až do roku 1594, kdy byl kostel rozdělen pro
služby jak evangelíkům, tak katolíkům.
Vizovští soukeníci se bránili proti Zdeňku
Říčanskému, který jim odpíral jejich privilegia
osvobození od robot a povinností chodit na hon. Jejich
práva v roce 1569 uznal skutečně zemský soud
výrokem: „Poněvadž se to nachází, že cechmistři a
mistři a všeci tovaryši řemesla soukenického nynější i
budoucí ze všech robot, kteréž jsou povinni činiti byli,
se propouštějí (toliko aby k valchám potoky cúditi a je
opatrovati povinni byli, kolikrát toho se potřeba
ukáže), má vizovské soukeníky týž pán z Říčan při tom
zanechati a v jiné roboty jich nepotahovati“.
Aby domky, které od roku 1570 povstaly v ulici po
svém pánu zvané Říčanské a byly natrvalo osazeny
řemeslníky, žádá pan Kavka z Říčan císaře, aby
Vizovice byly vysazeny na město. Císař prosbě
vyhověl a tak 20.ledna 1570 Maxmilián II. (vládl 15641576) „vysazuje" Vizovice za město a ty dostávají dva
roční jarmarky. Byly tak po Zlíně a Valašských
Kloboukách za město vysazeny i Vizovice, když se
v postavení městeček nacházely Brumov, Slavičín,
Slušovice, Fryšták, Malenovice, Napajedla a
Tlumačov.
Ve Vizovicích brzy nato vypukl nějaký mor, a pan
Kavka urychleně prchá z Vizovic na hrad Helfštýn –
kam si předtím, zřejmě jako ochranu před morním
povětřím (tak se tehdy původ moru vykládal), nechal
poslat 3 bečky vína bílého a 1 červeného. Mor přešel a
ještě téhož roku se p. Zdeněk vrátil zdráv do Vizovic.
Zato pan Václav z Ludanic, majitel Helfštýna ve Vídni
roku 1571 zemřel. A tu, po jeho smrti, požaduje p.
Zdeněk od purkrabího Jakuba Hřibovského z
Bogdunčovic vrácení zmíněných beček vína. Ten však

namítá, že „pan Zdeněk spolu s pánem z Ludanic víno
hojně popíjeli, že ho tolik nezbylo“. Za to jej pan
Zdeněk při pohřbu pana z Ludanic v dědině Rokytnici
„u kostela na kerchově pěstí bez příčiny do hlavy
uhodil“.
Našel se však také jeden půhon, jímž pan Zdeněk
hájil majetek svých poddaných, když téhož roku pohnal
paní Kateřinu z Vlčnova, že nechce vyrovnat zmíněnou
sumu pěti jeho poddaným z Vizovic za vlnu.
V roce 1571 svedla spojená vojska papeže Pia V. a
Filipa, krále hišpanského, s osmanskými Turky bitvu na
moři u Lepantu a dosáhla slavného vítězství nad
flotilou sultána Selima, kterého křesťané za lidské
paměti nikdy nad Turky nedosáhli. Při bitvě bylo zajato
130 tureckých lodí a šífů, dalších 190 bylo potřískáno a
potopeno. Turků bylo zabito do 15.000 a vysvobozeno
na 13 tisíc zajatých křesťanů. Zabit byl i nejvyšší
hejtman turecké armády Hali baše. Druhý baše
Protavus s menšími šífy v počtu asi 40, hned z počátku
z bitvy utekl. Turci přechodně ztratili Tunis.
Krátce po vítězné bitvě papež P ius V. umírá a
novým papežem je zvolen Řehoř XIII. (Ugo
Buoncompagni), konečně „boží náměstek“, který
odmítal (tvrdé) rozsudky svého předchůdce a (podle
kronikářů) vedl skutečně zbožný život.
V roce 1571 má p.Zdeněk z Říčan vizovské panství
nejen splaceno, ale půjčuje již hotové peníze s
vymáháním úroků z půjčených zlatých. Ačkoliv již
nebyl tísněn nijakými dluhy, vystupoval vůči svým
poddaným tvrdě a zpupně. Šenkýřům na rynku dal
pobořit pivovary, přestože tito zvláštní výsadu k vaření
piva měli již od roku 1531, a později i mlýny jenom
proto, aby občané brali pivo z jeho pivovaru a mleli
obilí v jeho mlýně.
Dal také bezohledně Vizovským i okolním vesnicím
odvést na zámek peníze ze sirotčích truhlic, což
všechny poddané nesmírně pobouřilo. Proto se Vizovští
domluvili s okolními purkmistry a vyslali k císaři své
zástupce, aby jej prosili za ochranu. Císař slíbil nápravu
a dal odeslat prosbu do Brna, následkem čeho poddaní
svůj spor o dva roky později vyhráli.
Pokus se zlatníkovou měnou z roku 1561 (minule
popisovaný) se nepodařil, a rokem 1573 se přistoupilo
zpátky na původní tolarovou měnu, kdy začal být tolar
znovu ražen (až do 19.století), a dále byl průběžně
ražen také dukát. Začíná však kolovat i nová stříbrná
mince – bílý groš s vyšší hodnotou než lehký pražský
groš. Nový grošík nahrazoval tou dobou 7 bílých peněz
(drobnější nominál) a zároveň se rovnal třem
krejcarům. Součástí českého měnového systému
(dokončení na 10. straně)
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vizovské zboží přechází od Kunštátských na nového světského pána
(m alý ex kurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského m arkrabství)

(dokončení z 9. strany)
Doplním ještě, že z roku 1575 máme záznam o
Maxmiliána II. byla míšeňská kopa, která byla co do jakési „Kavkově vojně“ (záznam z báně kostela ve
počtu dvojnásobkem české kopy (česká byla „tvrdší“). Slavičíně), snad tím byla míněna vzpoura proti Zdeňkovi
Pan Zdeněk chtěl „hospodařit“ nejen se sirotčími Říčanskému, ale spíše se asi jednalo o kořistnickou
penězi na svém panství, nýbrž nápadně rád přejímal Kavkovu výpravu do sousedního slovenského Pováží
poručnictví osiřelých dětí šlechtických. Zvláště horlivě z brumovského hradu. Byla to jedna z pohraničních
se staral, aby se mu dostalo zastupování bohatých rozmíšek (kde se zmocnil tučné kořisti), při níž šlo o
šlechtických vdov. V roce 1573 tak již zastupoval paní pozemky při moravsko-uherské hranici. Nicméně lup
Mandalenu z Lomnice a o dva roky později paní Alinu pana Kavky nejen že nebyl nikde zapsán s trestem pro
ze Zástřizl, paní Annu mladší z Limberku a paní záškodníka, nýbrž sám „lapka“ byl ještě roku 1580
z Dietrichštejna.
moravskými stavy „předložen“, mezi jinými, císaři jako
13. prosince 1574 umřel turecký císař Selim II. komisař – pro výběr berních nedoplatků.
Dochovalo se o něm, že byl „ožralý a chlipný“. Na jeho
Zdeněk Kavka nikdy neváhal používat proti svým
místo jako císař vstoupil Amurathes II., jehož matka poddaným, ať na Vizovicích, či později na panství
byla dcera nějakého Baffa z Benátek. Ten hned nechal brumovském, nejen vyděračství, ale i násilí. Není proto
pět svých bratří z jiných mateří zaškrtit, a rozkázal divu, že také násilnou smrtí sám „se života zešél“. Právě
slavně pohřbít vedle otce, aby sám mohl bezpečně onoho času byl tento dřívější majitel vizovského panství
kralovat.
u Zádveřic zastřelen. Byl zabit v horách na lesní cestě od
Bohatý pán Kavka žije hýřivým životem a okázale Vizovic, kterou ještě staří pamětníci znali pod názvem
se účastňoval svatebního veselí. Pozval i 22. ledna 1574 Kavkova cesta.
pana Petra Voka z Rožmberka na svatbu Jana ml.
Uherskobrodský kronikář Jiří Bartošek o něm
z Žerotína s Annou ml. z Limberka slovy : „Vaší milosti napsal: „19. července 1582 … pan Zdeněk Kavka … ve
oznamujeme … a prosíme, že k večeři do města Olomúce dvě hodiny na deň prostřelen jest u Zádveřic, když
k nám přijeti a odtud … na Losín sjeti a tam to veselí z Olomouce jel, a tak jeho Pán Bůh mizerně z tohoto
svatební okvasiti pomoci ráčíte“.
světa pro jeho tyranství pojíti ráčil“.
Ještě téhož roku odtrhl Zdeněk Říčanský Kavka ves
Václav Maruna, Vizovice
Újezd od Vizovic, aby ji připojil k Brumovu, který
obratem, po prodeji panství vizovského nové majitelce Našli jsme při hledání v obecním archivu:
(včetně statků Světlov), koupil.
Odchodem svého pána při prodeji panství si PROTOKOL
Vizovjané oddechli a popřáli panu Zdeňkovi Sepsán dne 7. dubna 1907 při sezení obecního výboru
Říčanskému Kavkovi „štastnou cestu". Statek přechází v Jasené.
Obecní výbor jest v dostatečném počtu sejdený, jest totiž
koupí na Annu Kropáčkovou z Nevědomí.
přítomných
9 členů.
Doplňme, že pan Zdeněk, po odchodu z Vizovic
Předmětem
jednání jest zameziti hraní v karty
odkupem získal hrad a městečko Brumov, městečko
v
privátních
domech
též i v hostincích, mládeží škole
Valašské Klobouky a okolní vsi. Zde všude rovněž
odrostlé , poněvadž hraní v karty jest velmi rozšířeno.
zavedl luteránskou víru.
Obecní
výbor usnáší se jednohlasně na tom, vzhledem na
Jako nový majitel již brumovského panství
špatné
vychování
mládeže, zameziti úplně hraní v karty
pokračoval pan Zdeněk ve svém sudičství, dále rychle
v
privátních
domech
i v hostincích, pod uvarováním
bohatl, ale jeho majetek pocházel hlavně ze jmění
pokuty
peněžní
od
5
do
10 korun, kteroužto pokutu musí
sirotků, jejichž jmění „opatroval“. A tak se i na něm
zaplatiti
jak
hospodář
tak i mladíci, kteří se při hraní
splnilo pořekadlo, „jak nabyl tak pozbyl“. Žil v samých
rozkoších a rád ukazoval svoje bohatství. Ke svým v karty připadnou.
jízdám používal koní, kovaných stříbrnými podkovami a Dále se obecní výbor usnáší jednohlasně na tom, zameziti
rád viděl, když v jízdě s větrem o závod podkovy mládeži noční nepřípustné tůlky, kdo by se po 10. hodině
přichytil na vesnici, bude trestán peněžitou pokutů od 40
odskakovaly, a lidi je sbírali.
hal
do 1 koruny, v opětném případě od 2 korun až do 5
Proto vězel již dlouho před svou smrtí (v roce
korun.
1582) v dluzích až po uši, a nešťastná vdova paní
Johanka Trčkovna (druhá žena pana Zdeňka, s níž měl Tým byl protokol skončen a od přítomných podepsán
v r. 1577 syna Přemysla, který zemřel po 2 letech) sotva v Jasené dne 7. dubna 1907.
Za pravost ručí Antonín Rokyta, starosta
stačila splácet jeho dluhy, a to i po jeho odchodu.
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Významná životní jubilea: březen - duben

Kočica Jaroslav
Duroň Jaroslav

střed
střed

86 let
Kovářová Františka

dolansko

březen

Všem oslavencům gratulujeme

81 let
Steinerová Ludmila
Lach manová Vlasta

dolansko
dolansko

březen
duben

Narodili se:
Smilek M ichal
Františáková Klára

duben
duben

Rodičům srdečně blahopřejeme

75 let
Tomečková Marie

střed

duben

65 let
Lukáš Josef
Macek Jan

Vítání občánků:
V neděli 15. 4. byla přiv ítána Tereza Zedníková

dolansko
dolansko

duben
duben

60 let
Kovářová Lud mila
Zicha Jan
Lajza To máš
Žárská Ludmila
Brh láčová Marie

Sňatek uzavřeli:
Hudec Josef a Lucie (Slav ická) v únoru
Lukáš Petr a Táňa (Chro mčáková)

střed
dolansko
střed
dolansko
střed

březen
březen
březen
duben
duben

Manželům přejeme hodně štěstí
Rozloučili jsme se:
Dubčák Jaroslav Antonín

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

55 let
Bajza Miroslav
Františák Jiří

hořansko
hořansko

březen
duben

Z trvalého pobytu se odhlásili:
Hejt mán ková Jana
Polách Jiří
Hrbáčková Eva
Polách Adam
Poláchová Jana

50 let
Hnilicová Alena

dolansko

duben

K trvalému pobytu se přihlásil:
Čala Lubomír

DATUM

NÁZEV AKCE

MÍSTO KONÁNÍ

POŘADATEL

27. dubna v 17:00 h.
27. dubna v 19:00 h.
28. dubna

Slet čarodějn ic
Stavění máje
Zájezd na Hostýn

Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště

TJ Soko l Jasenná
SK Jasenná
SDH Jasenná

5. května

19. května
23. – 27. května

Otvírání studánek
- zájezd (Mosty u Jablůnkova)
Fotbalové utkání mužstev
Jasenná – HC Hamé Zlín
Kácení máje
Česko moravská vysočina (kola)

23. června

16. května v 16:45 h.

ZO ČSOP Jasenná
Fotbalové hřiště

SK Jasenná

Fotbalové hřiště

SK Jasenná
TJ Soko l Jasenná

Pohádkový les

Fotbalové hřiště

SRPDŠ při ZŠ Jasenná

1. – 7. července
5. – 14. července
12. – 25. července
14. července
21. července

Malý tábor
Hasičský tábor
Velký tábor
Červencová noc
Vý ročí 100. let SDH Jasenná
Pouťová zábava

Hošťálkovské paseky
Francova Lhota
Hošťálkovské paseky
Myslivecká chata
Fotbalové hřiště

ČCE Jasenná
SDH Jasenná
ČCE Jasenná
Mysliv. sdružení Jasenná
SDH Jasenná

Říjen
Říjen
Říjen

Kopec Klen ica
Oko lí Jasenné

SDH Jasenná
ZO ČSOP Jasenná
Kulturní ko mise OÚ

24. října

Drakiáda
Zavírání studánek
Výstava koláží a p ísemností
Vlad islava Jurčáka
Pochod broučků

z M Š do ev. kostela

MŠ, ZŠ a ČCE Jasenná

Listopad
9. listopadu

Beseda s důchodci
Žákovský ples

Horní hospoda
Sokolovna

Kulturní ko mise OÚ
SRPDŠ při ZŠ Jasenná

16. prosince
16. prosince

Vánoční koncert
Vánoční divadlo

Mateřská škola
Evangelický kostel

MŠ Jasenná
ČCE Jasenná
Jasenský zpravodaj
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Sběr velkoobjemového odpadu – sobota 28. 4. 2007
V sobotu 28. 4. 2007 proběhne v naší obci sběr
velkoobjemového odpadu. Ráno v 8:00 hodin budou
přistaveny kontejnery u Motorestu u Kašparů a na
točně ve středu obce, kde bude možné za dohledu
pracovníků obecního úřadu do 14:00 hodin uložit
velkoobjemový odpad. Po této době budou kontejnery
odvezeny
Do kontejnerů není možné ukládat stavební suť, železo,
biologický materiál, např. větve, dřevo, nebezpečný
odpad jako jsou pneumatiky, elektropřístroje,
chemikálie. Nebezpečný odpad je možné odevzdat
v rámci sběru nebezpečného odpadu, který se bude
konat v sobotu 5. května 2007.
Sběr nebezpečného odpadu – sobota 5. 5. 2007
Motorest u Kašparů 7:30 – 8:00 hodin
Točna
8:15 – 8:45 hodin
Vývoz popelnic v 18. a 19. týdnu
Příští týden budou popelnice vyváženy ve čtvrtek
3. května a v následujícím týdnu dojde vlivem státního
svátku rovněž k posunu vývozu, takže budou popelnice
vyváženy ve čtvrtek 10. května.
Otvírací doba knihovny
Od 1. 2. 2007 došlo ke změně otvírací doby v místní
knihovně.
Úterý
18:00 – 20:00
Středa
17:00 – 19:00
Připojení k internetu je v knihovně prvních 15 minut
zdarma, za každou další minutu se platí 1,-- Kč.
Ve dnech 1., 2. a 8. května bude knihovna uzavřena.
Minimarket Zastávka oznamuje, že otevírací doba
byla upravena takto:
Pondělí až pátek
7:00 – 16:30
Sobota
7:00 – 11:00

Poleťte s námi na dobrodružnou cestu vesmírem.
Ve čtvrtek 5. července 2007 odlétá
z Jasenné kosmická loď „Vlachovice“
na „Cestu vesmírem za 10 dní!“
Přílet kosmonautů domů bude 14. 7. 2007.
Nábor zájemců je do 10. 5. 2007 u p. Jany
Pečenkové (tel. 604 706 087) nebo 7. 5. od 16:00
do 18:00 hodin v hasičské zbrojnici. Přihlášky ve
škole nebo každé pondělí v 16:00 hod. ve zbojnici.
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Nová nabídka v Domě služeb: Regenerační služby
Masáž lávovými kameny: masáž je starobylá léčebná
procedura využívaná už před tisíciletími ve staré Číně a
Indii. Hovoříme o tzv. termoterapii – kameny přenášejí
a odevzdávají tepelnou energii i svou vlastní, pomáhají
nám energeticky se dobíjet a harmonizovat. Kameny
také odebírají negativní energii, odstraňují bolesti
svalů, uvolňují svalové sparmy, stimulují akupresurní
body a meridiány. Tato masáž umožňuje příjemnou a
hlubokou relaxaci.
Poradenská služba v oblasti fytoterapie a homepatie
s možností zakoupení bylinných tinktur.
Práce na biorezonančním a harmonizačním přístroji
Oberon – tento přístroj ukazuje naše energetické
možnosti a křivky zobrazují naše energetické zásoby.
Toto vyhodnocování je opět v souladu s tradiční
čínskou medicínou, která pracuje s meridiány, které
prochází celým naším tělem. Všechny dostupné
preparáty lze na Oberonu otestovat a vyhodnotit pro
nás ten nejvhodnější a nejúčinnější.
Paní Daniela Haničincová začne tyto služby poskytovat
v měsíci květnu – v přízemí za zdravotním střediskem.
(Pozn.: Meridiány – podle čínské medicíny proudí
energie v lidském těle po soustavě drah, které
nazýváme meridiány. Jsou to jakési kanály, které
probíhají uvnitř těla, tvoří logicky propojenou síť, ve
které proudí energie od orgánu k orgánu.)
V minulém čísle zpravodaje jsme informovali o tom, že
obecní úřad připravuje vydání nového seznamu
telefonních čísel v obci. Protože nevíme, kdo z občanů
svou pevnou linku zrušil a kdo ne, žádali jsme
o předání telefonního kontaktu a o písemný souhlas se
zveřejněním čísla. V současné době evidujeme asi 20
návratek. Proto opět vyzýváme občany mající zájem
o uvedení telefonního čísla v připravovaném seznamu,
aby nám číslo nahlásili do pondělí 18. června.
Na obecní úřad jsou odevzdávány různé nalezené
předměty. Nahromadila se tu spousta klíčů, ale třeba
i deštník, dětské tepláky nebo lék ve spreji s názvem
Nitromint užívaný osobami s onemocněním srdce.
Uzávěrka příštího čísla zpravodaje bude 22. 6. 2007.
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 27. dubna 2007.

