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Uprostřed pracovního týdne ve středu 23. dubna 2008
třídy MŠ zejí prázdnotou. Kam se jenom děti po
svačině vypravily? Pročpak nezůstaly ve třídě a nehrají
si s hračkami, nepovídají si s paní učitelkou jako tomu
bývá obvykle? Nenechte se dále napínat a pojďte se se
mnou na to podívat.
Děti si nasadily na záda batůžky a vyšly z mateřské
školy. Kam? No přece do naší krásné valašské přírody,
kterou nás provedl ochránce přírody pan František
Jarošek. Pana Jaroška jsme vyzvedly v Jasenné na
„Dolansku“ a už nám nic nebránilo v cestě vyrazit k
chráněné přírodní památce nazývané PRŮKOPA, kam
jsme měli namířeno.

Možná si říkáte: „Jé, tam to znám, hezká procházka.“
Ale pro děti to nebyla jenom procházka, byl to spíše
průzkum, ve kterém mohly lépe poznat přírodu. Od
pana Jaroška se dozvěděly, jak vznikla tato přírodní
památka (svahy terénního zářezu vznikly při stavbě
náspu nedokončené železniční trati), jaké živočichy,

stromy a květiny v této části mohou děti nalézt a plno
dalších zajímavých informacích o přírodě. Děti viděly
rozvíjející se listy stromů, rozpoznávaly rozdíl mezi
stromem a keřem, mohly si přivonět k známým
i neznámým květinám a s neznámými se seznámit.
Poznaly borovici lesní, která se v této krajinné oblasti
hojně vyskytuje. Rozvíjely si svou fantazii při
pozorování kamenů na jílovitém svahu. Jeden kámen
byl pro děti jako král zvířat „LEV“, jiné kameny jako
schody nebo krokodýl. Snad Vám by kameny
připomínaly úplně něco jiného. To už pouze záleží na
Vaší představivosti, aneb jak se říká „ve fantazii se
meze nekladou“ S dětmi jsme došli až na místo zvané
PRŮKOPA, kde jsme pozorně sledovali, zda
neuvidíme žábu, pulce, či dokonce mloka. Bohužel se
nám to nepodařilo, zvířátka byla kvůli zimě schovaná,
ale alespoň jsme viděli vodoměrku, která se ladně
pohybovala na hladině mokřadu. Ale pozor, tady
zdaleka nekončíme. My jsme totiž měli na práci ještě
něco moc důležitého.
Na zpáteční cestě do mateřské školy jsme dělali naši
přírodu krásnější. My bychom ji nemuseli dělat
krásnější, ona je krásná dost, ale bohužel někteří lidé
nevědí, že odpadky na zem a do přírody nepatří. Také
si říkáte, že je to velká ostuda? Vždyť i naše děti moc
dobře ví, že každý papír patří do koše a ne do přírody,
protože příroda je potom moc a moc smutná. A tak
děti nasbíraly plný pytel odpadků, které nalezly ležet
na zemi, na trávě i u vody. Hned příroda vypadá
krásnější bez odpadků.
Do školky jsme došli s radostným srdcem, že jsme
naší krásné krajině alespoň trochu pomohli. A co Vy,
také jí trochu pomůžete …
Michaela Propšová
Jasenský zpravodaj
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Od minulého vydání zpravodaje se konalo jedno
zasedání Zastupitelstva obce Jasenná, a to dne 25. 3.
Tady je usnesení:
Přítomno 8, později 9 členů zastupitelstva.
1. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený program
schůze.
Pro: 8 členů
Dostavil se pan Miroslav Puchmeltr
2. Zastupitelstvo obce schvaluje předložený rozpočet
pro rok 2008 v příjmové i výdajové části ve výši
10.305 tis. Kč jako vyrovnaný.
Pro: 9 členů
3. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ÚP SÚ
Jasenná pro manžele xxx, čp. xx ze zemědělského
půdního fondu na plochu pro bydlení u pozemku p. č.
2759 o výměře 2.259 m2 .
Pro: 9 členů
4. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu ÚP SÚ
Jasenná pro Fe-Market recycling s. r. o., Ostrata 130
ze zemědělského půdního fondu na plochu pro výrobu,
služby, technické vybavení u pozemku p. č. 409
o výměře 2.520 m2 .
Pro: 9 členů
5. Zastupitelstvo obce schvaluje dle nařízení vlády č.
79/2008 – o odměnách členů zastupitelstev, navýšení
odměn neuvolněným členům ZO Jasenná. U starosty a
místostarostky se odměny nenavyšují. Pro: 9 členů
Ředitelka Základní školy Jasenná v souladu
s ustanovením § 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) vyhlašuje
VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY
při Základní škole Jasenná
které se uskuteční
v úterý 13. května 2008 v 16:00 hodin
v učebně 2. ročníku ZŠ Jasenná.
Školská rada při ZŠ Jasenná bude na základě
rozhodnutí Zastupitelstva obce Jasenná ze dne
25. 3. 2008 složena ze tří členů. Jeden bude
zastupovat zřizovatele, jeden pracovníky školy a jeden
zástupce nezletilých žáků. V těchto volbách bude
zvolen člen rady za zástupce nezletilých žáků.
*Členem školské rady může být každá fyzická osoba
starší 18-ti let, plně způsobilá k právním úkonům,
která vyslovila souhlas se svou kandidaturou.
*Týž člen školské rady nemůže být současně jmenován
zřizovatelem, zvolen zástupci nezletilých žáků nebo
zvolen pedagogickými pracovníky školy.
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6. Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi
Obcí Jasenná a E.ON Distribuce, a. s. ve věci stavby
„Uložení kabelu NN“ pro stavby 3 rodinných domů –
Helštýn III.
Pro: 9 členů
7. Zastupitelstvo obce schvaluje záměr zakoupení
pozemků p. č. 344/24 (600 m2 ), p. č. 348/2 (111 m2 )
a p. č. 348/3 (220 m2 ) u fotbalového hřiště od
Pozemkového fondu Zlín.
Pro: 9 členů
8. Zastupitelstvo obce schvaluje vrácení singulárního
podílu obci Ublo v Singulární společnosti Ublo (dosud
zapsán v majetku obce Jasenná) za předpokladu
doložení historie singulárního podílu ve prospěch obce
Ublo a návrhu právního řešení vrácení podílu.
Pro: 9 členů
9. Zastupitelstvo obce schvaluje změnu v počtu členů
Školské rady při Základní škole Jasenná z 9 na 3 a dále
schvaluje nový Volební řád Školské rady při ZŠ
Jasenná.
Pro: 9 členů
10. Zastupitelstvo obce bere na vědomí informaci
starosty ve věci obchodní veřejné soutěže na stavbu
rozvodných řadů obecního vodovodu v obcích
Jasenná, Lutonina, Bratřejov.
Usnesení bylo nahlas přečteno a odsouhlaseno.
Pro: 9 členů
*Funkční období členů školské rady je tříleté a začíná
zvolením. Funkci člena školské rady lze zastávat
opakovaně.
*Za každého nezletilého žáka může volit pouze jeden
zákonný zástupce. Upozorňujeme oprávněné voliče, že
mají povinnost prokázat před hlasováním svou
totožnost členům volební komise, jsou-li k tomu
vyzváni.
ZPŮSOB PODÁVÁNÍ A NÁLEŽITOSTI NÁVRHŮ
NA KANDIDÁTY NA ČLENY ŠKOLSKÉ RADY
Návrhy na kandidáty na členy školské rady eviduje
volební komise ve složení Pavel Machovský (předseda
komise) a Iveta Dorničáková. Návrhy můžete podávat
na Obecní úřad v Jasenné v pracovní době do
13. května 2008 do 15:00 hodin, kdy bude seznam
kandidátů uzavřen. Poté bude tento seznam vyvěšen
u vstupu do volební místnosti. Návrh musí obsahovat
jméno, příjmení a bydliště kandidáta, jeho písemný
souhlas s kandidaturou, jméno, příjmení a podpis
navrhovatele.
Mgr. Iva Mynářová, ředitelka ZŠ Jasenná

Část pozemků dolního hřbitova a pozemky
fotbalového hřiště jsou ve vlastnictví státu. Již
v minulém volebním období byly na tyto pozemky
vypracovány geometrické plány a byly podány žádosti
o jejich bezúplatný převod Obci Jasenná. Žádosti byly
podle požadavků Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových průběžně doplňovány, doposud
ale nebylo nic rozhodnuto. Až nyní, podle vyjádření
pracovnice „úřadu“, byl schválen převod pozemků na
hřbitově a budou připravovány potřebné smlouvy.
Převod pozemků fotbalového hřiště ale schválen
nebyl. Pořád tedy bude pokračovat situace, že veškeré
zde probíhající aktivity fotbalistů se konají na cizích
pozemcích, že není umožněno realizovat např.
modernizaci technického, sociálního zázemí novou
výstavbou i kdyby byly zajištěny finanční prostředky.
Jsme tedy zase na začátku. Musí být znovu zahájeno
jednání jestli a za jakých podmínek by převod
pozemků byl možný. Jednání se státem jsou
zdlouhavá, ale nesmíme se nechat znechutit a nesmíme
ztratit trpělivost, která je v těchto případech nutná.

Jak jste si jistě všimli, tak v závěru prosince 2007
začaly na dolním hřbitově práce spojené s prevencí
škod, které by mohly nastat pádem stromů na hroby.
Jednalo se o vykácení borovic a smrků v části hřbitova
s urnovými hroby. Tato část hřbitova je na pozemcích
obce Lutonina, proto s panem starostou Zichou a
odborným lesním hospodářem byl posouzen stav
stromů v blízkosti hrobů a následně bylo rozhodnuto o
jejich vykácení. Odborné těžební práce provedli
pánové Petr Novák a Stanislav Coural s pomocí pana
Karla Macka. Práce byly provedeny tak, aby nedošlo
k poškození hrobů. Náklady na tyto práce byly
uhrazeny společně s Obcí Lutonina.
Následně pracovníci naší obce prováděli úklid po
uvedené těžbě jak uvnitř hřbitova, tak poté i mimo

V lednu byl u školy zkušebně umístěn ukazatel
rychlosti projíždějících vozidel. Jistě jste si toho
všimli. Tento ukazatel zároveň v obou směrech
zaznamenával počty projetých vozidel i jejich rychlost.
Rychlost [km/h]
>0
> 50
> 55
> 60
> 70
> 80
> 90
> 100

Počet aut v obou směrech
30 593
21 274
12 152
6 308
1673
441
117
29

Podíl [%]
100,0
69,5
39,7
20,6
5,5
1,4
0,4
0,1

Údaje v tabulce jistě není třeba komentovat, protože
na první pohled je vidět, jak málo řidičů jezdí slušně,
pokud jde o rychlost. Psychologický účinek na řidiče
byl zřejmý, protože bylo pozorovatelné, že mnozí
řidiči přijíždějící k ukazateli skutečně zpomalovali.
Pro zlepšení bezpečnosti silničního provozu v obci
budou nainstalovány dva ukazatele rychlosti.

oplocení, v prostoru původní části hřbitova a u
přístupové komunikace. Zde byly vykáceny jak stromy
suché, tak i dřeviny náletové, které např. zarůstaly do
hřbitovního oplocení, případně byly pod elektrickým
vedením. Odstraněním křoví, stromů došlo ovšem
k tomu, že byly odhaleny dosud skryté lahve, plasty,
plechovky naházené kolem hřbitovních zdí. Že by
tímto způsobem mělo být zkrášleno místo posledního
odpočinku našich blízkých a našich spoluobčanů?
V současné době zbývá dodělat část svahu
u přístupové komunikace. Díky těmto pracím okolí
hřbitova na přístupu od obce výrazně prohlédlo. Na
podzim bude v prostoru původního hřbitova provedena
vhodná výsadba.
celá strana: Pavel Machovský, starosta
Jasenský zpravodaj
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Velikonoční dílna
Ve středu 19. března se uskutečnila v naší škole již
tradiční tvořivá dílna – velikonoční. Děti si v průběhu
dopoledního vyučování mohly s pomocí pana
F. Zrníka uplést tatary, vyrobit velikonoční přání,

ozdobit vajíčko voskem a na závěr vytvořit stojánek na
vajíčko – ještěrku. Tvořivá dílna pokračovala i ve
družině, kde si děti vykrajovaly a zdobily perníky.
Zdobení se dětem nejenom líbilo, ale hlavně chutnalo.
Výrobky byly velmi povedené a s radostí si je odnesly
domů.
Barevný týden

Recitační soutěž
Ve čtvrtek 10. dubna se konala recitační soutěž dětí
1. stupně ZŠ. Organizátorem a hostitelem letošního
klání byla ZŠ Vizovice, a kromě dětí vizovské
a jasenské ZŠ bojovali také žáci z Bratřejova a ze
Zádveřic. Děti soutěžily ve třech kategoriích. Zástupce
4
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v kategorii 3. tříd jsme neměli, v kategorii 4. tříd naši
školu zastupovali Vendula Hirková a Jakub Šiška,
v kategorii 5. tříd pak Jana Chromčáková. Konkurence
byla veliká, výkony všech dětí výborné, zazněly
básničky vtipné i k zamyšlení. O to více potěšilo
umístění dětí z Jasenné – v kategorii 4. tříd se Jakub
Šiška umístil na 1. místě, v kategorii 5. tříd obsadila
Jana Chromčáková místo druhé.

Den Země
Úterý 22. dubna jsme věnovali svátku Země. Tento
svátek je ovlivněn původními dny Země, které se
konaly při oslavách jarní rovnodennosti, 21.
března, a oslavovaly příchod jara. V dnešní
době jde o ekologicky motivovaný svátek.
Historie vyhlášení tohoto dne sahá do roku
1969, kdy především John McConnell začal
volat po vzniku mezinárodního dne Země.
Proto jsme se nechali i my inspirovat a celý
den jsme věnovali modré planetě. Žáci
malovali naši planetu, život na ní, navrhovali
vlajku Země, opakovali si třídění odpadu,
tvořili plakáty s ohroženými druhy živočichů
a místy planety, k čemuž aktivně vyhledávali
informace z rozličných zdrojů. Ve družině
soutěžili v přírodovědné hře „Padesát o
přírodě“ a ve výtvarném kroužku si vyrobili
pokladničky a masky z recyklovatelných
obalových materiálů. V rámci tohoto dne
jsme i ocenili jednotlivé sběry, které probíhají
během celého školního roku. Jednalo se o
sběr tetrapacků (za šk. r. 2006/07), ve kterém žáci
nasbírali celkem 140 kg tetrapackových obalů tj. 5 654
ks. Nejlepší sběrači byli: Lukáš Frýdl – 776 ks, Matěj
Poláček – 673 ks, Anna Vaculíková – 642 ks. Druhý
sběr byl sběr starého papíru (podzim 2007). Tady jsme
ocenili všechny sběrače drobnou sladkostí. Učitelky

Každý den jsme zahlcováni údaji o meteorologických
dějích z celé planety Země. Máme okamžité informace
o průběhu počasí ve světě a unikají nám změny
v počasí našeho okolí. Známe jména tropických bouří,
víme o záplavách v Bangladéši, Číně, mrazech na
středozápadě USA, ale ztrácí se nám povědomí
o místním počasí. Počasí ovlivňuje v našem konání
mnohé, má vliv na naše nálady, zdraví i pracovní
aktivity. Pojďme si udělat malý výlet počasím roku
2007 v obci Jasenná, jak jsem je zaznamenal.
Leden:
Počátkem ledna ležela na polích slabá vrstva sněhu asi
do 5 centimetrů, některé příznivce běžek vytáhla
sněhová pokrývka do přírody. Začalo se však hned
oteplovat a v lese se objevily různé houbičky. V půli
měsíce připomínalo počasí spíše jaro a jarní náladu
umocňovalo švitoření sýkorek a vrabců. Průběh počasí
velmi teplý a teploty v republice lámaly dlouhodobé
rekordy. 19. 1. se přehnal nad naší republikou orkán
nebývalé síly a způsobil velké škody, hlavně na
lesních porostech. Tato bouře dostala jméno Kirill.
Naštěstí se však Jasenné a jejímu okolí vyhnula. Na
Sněžce naměřen náraz větru o rychlosti 216 km/hod
a v Praze dosahovaly poryvy větru rychlosti 170
km/hod. Orkán zasáhl celou Západní, Severní
i Střední Evropu. U nás v republice zahynuli 4 lidé
a 1 milión lidí zůstalo bez dodávek elektřiny. Tlaková
níže Kirill k nám dorazila o druhé hodině ranní a to se
silnou bouřkou. Po 20. lednu kvetly lísky a na
pastvinách rostly ve velkém množství jarní houby,
podle atlasu jsem je určil jako tmavobělku žlutavou,
jedlá houba rostoucí v travních porostech v závěru
března. Koncem ledna se začalo ochlazovat, padal sníh
a v noci klesaly teploty pod nulu.
Únor:
Hned začátkem února se oteplilo a sníh zmizel, stejně
jej nebylo mnoho. Někteří pavouci ze zvědavosti
zjišťovali co se děje a vylézali ze svých zimních
úkrytů. Počasí spíše jarní, s denními teplotami nad
bodem mrazu. Mírně se ochladilo až 25. února
a 26. ráno, bylo všude bílo se sněhovou vrstvou do
3 cm. V poledne byl však sníh pryč a zůstal ležet až ve
vyšších polohách nad 500 m. n. m. Teploty přes den
stále nad nulou. Poslední den února, ráno okolní
kopce pokryty sněhem, během dne však sníh mizí
a odpoledne okolo 15-cté hodiny přichází bouřka
s vydatným deštěm. Poslední čistě zimní měsíc
skončil, zima teplá, na sníh velmi skoupá. Loňská
zima 2005/2006 s velkým množstvím sněhu do půlky
března a letošní 2006/2007 skoro beze sněhu.
Březen:
První dekáda března studenější, ale sníh již nebyl,
v noci teploty okolo nuly. Druhá dekáda byla již cítit
jarem, noční teploty klesaly k nule, ovšem odpolední

již stoupaly nad +150 C. Před 20. březnem byla
k vidění nakladená vajíčka žab, kvetl plícník lékařský,
sasanka hajní a prvosenka vyšší. Ve třetí dekádě se
ochladilo, teploty klesaly v noci mírně pod bod mrazu.
20. března ráno všechno zasněžené, na cestách leží
skoro 10 cm sněhu, V Syrákově spadl pod váhou
sněhu strom na projíždějící osobní auto a zasahovali
zde hasiči. Sněhová pokrývka ležela v polích 3 dny
a nad 500 m. n. m. ještě i 25. března. Po 25. březnu
stoupaly denní teploty nad +100 C. 27. března rozkvetly
mirabelky na Podevsí, kde jsou po celý den na
sluníčku. Jak nám název napovídá, leží pozemek pod
obcí, pode vsí. Koncem března byla příroda asi
o 4 týdny napřed.
Duben:
V dubnu spadlo extrémně málo srážek, napršelo jenom
4,9 mm vody, to je jenom desetina dlouhodobého
průměru pro měsíc duben. Již z předcházející věty je
zřejmé, že duben byl měsícem netypickým. V tomto
období vždycky vládne aprílové počasí, během dne se
vystřídají sněhové a dešťové přeháňky, vystřídané
slunečními paprsky. Po půlce dubna začaly rozkvétat
ovocné stromy.
Květen:
První máj studený a celý den bylo ve vzduchu cítit
dech Arktidy. Dubnové sucho se promítlo do růstu
vegetace a to hlavně u travních porostů. První 4 dny
studené a pak najednou i noční teploty skočily na
+10o C. Druhá dekáda teplo a konečně přišly
očekávané srážky v bouřkách (srážky 26,3 mm). Třetí
dekáda již velmi teplá, noční teploty nad +10o C
a denní se šplhaly ke třicítce.
Na Podpasečí byl 6. 5. nakvetený bez černý, začíná
obyčejně jít do květu začátkem června. Před půlkou
května nakvétaly trávy, které dříve kvetly až začátkem
června (trojštět žlutavý, medyněk vlnatý, kostřava
červená). 27. 5. se již daly jíst třešně odrůdy Karešova,
byly však vlivem sucha malé velikosti. Vládlo sucho
a pastevní a luční porosty byly řídké. Srážky 44,7
mm.
Červen:
V první dekádě se již denní teploty vyšplhaly na
+30o C, velmi teplo s bouřkami. Srážky v bouřkách
však nebyly vydatné. Začaly růst houby a pranostika
říká „Před svatým Janem radši vidět čerta než hřiba“.
Hřib pravý, hřib kovář (v této době neobvyklé), hřib
žlutomasý, kuřátka, holubinky. Druhá dekáda velmi
teplá, noční teploty okolo +15o a denní okolo +30o .
Časté bouřky, ale déšť se nám vyhýbal, jako by
Jasenná byla v deštném stínu. Ve třetí dekádě se
postupně do konce měsíce mírně ochlazovalo.
21. června se před 18:00 hodinou úplně setmělo,
rozsvítila se i pouliční světla. Přišla silná bouřka ve
které napršelo 44 mm, během 6 hodin.
Jasenský zpravodaj

5

Silné bouřky přišly i druhý den navečer, Jasenné se
však vyhnuly a u nás pršelo jenom málo. 20. června
rozkvetlá zeměžluč v pastvinách, což je velmi brzy.
U nás je obvyklé, že začíná kvést po 10. červenci.
Stále je v přírodě pozorovatelné, že vegetace je asi
o tři týdny napřed. Srážky 126 mm.
Červenec:
První dekáda s teplotami přes den okolo +25o C,
s přeháňkami, které však nebyly vydatné. Ve svrchní
vrstvě půdy stále sucho. 9. 7. a 10. 7. zataženo,
bouřky a napršelo 38 mm srážek. Ve druhé dekádě se
začalo výrazně oteplovat a po 15. 7., se začaly
odpolední teploty šplhat nad +30o . 15. červenec byl na
území ČR nejteplejším dnem od roku 1928. Ve třetí
dekádě začaly teploty klesat přes den k +25o .
Vyskytly se i bouřky, ale v Jasenné pršelo jenom
velmi málo. Srážky 64,9 mm. Pršelo velmi málo,
spadlo jenom 50% srážek, které v měsíci červenci
bývají v dlouhodobém průměru. Červenec je u nás
nejdeštivějším měsícem roku a naprší obvykle až 140
mm vody, to znamená 140 litrů na 1 m2 . Málo srážek
a také málo potěšení pro houbaře. Bouřek bylo hodně,
pršelo však všude dokola, jenom u nás ne.
Srpen:
Opět se začalo oteplovat a v závěru první dekády byly
na teploměru opět třicítky. 9. srpna zapršelo, ovšem na
stávající sucho byl déšť jenom malou vzpruhou. Vláha
jenom ve svrchní vrstvičce půdy. Ve druhé dekádě
vlhčí počasí s přeháňkami, srážky však jenom slabé.
Třetí dekáda opět slunečné počasí prakticky beze
srážek a v závěru měsíce se začalo ochlazovat. Letošní
srpen byl teplý a srážkově opět podprůměrný. Srážky
82,1 mm. Houby rostly velmi málo, v lese sucho. Pro
rekreaci byl příhodným měsícem.
Září:
Nastalo září a zlom v počasí. Do 12. září zatažená
obloha s deštěm a přeháňkami. Odpolední teploty se
pohybovaly od +15o do +20o . 6. září napadlo
v Tatrách až 50 cm sněhu, stejné množství i v Alpách.
V Jeseníkách na Rejvízu napršelo za dva dny 230 mm
srážek. V Jeseníkách a v Krkonoších řádil vítr o síle
orkánu. 7. září sněhové přeháňky i na Lysé hoře. Ve
druhé dekádě se začala obloha vyjasňovat a v závěru
začaly noční teploty klesat k +5o C. Přes den však stále
příjemně teplo. V půlce září se začínají barvit stromy
a letos je vidět v polích velké množství pavučin,
pavouci se chystají na cestování s větrem. Začínají růst
houby, hlavně hřibovité. Ve třetí dekádě se v závěru
měsíce začíná oteplovat. 28. 9. bouřky. Letošní září
ukončilo řadu 11 měsíců po sobě, které byly podle
dlouhodobých záznamů teplotně nadprůměrné. Září
bylo teplotně průměrné, ale chlad nás po téměř roce
nadprůměrných teplot překvapil. Vlhký začátek září
6
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měl katastrofální následky pro úrodu švestek, vlhkem
začaly praskat a hnít. Srážky 125,1 mm.
Říjen:
První dekáda teplá, rostou houby. Dobrá úroda
praváků, suchohřibů, bedel a rostlo velké množství
václavek. Ve druhé dekádě se citelně ochladilo. 14. a
15. října první ranní mrazíky -2o C. 19. 10. sněhové
přeháňky nad 450 m. n. m., v dědině sníh s deštěm.
20. 10. sníh s deštěm, na Syrákově a Klenicu bílo, po
desáté hodině byl sníh pryč. V Krušných horách a na
Šumavě napadlo 10 cm sněhu, na Chopku v Nízkých
Tatrách naměřena teplota -8o C. Třetí dekáda studená
a denní teploty do +10o C, v noci nemrzlo. Časté
dešťové přeháňky. Koncem měsíce je ještě vidět
kvetoucí řebříček, mateřídoušku. Bez listí jsou tŕny
a některé jabloně, jinak drží listí na stromech. Srážky
42,5 mm.
Listopad:
Pomalu se začíná ochlazovat a denní teploty se drží
okolo +5o . Prvních deset dní převážně zataženo, vlhko,
většinou s dešťovými přeháňkami. 6. 11. je ráno na
Vartovni bílo, během dne déšť se sněhem a později
sněžení, odpoledne museli silničáři pluhovat
v Syrákově. 10. 11. přecházejí dešťové přeháňky ve
sněhové a o den později, na Martina, začíná hustě
sněžit a sníh zůstává ležet. Martin letos opravdu přijel
na bílém koni, jak říká pranostika. V Krušných horách
napadalo až půl metru sněhu a v Alpách místy až
1 metr. Druhá dekáda s teplotami mírně nad nulou,
v závěru i mrazy do -5o C. Souvislá sněhová pokrývka
okolo 5 cm, ležela od 10. do 19. 11. Pak přišlo silné
jižní proudění a sníh hned zmizel. Třetí dekáda beze
sněhu, teploty mírně nad nulou. Pozvolna se začalo
ochlazovat, popadávat sníh a 26. ráno, byly okolní
kopečky bílé. 30. 11. hned od rána silné sněžení
a dopoledne již ležela 10cm vrstva sněhu. Prvního
prosince ještě sníh ležel, ale již do něj pršelo a sníh
zmizel ještě téhož dne.
Prosinec:
Nástup prosince byl poměrně teplý a teploty se celý
den držely nad nulou, přes den do +6o . Střídavě
polojasno
a zataženo
s vydatnými
dešťovými
srážkami, ve kterých spadlo 37 mm srážek. Kdyby
srážky spadly ve formě sněhu, mohli jsme mít 37 cm
sněhu a to by se již milovníci zimních sportů radovali.
Hned od počátku druhé dekády se začalo citelně
ochlazovat, noční teploty se dostávaly pod nulu
a 14. prosince sněžilo a zůstávala ležet asi 5cm
sněhová pokrývka. 17. 12. je již celodenní mráz
a ranní teplota je -10o C. V této době se usadila na jihu
Norska a Švédska mohutná tlaková výše, které se zde
zalíbilo a zastavila západní proudění v postupu do
vnitrozemí. K nám se dostal studený vzduch od Bílého

moře a od Uralu. Ve vyšších vrstvách atmosféry se
ze severu nad naše území dostal teplý vzduch, který
obtékal vzpomínanou tlakovou výši, nad Laponskem
se stáčel k jihu a u nás se vytvářel inverzní ráz počasí.
Mrazivo bylo až do konce prosince, denní teploty do 5o C a noční klesaly i k -10o C. Druhou půlku měsíce
prosince ležela sněhová pokrývka, ale ve velmi slabé
vrstvě, bylo bílo, ale ne na kvalitní lyžování. Celá
druhá půlka prosince byla skoro beze srážek a Slunce
se na nás podívalo jenom málokrát.
Prvních osm měsíců roku byly teploty nad
dlouhodobým průměrem a poslední čtyři měsíce byly
teploty podprůměrné. Nejvíce srážek spadlo v měsíci
červnu a září. Naopak v červenci a srpnu bylo málo

srážek, po oba měsíce však v dlouhodobém průměru
bývá nejvíce srážek. V letním období tak chyběla
vláha. Celkově byl rok teplotně výrazně nadnormální
s průměrnou roční teplotou +9,57o C. Trend teplotních
průměrů je od roku 1968, vzestupný. Informace
o teplotních a srážkových úhrnech, jsou čerpány
z měření meteorologické stanice ve Vizovicích. Na
uvedené stanici bylo naměřeno 782,9 mm srážek
a dlouhodobý roční průměr pro Vizovice činí 716,88
mm. V Jasenné bývají srážkové úhrny vyšší, ovšem
v roce 2007 jsem
celoroční měření srážek
neprováděl. Pro zajímavost uvádím, že dlouhodobý
průměr srážek naměřený na meteorologické stanici
v Pozděchově je 920 mm.

Pavel Sovička, kronikář

Čtení v angličtině
Učíte se anglický jazyk ve škole nebo navštěvujete
jazykové kurzy angličtiny? Máte zájem zkusit, co už
dokážete přečíst? Nebo už do školy či kurzů nechodíte,
ale chcete si své znalosti udržet? Pak máte možnost.
V rámci projektu „Cizojazyčná literatura v Městské
knihovně Josefa Čižmáře ve Vizovicích (aneb
podpořme jazykovou vzdělanost regionu)“ rozšiřuje
Městská knihovna JČ ve Vizovicích svůj knižní fond
o tzv. „zjednodušenou četbu“ – většinou se jedná
o přepisy známých autorů a jejich významných děl.
Proč „zjednodušená četba“? Knihy „zjednodušené
četby“ jsou psány vlastně na míru čtenáři – podle
stupně, na který se v průběhu výuky jazyka dostal. Od
knih nejnižšího stupně, kde je použito asi 200
základních a běžně užívaných slov a pouze přítomný
čas (Starter), přes knihy pro mírně pokročilé, středně
pokročilé, pokročilé, hodně pokročilé, kde už je
používáno až 3800 slov a gramatika odpovídající
danému stupni pokročilosti (level 1, level 2, …).
Ne každý má možnost cestovat a aktivně používat
získané znalosti. Četba je dobrým prostředkem
k udržení jazykové vybavenosti. Každý, kdo někdy
přečetl knihu v cizím jazyce ví, jak dovede „zahřát na
duši“ pocit, že jste to dokázal a že námaha vynaložená
ke studiu má smysl. Tento pocit Vás pak motivuje
k tomu, abyste se snažil i nadále.
Do projektu je zapojena i Obec Jasenná, která
v tomto roce přispěla 500,-- Kč na nákup cizojazyčné
literatury do Místní knihovny v Jasenné. V průběhu
roku se bude počet knih zvyšovat, ale už teď si je
můžete v obou knihovnách půjčovat. Půjčit si knihy
z vizovické knihovny je totiž možné i prostřednictvím

knihovny jasenské – stačí knihovnici požádat, aby
zajistila jejich dovezení. Vybrat si je můžete i na
webových stránkách www.cmail.cz/knihovna.vizovice
v odkazu Projekty.
V dubnu byl do místní knihovny
zakoupen nový počítač s možností
připojení
k vysokorychlostnímu
internetu. Připo jení k internetu je
od května zdarma. Nově byly
zřízeny i webové stránky jasenské
knihovny
na
adrese
www.knihovnajasenna.wz.cz, na kterých se ale ještě
pracuje.
Komunikovat
s knihovnicí
můžete
i prostřednictvím mailu: jasenna.knihovna@tiscali.cz.
Iveta Dorničáková

Upozorňujeme, že platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince
2003 končí nejpozději 31. prosince 2008.
Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka –
občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena
bez omezení“, zůstávají nadále platné.
Tato výměna občanských průkazů nepodléhá
správnímu poplatku.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí
po dobu v nich uvedenou.

Jasenský zpravodaj

7

V současné době jsme svědky změn ve zdravotně –
sociálním systému. Některým se zdají chystané změny
správné, jiní by chtěli nechat vše při starém. Více či
méně se tato situace dotýká každého z nás. A se
stárnutím populace bude také více těch, kteří se setkají
se skutečností tváří v tvář.
Pokud bychom vše nechali jaksi plynout, asi
bychom se divili, že není žádná pomocná ruka, která
by pomohla, když náhle a z ničeho nic přijde nemoc,
nebo situace, kterou sami a ani za pomoci rodiny
nedokážeme řešit. Najednou zjistíme, že místo
v nemocnici není na neomezeně dlouhou dobu, na
umístění v zařízení sociálních služeb pro trvalý pobyt
se čeká až několik let, a zařízení pro přechodný pobyt
téměř neexistují nebo jsou také obsazena.
Do doby, než nás život postaví do této situace, nás
ani nenapadne se něčím podobným zabývat. Vždyť
doba, ve které žijeme po nás žádá, abychom byli
mladí, krásní, dynamičtí a úspěšní. Jeden mladý muž,
splňující tato kritéria, byl upřímně zděšen, když
navštívil místní vizovickou nemocnici a zjistil, že
existují i „jiní lidé“. Lidé, kteří jsou závislí na pomoci
nás „mocných“ (opak nemocných). Máme velké štěstí
mít tuto nemocnici v našem mikroregionu. Její
kapacita také však není neomezena.
Jakákoliv ústavní péče je drahá pro společnost.
A ruku na srdce, chceme pobývat v ústavním zařízení,
ať jsme mladí nebo staří, když už akutní důvody
pominuly?
Chceme v ústavním zařízení strávit
poslední okamžiky života? Téměř většina z nás chce
domů, mezi své blízké. A v tomto okamžiku nastupuje
tzv. terénní služba. Služba, o které se dost mluví, ale
zatím se pro ni málo dělalo.
Dotek, o. p. s. tuto službu poskytuje. Přes všechny
těžkosti můžeme po roce a půl říct, že se nám podařilo
vybudovat něco, co by nám mohla ostatní města
závidět. Poskytujme kompletní zdravotně sociální
péči. Jsme schopni pomoci všem, kteří se chtějí o své
blízké starat doma.
Jsme Obecně prospěšná
společnost, tedy nezisková organizace, zaměřující se
na péči o seniory a všechny potřebné. Zázemí máme
v DPS (Dům s pečovatelskou službou) Vizovice.
Přebudováním technických prostor jsme za relativně
velice nízké finanční prostředky vybudovali moderně
vybavená ošetřovatelské lůžka a využíváme tak DPS
100% ke svému účelu. To znamená, že DPS slouží
nejenom pro ty, kteří tam mají své trvalé bydliště, ale
je otevřen široké veřejnosti, tak jak bylo záměrem při
budování takovýchto domů. Jenom díky podpoře
města Vizovice, některých obcí mikroregionu a
obrovskému nasazení a nadšení všech pracovníků, se
můžeme pyšnit tímto výsledkem.
Krátkodobou pobytovou respitní (úlevovu) péči
poskytuje Dotek, o. p. s. také specializovanou na
8
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klienty nemocné Alzheimerovou chorobou či jiným
typem demence. Klienti mohou využít celkem 15
lůžek. Vzhledem k tomu, že je Dotek, o. p. s. jediným
poskytovatelem této služby ve Zlínském kraji, kapacita
zařízení nedokáže uspokojit poptávku ze strany
klientů.
Vedle
úlevové
péče
poskytujeme
pečovatelskou službu, denní stacionář – pro ty, kteří
nechtějí nebo nemohou být doma sami v denní době
(rodina je v práci), půjčovnu kompenzačních pomůcek
a poradenskou činnost.
S ohledem na potřeby klientů se snažíme rozšířit
kapacitu zařízení především pro terénní služby,
nabídnout co nejvíce volnočasových aktivit a také
rozšířit počet kompenzačních pomůcek. V rámci
projektu, který řeší oblast rozšíření kapacity respitní
péče, jsme získali finanční podporu ze Zdravotního
a sociálního grantu nadace Děti-kultura-sport, která
sídlí v Uherském Hradišti. K rozvoji našich služeb
usilujeme o získání financí i z dalších nadačních
fondů. Podpořena byla k naší velké radosti i žádost
u nadace Vize Dagmar a Václava Havlových, a máme
podanou žádost u nadace společnosti Siemens. Získané
prostředky budou použity na nákup elektrických
polohovacích postelí a dalšího potřebného vybavení.
I když jsou naše služby placené, tak bychom nic
nezmohli bez finanční podpory státu, našeho města
a okolních obcí.
Získávání
finančních
prostředků
je
tou
nejnáročnější oblastí, protože jsme v závěru každého
roku postaveni před otázku, jestli budeme moci
pokračovat i v příštím roce, či nikoliv. Jakákoliv
pomoc je pro naši práci cenná a nesmírně si jí vážíme.
Jsme moc rádi, že existují lidé, kteří naši snahu ocení.
Děkujeme všem, kteří nás jakkoliv podpořili.
Kontinuálně nám pomáhají díky pochopení pana ing.
Ivo Jurygáčka firma SSŽ, a. s., závod Zlín a díky
pochopení pana Jana Špaňhela firma Zlinux, s. r. o.
Pokud by se našel někdo další, kdo umí být ve svém
oboru úspěšný a chtěl by podpořit naše snažení, rádi
mu dáme prostor na našich webových stránkách, kde
najdete podrobnější informace:
www.pecovatelstvi-dotek.cz. Na veškeré finanční dary
vystavíme darovací smlouvu.
Určitě se najdou i takoví lidé, kteří v životě už
všeho po čem toužili dosáhli, ale k pocitu plného
uspokojení a naplnění jim stále něco schází. Hledáme
právě takové jako dobrovolníky. Mohou se uplatnit ve
všech oblastech, které souvisí s naší činností a našim
provozem. Mohou dát svůj čas k vyplnění času
druhých za odměnu hřejivého pocitu z vykonaného
dobra.
Nadále v našich prostorách, probíhá cvičení Taiji
vedené paní Danou Vítkovou, specializovanou
lektorkou. Toto cvičení mimo jiné pomáhá i proti

stresu, který je také jednou z příčin obávané
Alzheimerovi choroby.
Jako doplňkové činnosti nabízíme pedikúru,
masáže, praní prádla i pro veřejnost. Budujeme
obchůdek, kde bychom chtěli nabízet vše potřebné pro
ošetřování. Paní kadeřnice je ochotna navštívit
nemocné
i v jejich domovech. Věděli bychom
o dalších užitečných věcech, ale jsme limitováni
prostorem.
Velice nás těší slova uznání a chvály, jichž se nám
dostává od příbuzných našich klientů, kteří naše
služby vyhledávají často i z větší dálky. Pokud budete
potřebovat naši pomoc, nebo Vás povede jenom
zvědavost, rádi Vás u nás přivítáme a podáme Vám
potřebné informace.
Že snad naši práci děláme dobře, může svědčit také
ocenění, kterého se nám dostalo, a kterého si velice
vážíme. Titul Sestra roku 20007 v kategorii sestra
v sociálních službách náleží právě zakladatelce
a statutární zástupkyni Dotek, o. p. s. Více na
www.sestra.cz.

Od začátku letošního roku došlo ke změně
v organizaci správy toků na Vizovicku. Působnost
Lesů ČR – Správa toků Luhačovice byla ukončena a
nyní vykonává správu toků i v naší obci státní podnik
Lesy ČR – Správa toků Vsetín. Správce pro k. ú.
Jasenná na Moravě je Ing. Poruba.
Správce toků vyzývá občany, aby na břehy potoků,
případně do potoka nedávali jakýkoli odpad (např.
popel, domovní odpad). Při místním šetření v Jasenné
bylo toto porušení předpisů zjištěno. Pokud bude
pokračovat znečišťování potoků, bude s konkrétními
občany zahájeno příslušné řízení, v rámci kterého
může být uložena pokuta v desítkách tisíc korun. Ze
strany obce je třeba uvést to, co by mělo být
samozřejmé – že popel, domovní odpad patří do
popelnice. Objemné odpady můžeme dvakrát ročně
umístit do velkých kontejnerů, dvakrát ročně je sběr
nebezpečného odpadu, sváží se použité PET lahve,
papír, sklo. Biologický materiál můžeme na zahrádce
kompostovat. Volně poházený odpad nikde nemusí
být, záleží jen na odpovědnosti každého člověka.
K záležitosti čistoty potoků a povrchových vod: jako
by nestačilo, že vypouštíme nevyčištěnou odpadní
vodu, ještě do potoka přihazujeme další odpady.
Pavel Machovský, starosta
UPOZORNĚNÍ – připomínáme, že kontejnery na
Pasekách nejsou určeny k umístění velkoobjemového
odpadu (nábytek apod.), pro který je vždy určen sběr
2 x ročně (jaro, podzim).

Tento titulek je zároveň i pozvánkou na výstavu, která
se uskuteční ve třetím červnovém týdnu v budově naší
základní školy. Ve dnech 20. a 21. června tohoto roku
si touto výstavou připomeneme 540 let od první
zmínky o naší obci. Budou k vidění obecní kroniky,
pamětní listy z vítání občánků, obrazy, historické
fotografie, pohlednice, archiválie, rukodělné umění
našich občanů, o kterém nám dodá materiály pan
Dr. Pavlištík ze zlínského muzea a ostatní zajímavosti
ze života naší obce. Věřím, že i Vás tato výstava nejen
potěší, ale zejména Vám připomene Vaše kořeny.
Zdeňka Turková, místostarostka

2. 5.
2. 5.
3. 5.
24. 5.
21. 6.
13. – 25. 7.

Stavení máje
Slet čarodějnic
Otvírání studánek
Kácení máje
Pohádkový les
Tábor pro děti
v Hošťálkové
19. 7.
Pouťová zábava
2. 8.
Srpnová noc
Září nebo říjen Drakiáda - dle počasí
28. 10.
Zavírání studánek
8. 11.
Vodění berana
Listopad
Beseda s důchodci
a košt slivovice
6. 12.
Vánoční dílna
Prosinec
Adventní koncert
20.12.
Živý Betlém
Prosinec
Vánoční turnaj
ve stolním tenise
31. 12.
Silvestrovský fotbálek

SK Jasenná
TJ Sokol
ZO ČSOP
SK Jasenná
SRPDŠ
Farní sbor
SDH
Myslivci
SDH
ZO ČSOP
Portáš
Kult. komise
Farní sbor
Farní sbor
Farní sbor
TJ Sokol
SK Jasenná

Zveme vás na tábor, který pořádá
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Jasenné, letos na téma

Jihoameričtí Indiáni
Kdo:
Kdy:
Kde:

děti 8 – 15 let (mladší po dohodě)
13. – 25. července 2008
v Hoštálkové na louce
u potoka v indiánských týpí
Cena: 1.900,-- Kč

Přihlášky je možné vyzvednout ve škole nebo na faře.
Informace: Radka Včelná (tel. 732 819 626)
Jasenský zpravodaj
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(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
Pán Dóczy, protože stále marně čekal vhodného
katolického kněze namísto jím nenáviděného
evangelického pastora, píše 12. února 1602 biskupovi
Dittrichštejnovi, že by predikant měl být z Vizovic
vyhnán, „poněvadž se všelijakých neřádů a výstupkův
proti Pánu Bohu a víře katolické dopouštěl“. Zejména
si prý velice volně počínal u věcí manželských, když
„sezdal veřejně se vší okázalostí jistého řemeslníka,
jehož první manželka byla ještě na živě“. Nato
Ditrichštejn pozval evang. faráře k sobě do Brna
a Vizovské vybídl, aby se postarali o kněze řádného
a příkladného. Ti však neshledávali na svém církevním
evangelickém správci žádné výstupky proti Pánu Bohu
a jeho chování měli za ctné. Po následné při nařídil
moravský hejtman, sám katolík, p. Dóczymu, aby
nenutil své poddané přijímat jiného církevního
správce, zvláště přísně mu pak poručil, aby „jich
žádným vězením nestěžoval“. Přesto pan Dóczy uvedl
znovu na faru jezuitského kněze Pachtu a Vizovským
poručil, aby pod pokutou čtyř liber vosku každý chodil
na boží služby kněze Víta.
Obec vizovská poslala k otci Vítovi na faru čtyři
měšťany, která mu naporučila jménem svým a jménem
hejtmana, aby faru vyklidil, ten však prohlásil, že zde
zůstane pokud se to bude líbit Pánu Bohu a biskupovi.
Ale nakonec kněz Vít Pachta skutečně z Vizovic
odešel. 4. května 1602 poslal kardinál panu Dóczymu
kněze Jindřicha Milviuse. Ale Vizovští stupňovali svůj
odpor a hned po příchodu tohoto kněze násilně odnesli
ornáty, kalichy a jiné k bohoslužbě potřebné věci
z kostela na radnici. Když je nechtěli vrátit, dal je
Dóczy do vězení.
Nesmírně pobouřený kardinál vyzval dopisem
hejtmana, aby Vizovjanům poručil vrátit kostelní věci
do kostela. Když vizovští trvali na svém, vylíčil
kardinál celou situaci samému císaři a Rudolf II.
nařídil v srpnu 1602 hejtmanskému úřadu v Brně rok
k vyšetření kardinálových stížností a poručil, aby se
Vizovjané řídili farářem jim poslaným, a „kostelní
ornamenta“ odvedli k službě boží. Ale Vizovjané
neposlechli ani císařského rozkazu a farářovi
neodváděli žádné platy. I kněz Milvius byl po velikém
strádání nucen z Vizovic odejít. Uplynul rok 1602
a kardinál si císaři opětně stěžoval, že komise nic
nedělá, a Vizovští trvají na svém urputném
předsevzetí. Císař proto již 20. ledna 1603 opětně
poroučí neotálet s vyřízením pře. Páni komisaři
nedbali ani tohoto rozkazu, proto císař (aby měl
zřejmě pokoj) znovu 9. dubna 1603 již jen poroučí,
aby se Vizovští ve věcech duchovních řídili
kardinálem.
10
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6. října 1604 oznámil biskupský oficiál kardinálovi,
že do Vizovic bude konečně ustanoven kněz. Ale onen
Martin Procerus vizovskou faru nepřijal, když se
přesvědčil, že by zde nemohl žít. Spor o obhájení
svého evagelického kněze vizovskými poddanými
tvrdošíjně pokračoval.
Císař Rudolf II. v roce 1603 rozhodl, aby se
v pražských impressořích (tiskárnách) nekladlo do
kalendářů jméno Mistra Jana Husa, protože „týž Jan
Hus pro své kacířstvo spravedlivě odsouzen a upálen
byl“. Vyvolalo to veliké pobouření a objevily se
názory, že se „blíží porážka Antikrista a zvítězí i pravá
víra“, přičemž byli mnozí přesvědčeni, že se blíží
konec světa a boží soud.
V říjnu 1604 vypukl na Sedmihradsku odboj proti
Habsburkům a povstalci kalvinisty velmože Štěpána
Bočkaje ovládli velikou část Uher. Vyzývali
protestanty, aby se připojili a vybojovali si
náboženskou svobodu. Bočkaj dokonce sjednal
spojenectví s Turky. Za pomoci protestantských
hajduků vytáhl proti císaři Rudolfovi. V dopise stavům
Moravského markrabství napsal: Očekávám, že uvítáte
naše vojsko jako osvoboditele, který obnoví vaše
zemské svobody a náboženskou volnost.
Moravané se odmítli spojit s uherským povstáním
a požádali o zásah zemskou hotovost. Následovaly
ničivé vpády Bočkajovců, kdy povstalci vypalovali vsi
a městečka mezi Lanžhotem a Zlínem, kdy byla vždy
značná část obyvatelstva buďto pobita nebo zavlečena
do zajetí. Moravská vojenská hotovost nakonec
sjednala pořádek, když spolu s českými oddíly
obsadila část západních Uher.
V květnu 1605 již Bočkajovci obsadili celé
Slovensko a útočili na východní Moravu. Přicházeli
vlárským průsmykem, údolím kde protéká řeka Vlára
(ten byl od starodávna průchodištěm vojsk, z Uher do
Moravy) a odtud podnikali nájezdy do okolí. Onoho
roku 1605 se v několika vlnách přivalila tak ničivá
pohroma, po níž si povstalci vynutili, že Habsburci
museli s Bočkajem zahájit mírové rozhovory. Jistá
zpráva líčí uherská zvěrstva: „Ženskému pohlaví násilí
činili, skrze prsy provazy protahovali a tak za koňmi
vodili, dítky o zem a stěny rozráželi, sekali, některým
tak tuze hlavy svírali, až oči vypadly, jiným oči
loupali, nosy a uši řezali, některé pálili, některých
hlavy vařili a přátelům jejich jísti je dávali … a čeho
pobrati nemohli, všecko zkazili“.
Z roku 1607 máme zprávu o Jasenné, kdy toho času
koupil Pavel Ubelský s poručením jeho milosti pána
od sirotků po nebožtíku Matějovi Klimšovi jasenské
fojtství, které následně držel 7 let.

(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství)
28. ledna 1609 přijal zemský sněm „Rudolfův
majestát“, kterým bylo na císaři vynuceno náboženské
urovnání mezi Bratřími, Utrakvisty a katolíky. Přinesl
rovnoprávnost a zákonnou ochranu nekatolíkům, kteří
tvořili 85 - 90% obyvatelstva! Téhož roku také
Vizovští konečně získali svého evangelického pastora.
K soudu se roku 1610 dostala před jistou dobou
prošlá událost, jíž vzkypěl proti pánu Emerichovi
vzdor jeho poddaných a jasenští Valaši, těžce nesoucí
tyranské utiskování pana Dóczyho, jej „přivítali“ na
lovu. Jeden z nich na něm šaty strhal, a ostatní ho
prchajícího hnali obušky a kyji až do Vizovic, kde
z vězení osvobodili své rodáky. A soud vůči lidem z
Jasenné vynesl nález: „tíž lidé pána svého – jedúce on
po myslivosti – jej s kyjmi, s obušky honili až do
města Vizovic, nepokládajíce inú příčinu, než že ho
vítati mínili. Jelikož pak i na něm šaty jeden, který již
umřel, posekal a též drába panského zamordovali, fojta
ze světnice vystrčili a zranili, vězně z vězení ve
Vizovicích vylámali, i poněvadž jsou lidé z té dědiny
Jasené takovú nevážnú všetečnost proti vrchnosti své
provésti se opovážili, mají ti, kteříž by na gruntech
panských ještě živě zůstávali, vězením od pána svého
dostatečně za 4 neděle trestáni býti“.
13. ledna 1610 byl konečně vyřízen dlouholetý spor
Vizovských o dosazování kněze náboženství
evangelického na vizovskou faru, kdy bylo přikázáno,
aby p. Emer. Dóczy je „… při témž nadání zachoval“.
Kardinál Dittrichštejn, církevní „ochránce pravé víry“
na Vizovsku, zatím stále neshledával možnost sem
dosadit nekatolického pastýře, a tak aspoň děkuje panu
Dóczymu za jeho starost a péči o spásu duší jeho
poddaných, kteří opouští víru svaté říše římské.
Alespoň doporučuje, aby raději povolil Vizovským
kazatele vyznání augsburského nežli helvetského. Přes
toto doporučení povolal pan Dóczy roku 1614 do
Vizovic jezuitskou misi. Ta obrátila na katolickou víru
pouhých 11 lidí z celého panství, zato si ale Vizovičtí
znovu stěžovali a spor se dál (pro ně úspěšně) vlekl až
do roku 1617.
Z téhož roku máme zprávu, že jasenské fojtství
koupil od fojta Pavla Ubelského Jiří Tomek a držel jej
do roku 1623.
Generální sněm zemí Koruny české přijal roku
1615 protigermanizační zákon stanovující, že každý
„jenž by česky neuměl, nemá být přijat do země za
obyvatele, ani do měst za měšťanína, čímž by se nestal
plnoprávným občanem českým“. Tentýž sněm však
vlastním lidem neuměl pomoci od strádání po
cizáckých vpádech. V kraji se ukázal úžasný vzrůst
potulných žebráků.

Majitel vizovského panství Emerich Dóczy de
Nagy Lucsie v roce 1615 zemřel, a přestože měl čtyři
syny, dědičné právo a poručenství je nadále
vykonáváno správou jeho tehdy již trvale churavé ženy
Aliny rodem z Revay. Nejstarší syn Menhart totiž záhy
zemřel, druhý syn Melichar byl slabomyslný, třetí syn
Ladislav blbý. O čtvrtém synu Zikmundovi nejsou
zmínky. Všichni ale zemřeli bezdětní.
Emerich Dóczy měl ale i 2 dcery, z nichž Anna
Marie se provdala za Gabriela Maytiniho do Uher,
druhá dcera Zuzana si vzala Krištofa Maytiniho ze
Šarfenštejna, jenž záhy zemřel, a ona zůstala bezdětná.
Tato žena se jednak později zasloužila o obnovení
zpustlého zámku Smilheimu ve Vizovicích, a později
se stala stěžejní osobou v osudech pro ni nešťastného
vizovského panství.
Václav Maruna, Vizovice

87 let
Kovářová Františka

dolansko

březen

82 let
Lachmanová Vlasta

dolansko

duben

80 let
Balejová Františka

dolansko

březen

75 let
Bajgarová Božena

střed

duben

60 let
Jurčák Jan
Zrníková Jarmila
Daněk Vlastimil
Jarošková Vlasta

dolansko
paseky
dolansko
dolansko

březen
březen
březen
duben

Všem oslavencům srdečně blahopřejeme.

Na vítání občánků v neděli 20. dubna byly přivítány:
Boháčová Tereza a Fišerová Nela
K trvalému pobytu se přihlásil:
Ademi Munup
Z trvalého pobytu se odhlásili:
Perničková Renata
Demkiv Mykhaylo
K 25. 4. měla naše obec 960 obyvatel.
Jasenský zpravodaj
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Kontaktní místo SMVaK Ostrava, a. s.
Upozorňujeme, že v budově Obecního úřadu Jasenná
bylo
zřízeno
kontaktní
místo
společnosti
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a. s.,
která je dodavatelem pitné vody do obecního
vodovodu. Na kontaktním místě bude přítomen
zaměstnanec společnosti, který bude kompetentní
uzavřít smlouvu o dodávce vody a převzít žádosti
o vyjádření, případně o zřízení vodovodní přípojky.
Připomínáme, že zřídit vodovodní přípojku lze zatím
pouze v blízkosti hlavního řadu obecního vodovodu.
Termíny, kdy bude kontaktní místo otevřeno, budeme
hlásit obecním rozhlasem.
POZOR – nová služba pro občany
Hlášení obecního rozhlasu umisťujeme na webových
stránkách naší obce www.jasenna.cz v oddíle
Aktuality. Máte-li zájem o zasílání hlášení do své
e-mailové schránky, postačí, když na e-mail obce
ou.jasenna@volny.cz zašlete Vaši e-mailovou adresu.
Hlášení bude rozesíláno hromadně, ale seznam
obesílaných bude skrytý, takže nemusíte mít obavy, že
Vaši e-mailovou adresu obdrží všichni zájemci o tuto
službu. Upozorňujeme pouze, že nebudou rozesílána
hlášení typu: Ihned po vyhlášení … prodej potrvá půl
hodiny.

JASNO - nabídka bouracích a výkopových prací
pásovým minibagrem CAMS – Libra 234S
- kopání drážek (voda, elektro)
- výkopové práce do 3 m hloubky
- svahovací a dokončovací terénní úpravy
- bourací práce, bourání betonových celků
- vrtání děr prům. 30 cm, hloubka 1,20 m
- dokončovací terénní práce svahovací lžící
Výhodou stroje jsou jeho malé rozměry, které
umožňují práci v málo přístupném terénu. Vhodné
využití pro výkopové práce v zatravněných lokalitách,
kde díky pojezdu po gumových pásech nedojde
k poškození měkkého povrchu.
Stroj lze využít pro čištění příkop, na opravu a údržbu
lesních cest, vrtání děr pro oplocení a mnoho dalších.
Bližší informace Vám poskytne pan Pečenka, tel.
603 144 919 nebo je naleznete na www.jasno.eu.

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných oprav a revizí bude dne 21. 5.
v době od 7:30 do 9:30 přerušena dodávka el. energie
v části obce od čp. 55 (u značky „konec obce“ pod
Syrákovem) po horní hospodu resp. zbrojnici
(trafostanice T2 Nad kostelem). Na horních pasekách a
v „Rozsoší“ nepůjde proud až do 12:30 hodin.
Svoz nebezpečných odpadů z domácností proběhne
v naší obci v sobotu 10. května 2008. Odpady můžete
zdarma odevzdat u Motorestu U Kašparů v době od
7:30 do 8:00 hodin a na točně od 8:15 do 8:45 hodin.
Odevzdat můžete: olejové automobilové filtry,
plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie,
zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky
přípravků na hubení škůdců a postřiky, staré
kosmetické přípravky, staré léky, vyjeté motorové
oleje, mořidla a rozpouštědla, plastové obaly a nádoby
od škodlivin, opotřebované pneumatiky, hadry
znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů,
televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče.
V sobotu 17. května 2008 budou v obci přistaveny
kontejnery na velkoobjemový odpad. Kontejnery
budou umístěny u Motorestu U Kašparů a na točně ve
středu obce v době od 8:00 do 17:00 hodin. Nenoste
do nich biologický odpad, nebezpečný odpad a železo.
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Jasenský zpravodaj

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 16. 6. 2008.
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 30. dubna 2008.

