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Pěkné prožití svátků vánočních
a šťasný nový rok vám přejí
zastupitelé i zaměstnanci obce Jasenná

Jana Dočkalová - Kobzáňová

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnila dvě zasedání zastupitelstva obce (ZO). Usnesení z 10. listopadu 2009:
Přítomno 7 členů zastupitelstva; omluveni: Pavel Bělík,
Vladan Polášek
1. ZO schvaluje předložený program jednání.
Pro: 6 členů
18:07 – dostavil se Miroslav Puchmeltr
2. ZO projednalo a schvaluje sjednání debetu u Komerční banky a. s., pobočky Zlín ve výši 500 tis. Kč.
Pro: 7 členů
3. ZO projednalo a schvaluje rozpočtové opatření č. 3
v příjmové i výdajové části ve výši 397 tis. Kč. Pro: 7 členů
4. ZO projednalo a schvaluje složení komise pro hodnocení nabídek pro poskytnutí úvěru na dostavbu vodovodu ve složení Pavel Machovský, Zdeňka Turková, Martina Večerková.
Pro: 7 členů
5. ZO projednalo a schvaluje Smlouvu o pronájmu
pozemku pod obchodem „Zastávka“ pro nové majitele
za stejných podmínek jako u předešlých majitelů a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 7 členů
6. ZO projednalo a schvaluje zajištění zimní údržby
na zimní období 2009/2010. Zimní údržbu bude provádět
společnost Jasno, spol. s r. o. a pan Vlastimil Vaculík dle
předložených podmínek ve finanční relaci loňské zimy.
ZO Jasenná pověřuje starostu podpisem smluv.
Pro: 7 členů
7. ZO projednalo a schvaluje Hlavní inventarizační
komisi ve složení Martina Večerková, Miroslav Puchmeltr, Jiří Mikšík a Dílčí inventarizační komisi ve složení
Vladimír Zapalač, Pavel Bělík a František Jarošek. První
jmenovaný je předsedou komise.
Pro: 7 členů
8. ZO projednalo a schvaluje záměr vzájemného vypořádání pozemků dle geometrického plánu. Jedná se
o pozemky u horního hřbitova.
Pro: 7 členů
9. ZO schvaluje usnesení č. 8/2009 tak, jak bylo hlasitě přečteno.
Pro: 7 členů
Usnesení z 24. listopadu 2009:
Přítomno 9 členů zastupitelstva
1. ZO schvaluje předložený program jednání.
Pro: 9 členů
2. ZO na základě doporučení hodnotící komise schvaluje nabídku Komerční banky, a. s., pobočka Zlín na poskytnutí investičního úvěru ve výši 4.000.000,– Kč.
Pro: 9 členů
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3. ZO schvaluje přijetí úvěru ve výši 4.000.000,– Kč,
slovy čtyřimilionykorunčeských, formou dlouhodobého municipálního úvěru na financování Skupinového vodovodu Syrákov - 4. stavba od Komerční banky, a.s., IČ
453 17 054 sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ
114 07 se zajištěním formou krycích blankosměnek s postupným splácením se splatností do 30. 9. 2019.
ZO Jasenná zároveň pověřuje starostu obce k podpisu
Smlouvy o úvěru.
Pro: 9 členů
4. ZO schvaluje přijetí povoleného debetu ve výši
500.000,– Kč, slovy pětsettisícíkorunčeských od Komerční banky, a.s., IČ 453 17 054 sídlem Praha 1,
Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07 bez zajištění.
Pro: 9 členů
5. ZO schvaluje zaslání stanoviska ve věci vypořádání pozemků koupaliště v souladu s nabídkami ZO zaslanými obcí takto:
- ZO nesouhlasí s nájmy vypočítanými a zaslanými
za pozemky p. č. 2073/2 a st. 448
- Pozemky jsou ve vlastnictví obce – smlouva, zákon
- O vlastnictví pozemků a vyrovnání by musel rozhodnout soud
- ZO nesouhlasí s výší nájmů za pozemek p. č. 2074
- Toto stanovisko je poslední a definitivní ve věci vypořádání pozemků na koupališti ze strany obce Jasenná.
Pro: 9 členů
6. ZO schvaluje v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vypuštění koridoru železniční dopravy (dostavba tratě Vizovice – Valašská Polanka)
ve správním území obce Jasenná z důvodu blokování rozvojových záměrů obce.
Pro: 9 členů
7. ZO schvaluje v rámci aktualizace Zásad územního
rozvoje Zlínského kraje vypuštění záměru Rozšíření silnice I/69 Jasenná – Liptál (stoupací pruhy Syrákov).
Pro: 9 členů
8. ZO schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 3141/1
v k. ú. Jasenná na Moravě – podzemní vedení kabelového
připojení fotovoltaické elektrárny k vedení VN.
ZO požaduje doložit plnou moc od budoucího provozovatele pro pana Petra Abraháma. ZO dále požaduje změnu v čl. II, odst. 2 takto: Smlouva bude uzavřena po kolaudaci stavby na základě geometrického plánu.
ZO pověruje starostu podpisem Smlouvy o smlouvě
budoucí.
Pro: 9 členů
9. ZO schvaluje usnesení č. 8/2009 tak, jak bylo hlasitě přečteno.
Pro: 9 členů

Ohlédnutí za rokem 2009
Podle kalendáře se blíží konec roku a měla by být zima.
V době přípravy tohoto článku to ale na zimní období rozhodně nevypadá. Přesto se můžeme zpětně podívat na uplynulý rok 2009. Začátek roku nám připomenul, jaká může
být zima na Valašsku, když opravdu nasněží. Sněhová kalamita snad předznamenala kalamitu ve financování veřejných rozpočtů. Ten sešup daňových příjmů velmi připomínal a připomíná rychlou klouzačku ze zledovatělého kopce.
A jak to vypadá, klouzat to bude ještě delší dobu.
Nebýt dotací, nemohly by být v tomto roce realizovány
tyto větší akce: oprava lesní cesty k Zrníkům (Horní paseky), oprava komunikace na Vartovni, naučná stezka Oškerovy paseky – Vartovna, vybavení tříd v ZŠ a hlavně zahájení stavby rozvodných řadů vodovodu. Souběžně byl
udržován a opravován obecní majetek pracovníky obce
nebo dodavatelskými firmami. V současné době je inten-

zivně připravován návrh nového územního plánu tak, aby
byl platný od podzimu 2010. Aktuální a prioritní i v roce
2010 bude stavba vyprojektovaných rozvodných řadů vodovodu. I přes propad veřejných rozpočtů musíme tuto stavbu
realizovat (s pomocí úvěru), aby zájemci o odběr vody mohli co nejdříve na vodovod napojit své nemovitosti.
Vzhledem ke všeobecně nepříznivé finanční situaci dojde
i u nás k omezení investičních i neinvestičních akcí a k jejich přesunutí na příznivější období. Kromě dokončeného
vodovodu se dočkáme v roce 2010 i voleb do Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR. Na podzim se potom uskuteční volby komunální.
Vážení spoluobčané, Vánoce jsou na dohled a mnozí se
těší aspoň na několik dnů klidu. Přeji Vám všem tedy klidné a spokojené Vánoce a hodně zdraví a pevných nervů
v roce 2010.
Pavel Machovský, starosta

Když byla začátkem roku 2008 zahájena příprava spolupráce na realizaci projektu rozhledny na Vartovni iniciovaná Obcí Seninka, tak jsme si zřejmě nedokázali představit,
co všechno společně dokážeme. Po mnoha jednáních a konzultacích byl zvolen jako zdroj financování akce Operační
program přeshraniční spolupráce SR-ČR. Partnery projektu
se stala Obec Seninka, Obec Jasenná, Sdružení obcí Hornolidečska a na Slovensku Obec Dohňany a Obec Mestečko.
Má-li být projekt finančně podporován, musí dodržet myšlenku spolupráce. Ta byla v projektu „Rozhledny Hornolidečska a Púchovské doliny na kótách 651 m. n. m.“ uskutečněna stavbami rozhleden Obcí Seninka a Obcí Dohňany.
Propojení všech partnerů projektu včetně zúčastněné Obce
Liptál představuje síť naučných stezek ze Slovenska přes
Hornolidečsko až k nám do Jasenné. Vartovna s rozhlednou
je cílem tras naučných stezek z Jasenné, Liptálu, Leskovce,
Seninky, Pozděchova, Prlova a Valašské Polanky. Na území
naší obce vede trasa naučné stezky takto: Oškerovy paseky – Vrchdúbí – Mikuláštíkovo fojtství – Klenic – Vartovna. Na těchto místech jsou stojany s informačními tabulemi
o historii, přírodě a památkách naší obce. Mimo tato zastavení jsou ještě na Syrákově, u Portáše a v Dolansku u zastávky ČSAD informační místa věnovaná historii a místopisu.
Dlouho očekávaný sen mnoha z nás se stal skutečností
17. listopadu 2009, kdy rozhledna i naučné stezky mohly
být slavnostně otevřeny pro veřejnost. Dobrou náladu nezkazila ani skutečnost, že kromě mlhy nebylo z rozhledny
ten den nic vidět. Organizačně se podařilo zvládnout velké množství účastníků akce, ke zdárnému průběhu velmi
přispěla dechová hudba z Liptálu i folklórní pěvecký sbor
Konopa z partnerské obce Dohňany.
Projekt rozhledny a naučných stezek určitě přispěje k větší
návštěvnosti našeho regionu. Doufejme, že návštěvníci nenechají po sobě nepořádek a budou ohleduplní vůči druhým.

Podle dosavadních poznatků rozhledna přitahuje mnoho
lidí, takže naplánované Novoroční setkání u rozhledny by
mohlo být opět úspěšné. Novoroční setkání bude 2. ledna
2010 v 11 hodin. Občerstvení nebude zajišťováno. Každý
účastník bude určitě něco mít.
Těšíme se na Vás
Pavel Machovský, starosta

Rozhledna a naučné stezky

Národa se sešlo kolem tisícovky, vše dokumentoval pan
Jarošek.

Všechny přítomné uvítala místostarostka Zdeňka Turková.
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Nevšední zážitek
Z rodné dědiny nás dva osud zavál
nedaleko – do Lutoniny. Ale Jaseňany
jsme zůstávali napořád. Lojza Řepa
tam měl pod Syrákovem svůj záhumenek a já zase ty své aktivity. Každý podzim jsme dělávali výlet na Vartovňu. Naposledy to bylo společně
v roce 2000 a ten průběh se nijak nelišil. Glgli jsme si slivovice, pojedli svačinku z domu, napili se ze studánky z oprýskaného hrnka a potom
přišlo to hlavní: sedli jsme si a hleděli do údolí na ty naše dědiny. Ten poslední rok, tam pod tou rozdvojenou
břízou, prohlásil můj kamarád a lidový filozof: „tady negde za nama, by
měla byt rozhledňa, abysme viděli aj
tú druhú stranu …“
Často jsem si na to vzpomněl, když
se začalo mluvit o možnosti stavby
rozhledny a posléze i tento záměr re-

alizovat. Když jsem se ze Zpravodaje dozvěděl, že otevření bude 17. 11.,
těšil jsem se na tento den a věděl, že
u toho nemohu chybět. Jenže člověk
míní a Pán Bůh mění. Od rána bylo
zamračeno, mlha, placama drobný
déšť a navíc nám dojela nečekaná návštěva …
Ale hned na druhý den ve středu se
ukázalo krásné počasí a tak jsme se
ženou nezaváhali a rozjeli se kolem
poledne do Lůžka s tím, že tam zaparkujeme u hájenky a vyrazíme k rozhledně. Tam se na nás ještě usmálo
štěstí a to v podobě ochránce přírody, včelaře a mého druhého bratrance.
Ten se právě vysoukával z auta a chystal se zvednout závoru lesácké cesty.
Na otázku, zda nás „vyvleče“ navrch,
odpověděl: „vyvleču a aj zvleču dolů,
přesedněte!“ Tož to byla trefa.

Na Vartovni jsme viděli, že tam muselo být předešlý den hodně lidí a také
aut. Ale to už jsme stáli u krásné, nové
rozhledny a zdála se nám mohutná.
Nikde ani živé duše a byla otevřená,
takže nastal ihned výstup. Nejdříve
zčerstva, potom už váhavěji a ke konci s častějšími zastávkami. Zdolat těch
213 schodů ovšem stálo za to!! Výhled
kolem dokola na ty nádherné podzimní a sluncem zalité hory byl úžasný.
Stáli jsme tam beze slov a vzpomněl
jsem si na Lojzu, zda nás vidí z těch
nebeských pastvin. Viděli jsme také,
jak se Jura Hniliců blíží k autu a tak
jsme museli dolů.
Nohy nám brněly dva dny, ale zážitek to byl překrásný a nezapomenutelný! Díky za něj, všichni dobří rodáci
jasenští!
Vladislav a Jarmila Jurčákovi

Vodění berana

Foto 2, 3, 4: Aleš Mikuláštík. Více fotografií najdete na internetové adrese www.amfoto.cz/
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Jasenský košt 2009 a Beseda důchodců
Letošní koštování a besedování se
uskutečnilo v době, kdy nás sdělovací prostředky neustále informovaly o nebezpečí chřipky normální
i té zvířecí. Do toho pronikaly informace o tom, že očkovací vakcína spíše škodí, než pomáhá. Ale naštěstí ta naše valašská vakcína, léty
prověřená a zdravotně nezávadná je
pořád po ruce a pomáhá. Snad proto se žádná chřipka degustační komise nechytila a účast na besedování také nebyla chřipkou oslabena.
Do termínu, kdy mělo být hodnocení, se na obecním úřadě sešlo
22 vzorků destilátů. Z toho bylo 13
vzorků slivovice, 3 vzorky hruškovice a 6 vzorků jabkovice. Degustační komise, letos také se zastoupením žen, bez problémů absolvovala
hodnocení všech vzorků s následujícími výsledky v jednotlivých kategoriích (viz. tabulka).
V pátek 27. listopadu 2009 jsme se
sešli v Hospodě pod Vartovňů, abychom společně zhodnotili všechny vzorky a pobavili se. Letos sice
chyběly mažoretky a alexandrovci z Valašské Polanky, o to větším
překvapením pro všechny bylo vystoupení místních tanečnic s připraveným programem. Následovala
cimbálová muzika Vizovský Juráš
pod vedením pana učitele Bambucha. Je třeba říct, že polovinu cimbálovky tvoří muzikantky z Jasenné.
No a potom to rozjeli naši harmonikáři, kteří měli tentokrát posilu, nového kolegu na bicí. Uvážíme-li, že
v tomto složení hráli zatím málo, tak
jim to šlapalo velmi dobře. Koštovalo se odpovědně, takže není divu,
že s dobrou muzikou jsme vydrželi
dlouho přes půlnoc.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se podíleli na naší akci: degustační
komisi vedené Jaroslavem Machalou,
jasenským tanečnicím, všem muzikantům, Ivanu Bajgarovi za zajištění
lahví i Romanu Mynářovi za zhotovení krásných cen. Hlavně ale děkuji
Vám, kteří jste se přišli pobavit s přáteli, známými, kamarády.

Instrukce degustační komisi podal předseda J. Machala.
Slivovice
1. místo – Ing. Pavel Bělohlávek
2. místo – Jan Sušeň nejml.
3. místo – Antonín Zicha

rok pálení
2008
2007
2007

Hruškovice
1. místo – Jaroslav Machala
2. místo – Jan Lukáš
3. místo – Karel Hejtmánek

2009
2008
2002

Jabkovice
1. místo – Zdeněk Steiner
2. místo – Stanislav Zicha
3. místo – Karel Hejtmánek

2008
2008
2002

K dobré pohodě na besedě přispěly i místní tanečnice.
Jestliže se máme za rok zase
ve zdraví sejít, bude možná dobré preventivně občas užívat tu našu

valašsků medicínu – aspoň proti
chřipce.
Pavel Machovský, starosta
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Příběh ke koštu slivovice
…V úměrných dávkách je alkohol
lék. Říká se to. Rozšiřuje prý cévy.
Atd. Nevyznám se v lékařství, ale
rád bych vám na závěr vyprávěl
o jednom ze svých dědečků.
Pěstoval švestky a popíjel slivovici. Nikdy jsme nezpozorovali, že
by byl nejistý v chůzi; těžce pracoval, asi se to mnohem dokonaleji
vstřebávalo. Když mu bylo šedesát
a něco, ponejprv v životě onemocněl. Uhřátý svážel seno, zmokl,
jektal v posteli horečkou. Tenkrát
k nám poprvé přijel doktor. Byl to
místní ranhojič, kromě medicíny
se věnoval včelám, aby se v našem
zdravém kraji vůbec uživil. Všechny znal, všichni ho znali, mrkl
ve světnici na dědečkův purpurový
nos a povídá: „Pane Procházka, vy
trochu pijete, viďte?“
„Kapku slivovice…“
„Aha,“ řekl doktor. Měřil dědečkovi puls a díval se mu na jazyk.
Sahal mu na břicho.
„Ukažte mi hrnek, z kterého pijete slivovici!“ Dědeček ukázal
na květovaný kafáč. Dvoudecák.
„Pijete z moc velikýho hrnku!“

napomenul ho doktor. „Najdeme
nějaký menší!“
Vybral s babičkou mnohem menší hrníček. Přinesl ho dědečkovi
k posteli, vlídně mu doporučil, aby
ve svém vlastním zájmu pil v budoucnosti už jenom jedno deci denně. Dědeček, jako většina tehdejších
prostých lidí, měl úctu ke vzdělanosti; skutečně se tím řídil.
Za dalších deset let umíral.
Na zcela normální slabost a opotřebovanost stářím. Mezitím od šedesátky do sedmdesátky zase nikdy
nezastonal, těšil se stejně dobrému
zdraví jako před onemocněním. Ale
neměl už nikdy tak dobrou náladu.
Když umíral, byli jsme všichni ve světnici. Celé příbuzenstvo.
Umíral pokojně, usínal, probouzel
se v delších a delších časových vlnách na kratší a kratší okamžiky.
Pak naráz otevřel oči. Měl krásné
a moudré oči spravedlivého člověka.
Všechny si nás naposledy prohlédl. Všichni jsme přestali plakat.
Bylo vidět, jak usilovně sbírá drobty vědomí. Aby nám něco řekl.

„Kdybych si ten… hrnek… nenechal vzít!“ řekl pak, „byl bych tady
eště… deset… Nejmíň deset… let!“
pravil a zesnul.
Babička hořce štkala. Mrzelo ji,
že poslední dědečkovy myšlenky se
točily kolem slivovice. Dala sloužit
bohatou zádušní mši, aby mu bůh
odpustil…
Ano, člověk si asi do svého života nemá nechat moc mluvit. Má sám
vědět, co může a co nemá. Nemá se
slušně chovat jen kvůli lidem, ale
hlavně sám kvůli sobě. Náš stud
před námi samotnými má být nejpalčivější. Začneme-li vlastním
omlouváním, skončíme u omlouvání všech a všeho. Člověk je rozumná bytost, nemá bezvládně podléhat
ani alkoholu, ani svému osudu.
Neboť nejhorší ze všeho je pasivita.
Dané téma vybízí, abych řekl, že
by nás všechny v očích potomků
jenom šlechtilo, kdybychom dokázali stát na vlastních nohou a kdybychom se na nich drželi pokud
možno zpříma…
MY 1967, č. 7, červenec
Z knihy povídek
Politika pro každého,
Jan Procházka

Listopad ve školní družině

Na začátku listopadu nás čekal
svátek Helloween, který si děti náramně užily. Nejenom, že přišly
oblečené ve strašidelných převlecích, ale také vydlabávaly melouny,

ze kterých dělaly lucerny. Soutěžily v bowlingu s dýněmi a v hledání
bonbónů. Ochutnávaly strašidelně
vyhlížející dobroty. Soutěže jsme
zakončili výběrem nejlépe omotané

Nová klubovna na faře všechny nadchnula.
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Všichni se snažili o nejlepší mumii

mumie a výrobou bubáků z prostěradel a balónů.
Další den jsme navštívili místní hřbitov, abychom si připomněli Památku
zesnulých a zamířili jsme se podívat
na novou klubovnu u ev. fary. Dětem
se klubovna, její vymalování, fotbal,
hračky a matrace na spaní moc líbily.
Také jsme s dětmi dělaly projekt
VITAMÍNY, který děláme na pod-

zim pravidelně. Děti si přinesly
do družiny různé druhy ovoce a zeleniny a pomocí smyslů (zrak, čich,
hmat, chuť) je se zavázanýma očima poznávaly. Na to se všechny děti
vždy náramně těší. Zejména zázvor,
chili papričky a citrón se těší zvláštní oblibě. Děti vyhledávaly zeleninu a ovoce v časopisech, vystřihovaly je a řadily do skupin. Docela jsme

se dohadovali při zjištění, že meloun
je zelenina a jahody ovoce. Nakonec
ještě děti čekaly doplňovačky a přesmyčky. Každé z dětí ovšem vědělo,
že zelenina je nedílnou součástí našeho jídelníčku a jak jsou vitamíny
důležité pro naše zdraví. Vždyť právě
v těchto měsících ji každý z nás potřebuje nejvíce.
Martina Večerková

Zápis do 1. třídy již klepe na dveře
žákem je mnohem méně. Při nižším
počtu žáků ve třídě – a to i při spojených ročnících – dostane každý žák
příležitost i několikrát v průběhu vyučovací hodiny.
Rodiče žáků jsou jistě také rádi, že
nemusejí děti ráno brzy budit, aby je
odvezli do vzdálenější školy.
Po vyučování přispívá k příjemnému pobytu ve škole renovovaná školní
družina. Vychovatelka, paní Martina
Večerková, o děti vzorně pečuje a stále připravuje nové činnosti pro jejich
pobavení a vyžití.

Kroužky při ZŠ Jasenná

Od října děti navštěvují každé pondělí floorball pod vedením Onřeje
Polácha. Sportovní hry mají děvčata
každou středu s Alenou Kratinovou,
Mirkou Smilkovou a Ivetou Mikšíkovou.
Děti z výtvarného kroužku jsou
rozděleny do dvou skupin, kam dochází i děti předškolního věku. Tvoříme každé úterý a čtvrtek.

Akce školy
v příštím kalendářním roce
29. 11. 2010

Pololetní vysvědčení a zápis do 1. ročníku
/event. Pochod broučků/
Pololetní prázdniny

21. 12. – 5. 2. 2010

Jarní prázdniny škol okresu Zlín

12. 13. 2010

Žákovský ples

31. 13. 2010

Velikonoční dílna

24. 15. 2010

Svátek matek – dílna, vystoupení

26. 10. 2010

Pochod broučků

25. 11. 2010

Žákovský ples

28. 11. 2010

I přesto, že se počet dětí do keramického kroužku nenaplnil, vyšla dětem
maximálně vstříc vedoucí z DD Zvonek paní Matyáštíková. Pořádá pro ně
jedenkrát za měsíc keramickou dílnu
za 10 Kč.
Martina Večerková
efefefefefefefe

Vánoční přání
Žáci a zaměstnanci
Základní školy Jasenná
přejí všem spoluobčanům
příjemné prožití Vánoc
– svátků pohody, klidu a štědrosti.
Přejeme Vám,
ať poslední dny roku
prožijete ve zdraví
a v kruhu svých blízkých
a ať Vás provází zdraví,
štěstí a úspěch
i po celý příští rok 2010.
fefefefefefefef

fefefefefefefefefefefefefefe

Zájmovou činnost při ZŠ Jasenná zajišťuje DD Zvonek Vizovice
po domluvě s vyučujícími. Nabídka
zájmových útvarů v tomto školním
roce byla pestrá. Děti si mohly vybrat z 10 nabízených kroužků. Abychom mohli zahájit činnost, musí se
do jednoho kroužku přihlásit alespoň
7 dětí. Tuto podmínku splnily a nakonec zahájily činnost tři kroužky.

Ještě před zápisem Vás pozveme
na ukázkovou hodinu v 1. třídě. Chceme Vám předvést, jak s dětmi pracujeme a co všechno už umí. Budete si moci prohlédnout nově zařízené
učebny, školní družinu a seznámit se
se všemi, kteří se budou o Vaše děti
ve škole starat.
Mgr. Marcela Pešková
I letos zdobily děti z naší základní školy vánoční strom v zámecké
kapli ve Vizovicích. Budete-li mít
o svátcích chvilku, zajděte se s dětmi podívat, jak se jim to povedlo.

efefefefefefefefefefefefefef

1. září jsem nastoupila s kolegyní, slečnou Jitkou Pištěckou, na zdejší školu. Obě jsme dříve učily na velkých školách. Není proto divu, že
na nás tak silně zapůsobila domácká
atmosféra této školy.
Velmi příjemné jsou zde nižší počty
žáků ve třídách, které nám umožňují se dětem opravdu individuálně věnovat, což ve třídě, kde je 25-30 dětí,
skutečně není možné. Při tak vysokých počtech se méně průbojné děti
jen těžko dostávají ke slovu a příležitostí pracovat s každým jednotlivým
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Závěr roku v mateřské škole

Pečujeme o své zdraví

V měsíci listopadu se děti z mateřské školy dozvěděly spoustu zajímavostí o svém těle a hlavně, což je nejdůležitější, jak pečovat o své zdraví.
Možná si řeknete, že na takové informace je v mateřské škole příliš brzy,
ale opak je pravdou. Nevěříte?
Pak tedy pozorně čtěte a možná
změníte svůj názor.
Když jsme se společně zamysleli, jak udělat nebo připravit aktivity
pro děti co nejzajímavější, s hlubokými prožitky, napadla nás spolupráce s rodiči dětí, kteří mají v tomto
oboru bohaté zkušenosti. Nutno podotknout, že rodiče dětí jsou velmi
vstřícní, a i když někteří již v mateřské škole své děti nemají, vždy nám
podají pomocnou ruku.
Ne jinak tomu bylo i u paní Lenky
Duškové, zdravotní sestry, která pracuje u zubní lékařky a přichází za námi
do mateřské školy každý rok i s kamarádem – velkým maňáskem krokodýlem Čestmírem, aby nám na něm
ukázala, jak si správně čistit zuby, abychom je měli tak zdravé, jako on.
S úsměvem všechny pozdravila
a přinesla si kromě Čestmíra s sebou
i tašku. Že by nám přinesla něco dobrého na zub? Na zuby ano, ale bonbóny to nejsou… Je to malé zrcátko
a také dlouhá kovová jehlička, kterou

paní doktorka ťuká na zoubky. A pak
ještě rouška na ústa a zabalená stříkačka.... no a to už snad stačí, vždyť
je to tady jako u paní zubařky a ze
všeho kolem jde hrůza.
Paní Dušková dokázala svým příjemným vystupováním a oslovením dětí jejich jmény – protože téměř všechny znala – rozptýlit strach
z tváří dětí. Když potom všechny
nástroje nechala kolovat v půlkruhu, kde seděly děti na židlích, bázeň
ustupovala. Nepřišla přece proto, aby
se děti bály a naháněla strach, ale aby
řekla, jak se o zoubky správně starat
a aby se děti nebály chodit s maminkou k paní zubařce a věděly, že jim
chce pomoci, pokud ji potřebují.
„A co ta stříkačka?“ „Nemějte
strach. Jedině snad, když ji najdeme
pohozenou venku na zemi, na tu pak
raději ani nesaháme a necháme ji ležet“, poučila děti paní Dušková. V ordinaci se na stříkačku nasadí jehla
a pak se zoubek uspí. Když se z pusy
stříkačka s jehlou vytáhne, cítíme armádu mravenců (trne nám pusa).
My chceme mít zoubky zdravé a naučit se, jak je správně čistit a starat se
o ně. Ve školce si je čistíme po obědě,
ale co doma večer? Nezapomínáme
na to, nebo si jen namočíme do vody
kartáček, aby si maminka myslela,
že už je hotovo? Nedáváme si s tať-

kou po vyčistění zubů kousek čokolády nebo bonbón? Nebo si vyčistíme
jen některé zoubky? A je náš kartáček
hustý a jemný? To je pořád nějakých
zbytečných otázek – ale vůbec ne zbytečných, velmi důležitých.
Jak si děti své zoubky vyčistily, nám
prozradila fialová, zdraví neškodná
tabletka, kterou paní Dušková dala
všem předškolákům v mateřské škole. Měli ji v puse tak dlouho, jako tvrdý bonbón a záhy na to viděli, kdo si
zoubky poctivě všechny vyčistil a kdo
na některé zadní zapomněl. Zoubky
byly fialové a ta místa, která nebyla vyčistěna, zůstala světlá.
Nakonec zajímavého a poučného vyprávění poděkování a to i za pastu elmex, kterou všechny děti dostaly.
A ještě jedna básnička, kterou se
děti naučily:
V naší puse někdy žije,
prapodivná bakterie.
Kouše, chroustá, přitom křičí,
že nám všechny zuby zničí.
My si s ní pak poradíme,
kartáčkem ji vyčistíme.
Zoubky aby zdravé byly,
aby se nám nekazily!
Jaká ta bakterie vlastně je? Šedá,
černá nebo jaká, víte to? Tak vidí děti
z mateřské školy svýma očima bakterii a zoubek.
Věra Pečenková

Posezení s paní doktorkou Radkou Boháčovou

Možná si řeknete: „den jako každý jiný“, jenomže v tomto dni se stalo něco neobvyklého. Dětské oči jsou
rozzářené a plné očekávání. Koho tak
netrpělivě očekávají?
Zazvonil venkovní zvoneček, děti
si pečlivě přichystaly židličky do půlkruhu a doprostřed paní učitelka nachystala osamělé lehátko. Jste také
zvědaví, kdo ve čtvrtek 26. 11. 2009
navštívil mateřskou školku?
Ve školce je slyšet radostné přivítání. Do dveří vstoupila paní Boháčová. Není někdo v mateřské škole nemocný? Nemusíte mít strach.
Paní Boháčová je sice paní doktor8 Jasenský zpravodaj

ka, ale přišla si s dětmi pouze popovídat o častých zraněních, které můžeme zažít.
Také nám přinesla ukázat krásnou,
dětskou obrázkovou knihu. Podle obrázků z této knihy děti poznávaly
různé nebezpečné situace a vyprávěly, jak se jim dá předejít. Tak jestli
pak uhádnete, co se může stát chlapci na stromě? Nebo holčičce, která si
hraje s cizím pejskem? Mohou děti
jezdit na kole bez helmy? A co když
se děti honí kolem horké polévky
nebo otvírají zapnutou troubu? Nejste si jistí, nezoufejte. Děti Vám napoví. Naše děti znají odpověď na tyto

otázky. I když, jak se samy přiznaly,
občas se také nevyvarují nebezpečným situacím. Jsem moc ráda, že už
znáte nebezpečné situace, ale jak kamaráda ošetřit při úrazu? A co dělat,
když potřebuje do nemocnice? Paní
doktorka děti naučila číslo na rychlou záchrannou službu, 155. A teď si
vyzkoušíme, jak zavoláme první pomoc. Děti nejdříve nevěděly, co mají
paní dispečerce říct, ale paní doktorka jim poradila. Jestli pak Vy byste
věděli, co vše potřebuje paní dispečerka rychlé záchranné služby vědět,
aby pacienta našli a bezpečně dovezli
do nemocnice?

Paní doktorka Radka Boháčová
nám vyprávěla o různých nehodách,
které zažila, když tu najednou se otevřely dveře a vstoupila zraněná paní
Marta Surá. Ještě že tu máme paní
doktorku. „Paní Surá, jak se vám to
přihodilo?“ Paní Surá nám vyprávěla, že potřebovala rychle na Vsetín, zapomněla se připoutat. A ještě
ke všemu tak moc spěchala, že jela
na červenou. Co tomu říkáte? Děti
byly moc překvapené. „Na červenou
se přece nejezdí, musíme počkat, až
na semaforu bude zelená.“ „Pásy musíme mít, abychom se tolik nezranili.“ Paní Surá byla hodně zraněná.

Modřiny po celém těle a stěžovala si
na bolest hlavy a ruky. Teď se nám
osamělé lehátko hodilo. Paní doktorka na něm ošetřila paní Surou a Toníček jí zavolal rychlou záchrannou
službu. Zajímalo by Vás, jak to udělal? Vytočil číslo 155, představil se,
a paní řekl, co se stalo a kde paní
Surou mají vyzvednout. Musím Vás
uklidnit, paní Surá byla naštěstí v nemocnici jenom krátce, ale co kdyby to byla horší nehoda, na silnici se
musí jezdit opatrně.
Možná je vám líto, že lehátko mělo
jenom jednoho pacienta. Ba ne. Paní
doktorka měla v čekárně plno zraně-

ných, poraněná ruka, rozbitá hlava, zlomená noha, zkrátka plné ruce práce.
Děti si nejdříve vyzkoušely roli pacienta a poté se role vyměnily. Pacienti
se stali doktory a doktoři pacienty. Jak
jinak by děti mohly ošetřit zraněného
kamaráda, kdyby si to nevyzkoušely?
Vy si jistě také víte rady, jak pomoci zraněnému. Vždyť se může stát, že
se ocitnete u nehody a někomu včasným poskytnutím první pomoci zachráníte život.
Děti ze školky už to také umí díky
paní doktorce Radce Boháčové a paní
Suré.
Bc. Michaela Propšová

Ostatně jako každý den dopoledne
zazvonil ve třídě malý porcelánový
zvoneček, který oznamoval dětem,
že každá hračka má svůj domeček
a všechny děti věděly, že mají pomalu uklidit vše, s čím si hrály.
„Dnes si pospěšte, víte přece, že
čekáme návštěvu“, nabádala děti paní
učitelka.
„Já vím, příjde moje mamka,“ doplnila s radostí paní učitelku Emička
Kráčalová.
„Ano, máš pravdu, je to tak“.
Pozvali jsme na návštěvu Eminu
maminku, která je povoláním kosmetička a my se můžeme od ní do-

zvědět spoustu zajímavostí a nejen
to, vždyť si s sebou nese takový malý
zajímavý kufřík.... Otevřela jej a ukázala dětem voňavé mastičky. Ale nejenom ukázala, všichni si mohli mastičky vyzkoušet na své pleti. Jaké
jsou? Mastné, barevné a pěkně voní.
A kupodivu, voňavé krémy zajímaly i chlapce. Paní Kráčalová povídala
a připomněla dětem, že nemají před
maminkou utíkat, když je chce krémem natřít, zvláště v zimním období,
kdy je potřeba kůži promastit.
Nu a to nejlepší přišlo nakonec.
„Holčičky, kdo si chce nechat namalovat řasy?“, zeptala se paní kosme-

tička. Já, já, já, ...ozývalo se ve třídě.
Zákaznice – slečna Emička, Lucinka
Petruška, Raduška, Evička se střídaly a paní kosmetička měla plné ruce
práce. Všechny přiznaly, že malování bylo velmi příjemné a ještě k tomu
vypadají jako maminka.
Chlapci jen z povzdálí pozorovali a určitě si i mysleli – u tohoto bychom snad ani nemuseli být, no ale
co, pro jednou se to dá vydržet, když
je to baví...
Děkujeme paní Kráčalové, že přišla mezi nás a připomněla dětem, že
pečovat o pleť je také důležité.
Věra Pečenková

Do mateřské školy jsme si pozvali
mladší kamarády s maminkami, kteří
půjdou brzy k zápisu do mateřské školy. Nutno říci, že přišli i mladší, ale to
vůbec nevadilo, pozváni byli všichni
a věk nebyl rozhodující.
Za maňáskovou scénou na děti čekal
Kašpárek. Nejdříve si hrál s paní učitelkou na schovávanou a pak zavolal své
kamarády – maňásky zvířátka. V žádném maňáskovém divadle přece nemůže pohádka se zvířátky chybět. Na scéně se střídali zajíc, žába, ježek, veverka
a lstivá liška. Nebojte, všechno dobře dopadlo, liška odešla s nepořízenou
a pohádka skončila veselou písničkou.
Za rohem už netrpělivě vykukovali
„herci“ ze třídy Motýlků, kteří si připravili pro malé kamarády pohádku
„O stromečku“.

„To už se nedá vydržet“, řekla si
malá Anička a šla se bavit po svém.
„Tolik lákadel kolem dokola, a já mám
sedět na jednom místě?“, všechno se
musí prozkoumat. Zato Mareček raději
zůstal s maminkou a dědečkem u malého stolečku, tam bylo nejbezpečněji.
Druhá – starší Anička si vzala do kadeřnictví pro jistotu raději i maminku.
I Klárka byla raději, když měla mamku a taťku nablízku. Eliška rozdávala úsměvy na všechny strany, ale ta si
musí na zápis do školky ještě rok počkat, i když je z ní už taky velká holka
a svým vzrůstem se může rovnat o rok
starším dětem. Karolínka a Adámek
pozorovali kolem sebe neobvyklý ruch
z polohy vleže.
Na všechny čekaly zákusky, které paní
kuchařka Kašpárková upekla a společně

s paní školnicí Simonou Zichovou připravila na stoly. Maminky a tatínek popíjeli kávu nebo čaj a zároveň naslouchali informacím o mateřské škole.
Uprostřed třídy byl připravený strachový pytel a kříž na prolézání pro odvážné děti. Nemohly chybět ani kruhové hry, „Kolo, kolo“ a „Zajíček v své
jamce“. I maminky si s námi zatančily,
vždyť se na těchto místech před mnoha lety taky vytáčely, dnes si to jen zopakovaly.
To to uteklo. Je tma a jde se domů.
A Vy děti, které jste za námi pro nemoc
nemohly přijít nebo proto, že odpoledne spinkáte a prostě jste naše setkání
zaspaly, nevadí, rádi Vás ve školce uvidíme kdykoliv jindy. Je zde plno kamarádů, hraček a paní učitelky, které
se na Vás těší.
Věra Pečenková

Návštěva kosmetičky v mateřské škole

Malí kamarádi přišli mezi nás
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Návštěva Mikuláše, Čerta a Anděla

I když to při pohledu z okna nevypadá, pomalu se blíží nejkrásnější svátky v roce – Vánoce. Společně s dětmi
jsme si již MŠ svátečně vyzdobili.
Než ale Vánoce opravdu přijdou,
všechny děti s napětím očekávaly
v MŠ velkou návštěvu. Jako každým
rokem přišel Mikuláš, Čert a Anděl. Již od rána bylo slyšet, jak si děti
mezi sebou povídají. „Máš připravenou básničku?“ „Já již mám.“ Bylo
slyšet i obavy. „Já mám trošku strach,
já se trošku bojím.“ Paní učitelka děti
ubezpečovala, že když byly hodné,
nemusí se ničeho bát. No ale někteří si asi nebyli dost jisti, jak to s tím

posloucháním bylo. Po svačince jsme
společně uklidili hračky, sedli jsme
si na židličky a netrpělivě očekávali
příchod neobvyklé návštěvy. Když se
objevili za dveřmi, některé malé děti
měly slzičky v očích. Čert sice vypadal opravdu strašidelně, ale byl moc
hodný a raději zůstal vzadu u dveří a jen se na děti díval. Mikuláš si
k sobě volal děti jménem, aby slyšel
ty hezké básničky a písničky. Někdy
museli jít i dva kamarádi, aby se vzájemně podpořili. Všechny děti překonaly počáteční strach a svou připravenou básničku řekly. Někomu se
sice hlásek trošku třásl, ale zvládl to.

Přišel čas vánoční a všude je cítit kouzlo Vánoc. Koledy se zpívají
v každé chaloupce, cukroví se peče.
Z domečků dým se vleče. Zdobí se
vánoční stůl. Copak patří na vánoční stůl? Květina vždy pohladí lidskou duši a na vánočním stole větvička chvojí chybět nesmí. A abychom
dodali vánoční atmosféru, přidáme
svíčku do stojánku.
Možná se ptáte, co má svíčka
a chvojí společného s mateřskou školkou? Tak poslouchejte dobře, trochu
vám napovím. Vánoční vůně přišla
i do mateřské školky společně s paní
Šárkou Mikuláštíkovou. Jistě všichni víte, že paní Mikuláštíková je zahradní víla, a proto k nám ve čtvrtek
10. 12. 2009 nemohla přinést nic jiného, než větvičky tújky a chryzantémy s karafiáty.
A teď se dáme do práce. Děti plné
očekávání se nedaly dlouho pobízet. Vzaly si květinu... Jejda, já jsem
Vám zapomněla říct, co děti s květinami dělaly. Jste zvědaví? Tak já Vás

už více nebudu napínat. Děti si pod
vedením paní Mikuláštíkové vyráběly svícny na vánoční stůl. Pojďte, přidejte se k nám a společně s dětmi si
vyrobte také svůj svícen.
Paní Mikuláštíková dětem nastříhala chvojí a květiny. Předem si nachystala květináčky s aranžovací hmotou nasáklou vodou. A teď můžeme
opravdu začít. Děti si vzaly větvičky
tújky a napíchaly je na okraj květináčku do aranžovací hmoty. Chvojím
děti nešetřily, jedno vedle druhého
ať je svícen krásně bohatý. „Nezapomeňte pořádně větvičky zasunout, ať
vám nevypadají.“ A co by byl svícen
bez svíčky? Doprostřed si děti zapíchly s pomocí paní Mikuláštíkové
a paní učitelky svíčku. A máme hotovo. Ale kdepak. I tak by byl sice krásný, ale když dodáme žluté chryzantémy a červené karafiáty, bude svícen
veselejší. Co myslíte děti? Děti vesele souhlasily a kolem svíčky, naproti
sobě, si naaranžovaly květiny. Přidaly malou muchomůrku pro potěšení.

Nakonec si děti nalepily z nebe spadlé barevné hvězdičky s kouzelným
přáním. Vždyť přání k Vánocům patří. A co si budete přát Vy?
Dětem se svícny nádherně povedly.
Vám jistě také. Teď je jenom postavit
doprostřed stolu, svíčku zapálit a nechat se unášet vůní Vánoc.
Paní Šárce Mikuláštíkové velice
děkujeme za radostně prožité aranžovacího dopoledne. A Vám našim
čtenářům přeji: Vánoce plné klidu,
ať plamen lásky vždy hoří u Vašeho
stolu.
Bc. Michaela Propšová

Děti se před spaním jdou vyčůrat. Za chvíli přiběhne Filípek a hlásí: „Péťa čůral na hasičský záchod.“
(holčičí)
(Filip Čala)

Děti si hrají na zahradě na mořské
koníky. Kubíček se otočí na paní učitelku a povídá: „Já jsem mořský kovář.“
(Jakub Kovář)

na rozhovor za chvíli vzpomene a povídá: „A proč Péťa vylizuje s maminkou?“
(Filip Čala)

„Paní učitelko, vidělas tu čérnů
blondýnu ze Superstár? Škoda, že ju
vyhodili.“
(Lubomír Čala)

Paní učitelka vysvětluje Filípkovi, že Péťa dnes nepřijde asi proto, že
s maminkou něco vyřizuje. Filípek si

Za odměnu Anděl každé dítě obdaroval balíčkem ovoce a sladkostmi.
Děti byly spokojené a při jejich
odchodu jim vesele mávaly. Takže
Mikuláši, Anděli a Čerte, za rok se
na vás opět těšíme.
Věra Kočicová

Výroba svícnů na vánoční stůl

Mateřská škola děkuje Obecnímu úřadu, všem rodičům, prarodičům a dalším lidem z naší obce,
kteří s námi spolupracovali v tomto roce.
Pokojné prožití vánočních svátků, klid a rodinnou pohodu přeje
za všechny děti a zaměstnance MŠ.
Věra Pečenková

Zasmějte se s námi
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„Děti, kdo měl minulý rok značku
deštník?“, ptá se paní učitelka. „Asi
můj tať ka, pokud si pamatuju“, odpoví Tonda.
(Antonín Studeník)

Děti si prohlíží obrázky v knihách.
Pavlíček objeví obrázek hudebníků:
„Jó, to je pan Hudbář.“ (Pavel Kovář)
Pavlík si stěžuje p. učitelce: „Kuba
to nechce uklidit, chce, abych to uklizoval já.“
(Pavel Kovář)

Děti malují obrázek a Kubíček je
už unavený. Tak paní učitelce oznamuje: „Paní učitelko, já z toho budu
mít slzičky na čele.“ (Jakub Kovář)
Lucinka při vycházce vypráví o tatínkovi, který chodí do práce.

„Ty Lucinko také až budeš velká,
budeš chodit do práce.“
Vysvětluje paní učitelka. Lucinka
reaguje na paní učitelku:
„Až budu mít sto let, tak začnu
chodit do práce.“
(Lucie Mikšíková)

Vzpomínání u počasí
Konec roku, nemáme se ale čeho
bát, naše hvězda již chystá cestu zpět
na obratník Raka, bude nás opět hřát.
Musíme si však počkat, napřed nás pohladí a poštípe začátkem roku chlad.
Nejchladnější měsíc roku přinese ledové království. Leden již svým názvem
dýchá chlad, inverzi i modré nebe, nadýchané bílé stráně, zasněžené lesy,
které jako hradby skal jiskří ve zmrzlém ovzduší. Počátkem roku se vždy
každoročně ochladí, aby taky ne, však
se říká: „když nechytne leden, nechytne ani jeden“. Fabiánské zimy se báli
cikáni, jedna pranostika říká: „o svatém Fabiánu zalézá zima za nehty aj
otužilému cikánu“. Fabiána je 20. ledna a v poslední dekádě prvního měsíce roku obyčejně zima vrcholí. Letošní
leden zpočátku ukázal zimní tvář, prvních 20 dnů. Mráz a sněhová nadílka
pokryla kraj. V Jizerských horách naměřili 7. ledna teplotu -36,2°C. U nás
však tak extrémní teploty nebyly, teploty klesaly k -15°C. 18. ledna přišla
změna, oteplilo se. V záznamech mám
poznačeno, že je slyšet více hlasů ptáků, na Středpoli bylo slyšet skřivana,
ze všech stran je také slyšet klepání
datlů a strakapoudů. Sněhová pokrývka zmizela, mrazy polevily a přes den
teploty nad nulou. Nějak nám pranostika o Fabiánu letos nevyšla.
Únor, měsíc který již slibuje blížící
se jaro, ale zimy je polovic. Pranostiky
říkají: „na Hromnice mosí skřivánek
vŕznút, aj gdyby měl zmrznút“. Bývá
více slunečných dnů a Slunce má již
sílu. Stráně otočené k jihu začínají přicházet o sníh. Sníh dostává zvláštní bělobu předjaří a kontrastuje s tmavými
mraky. Na Matěje, to je 24. února, pranostika říká „Matěja k vesnu náděja“,
nebo „Matěj ledy láme, nemá-li jich,
nadělá je“. Únor je také měsícem s nejnižším úhrnem srážek v roce. Jak to

vypadalo letos doopravdy. Na Hromnice, to je 2. února, byly teploty noční
i denní nad nulou. Na Českomoravské
vrchovině sněžilo a tvořily se závěje.
Na Sněžce naměřena rychlost větru
196 km/hod. Ve Francii a Velké Británii napadalo až 25 cm sněhu. U nás
žádný vítr, žádné sněžení, poněvadž se
k nám dostával teplý vzduch od severního pobřeží Afriky. Stále píši o datu
2. února. Po desátém únoru začal padat sníh a utvořil souvislou sněhovou pokrývku, která ležela až do konce měsíce. Únor bílý pole sílí, tak se
vždycky říkávalo. V letošním únoru
spadlo 110,9 mm srážek a to ve formě
sněhu. Letos neplatilo, že únor je srážkově nejslabší měsíc, ale vyrovnal se
dokonce měsícům jinak nejdeštivějším, to je červenci a srpnu. Silničáři
měli co dělat, aby udrželi silnice sjízdné, opět se k nám vracelo moře v podobě slané vody.
Březen, měsíc kdy již začíná všechno v přírodě s přípravou růstu. Zatím je
všechno drženo na uzdě chladem, ale
každé mírné oteplení znamená závody
v novém životě a plození. V potůčcích
vystrkují hlavičky devětsily, a povídají
nám: „podívejte se, nejsme nádherné?“
Na březích ještě po ránu jiskří ledové
střechýle a jinovatka. Brzy je následují
prvosenky, blatouchy a orseje, se žlutými květy, zářícími směle do kraje. Pozlobí je ještě mráz i sníh, ale první jarní den se rychle blíží. Když teplý den
rozehřeje v březnu zem, je vzduch plný
vůně hlíny a tlejícího listí, čím dál víc
se však prosazuje jemná vůně probouzející se vegetace. Podle kalendáře je
březen dvěma třetinami zimou, vždyť
se říká březen za kamna vlezem. Další pranostika říká: „Panská láska, ženská chuť a březnové počasí není stálé“.
Přijde však „Jozéfek“ (19. 3.) a první
jarní den, hned je pak veseleji. Letoš-

ní březen k nám přišel s bílou hlavou,
to znamená se sněhovou pokrývkou,
která začala rychle mizet. 4. března se
začalo ukazovat mezi černými mraky
sluníčko a zavládlo typické předjaří.
V potoce teklo velké množství vody,
jako když po letní vydatné bouřce, hučení vody bylo slyšet i dál od potoků,
bodejť by ne, když v únoru spadlo tolik vody. Chladné počasí s občasnými mrazy a sněžením však vládlo až
do 27. března. Letošní březnové počasí
moc nástupu jara nepřálo. První bouřka přišla již 24. března, hned se po ní
ochladilo a začal padat sníh. Po jarních bouřkách se vždycky významně
ochladí, Vartovna dostala po bouřce
bílý šat. Letošní březen byl plný vody,
spadlo 121,5 mm srážek. Na konci měsíce tekly po loukách potůčky vody
a na fotbalovém hřišti se tvořila větší
jezírka.
Duben, přichází se svým nevyzpytatelným počasím, zkrátka počasím
aprílovým. Chlad, teplo, modrá obloha, Slunce, černé mraky s deštěm, šedivé mraky se sněhem, vše se rychle
střídající, počasí typické pro duben.
Pranostika říká: „Březen za kamna
vlezem, duben eště tam budem“. Jaro
je však již tady, je jej cítit ve všem.
Dříve se říkávalo: „do Jury možeš trávu ze země vytahovat, stejně ju nevytáhneš, po Jurovi ju možeš palicú
zatlúkat a stejně ju nezatlučeš“. Každoročně se okolo Jiřího (24. 4.), začíná všechno zelenat a stromy pomalu
nakvétat. Těšíte se již na jaro? Přijde,
nebojte, šak aj letos přišlo. Opět se
nádhera vyvalí z pod země a všechno ozvláštní čerstvou zelenou barvou.
Příroda se naplní zpěvem a radost
nám začnou dělat všechna možná mladá zvířátka. V Africe a Středozemí se
nahoufují ptačí hejna a poletí se Sluncem k nám a ještě výš na sever. Letos
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přišel duben se změnou, hned zpočátku se změnilo proudění a denní teploty
začaly vystupovat nad 15°C. Všechno
hned začalo bláznit, břízy vystrkovaly
lístky již okolo 10. dubna. Dřív vystrkovaly buky lístky až na Pozděchovskou pouť, která je po Jiřím. Prvosenka jarní (májová), nebo také kropáček
májový, kvetl již 13. dubna a dřív kvetl opravdu až v máji. Vegetace začala
předbíhat lhůty. V dubnu napršelo jenom 6,7 mm srážek, což je jenom 6,7
litru vody na metr čtvereční plochy.
Velmi netypické pro apríl, kdy je obyčejně nestálé počasí s větším počtem
přeháněk. Na Jiřího byla již většina
stromů oděná v listí a třešně začínaly odkvétat, takže polibek na prvního máje pod rozkvetlou třešní byl letos
problémem. Během měsíce byly často bouřky, které se však Jasenné vyhýbaly. 27. dubna se prohnala přes území České republiky vichřice. Na Lysé
hoře v Beskydech naměřena rychlost
větru 140 km/hod., a na Šeráku v Jeseníkách dokonce 150 km/hod. U nás
však vichřice žádné významné škody
nezpůsobila. Koncem měsíce byl již
úbytek vody vidět i v potocích.
Květen, v počátku plný květů a vůní,
jasně zelené barvy, kdy se zdá, že listy barvu vyzařují, květen plný bujného růstu a darů pro vše živé. Má každoročně neopakovatelné kouzlo síly
přírody, síly růstu. Máj, kdy nás ještě může poštípat mráz ve tvářích, či
překvapit sníh, kdy se však již můžeme na jeho konci i koupat venku. Jak
se říkávalo: „na svatý duch do vody
búch“. Pranostiky říkají: „studený máj v stodole ráj“, „pastýři nesmí
v máji oschnout hůl“, nebo „před Servácem není léta, po Serváci s mrazy
veta“. Květen má být raději studeněj-

ší a mokřejší, to nám říká zkušenost
a chce to i příroda. Vždycky se již těším na květen a na zralé jahody lesní,
které můžu objevit na výslunných stráních již po 25. květnu. Letošní květen
byl velmi suchý, spadlo 58,2 mm srážek, z toho 40 mm spadlo v posledních
4 dnech, na konci měsíce. Po suchém
dubnu již příroda trpěla nedostatkem
vody. Ledoví muži dodrželi svou pověst, přišli přesně na Pankráce, což je
první ledový muž. Citelně se ochladilo
a začalo foukat od severu. Po ledových
se začalo hned oteplovat. Po 20. květnu přicházely od západu výrazné bouřkové fronty, které se však u nás významněji neprojevily. V Čechách silné
bouřky s větrem a kroupami, prudké
bouře také v Německu. 29. května se
ochladilo a na Pradědu v Jeseníkách
napadl sníh ve vrstvě 10 centimetrů
a ochladilo se i u nás. Přišli malí ledoví skoro přesně, malými ledovými
muži jsou Urban, Filip a Beda, to je
25., 26. a 27. 5.
Červen, měsíc zrajících jahod, třešní a senoseče. Začínají také růst houby,
sice jedna pranostika říká: „radši čerta než hřib před svatým Janem viděti, to se stele k hladu“. Samozřejmě, že
pokud rostou ve větším množství houby, je teplé a vlhké počasí a pak ve větším množství ničí houbové choroby
úrodu na polích. Také se říká: „netřeba
v červnu o déšť prositi, přijde jak začneš kositi“ a také „na Svatého Jána otvírá se k létu brána“. V červnu se také
mění vůně v přírodě. Všimněte si příště, jak voní jaro a jak voní léto. Jarní
vůně jsou lehké a překvapí nás množstvím odstínů. Prvosenka jarní (petrklíč či kropáček májový), voní slabounce, ale nádherně. Vemeník dvoulistý,
člověk si k němu musí kleknout, aby

ucítil zvláštní jemnou vůni. Kdežto
koncem června nastoupí výrazné letní vůně, těžké svým aromatem, vzpomenu svízel syřišťový, komonici lékařskou, tužebník, dobromysl. Červen
měl a má velký význam pro sklizeň
zásob objemného krmiva pro dobytek. Jedna pranostika říká: „na Svatého Antonína broušení kos započíná“,
(13.6.). A v červnu přichází jeden významný meteorologický jev, který se
mu prakticky nevyhýbá. Začíná období monzunu, příchod pravidelného
deštivého období, které každý známe
podle pranostiky: „Medardova kápě,
čtyřicet dní kape“, (8. 6.). A v medardovském období je další významné
deštivé období okolo svátku Jana (24.
6.), známé jako „Jánské vody“, kdy
přicházejí bouřky s přívalovými srážkami. Letos přišel Medard a začalo pršet, opět se pranostika vyplnila skoro
na den, začalo pršet 9. června. S přestávkami pršelo až do konce měsíce
a napršelo 105 mm vody, což je 105 litrů na m2 . Jánské vody přišly přesně
na svátek Jana (24. 6.), u nás však napršelo jenom 5,9 mm. Navečer se zatáhlo a od západu přicházela bouřka.
Mraky vypadaly hrozivě, měly žlutavou barvu, neustále se blýskalo a bylo
slyšet neustávajíci hřmění. Bouřka zůstala na sever od nás, šla do Beskyd.
Během dvou hodin spadlo na Novojičínsku, Rožnovsku a Valašskomeziříčsku, okolo 80 mm vody. Místy stoupla
voda v tocích na stoletou vodu. Někde
se přehnala vlna vody vysoká až 5 metrů. Zahynulo 10 osob. Pak přicházely bouřky každý den až do 30. června.
Koncem měsíce začaly růst houby.
Pavel Sovička, ZO Portáš Jasenná,
Český svaz ochránců přírody

Co dělat, když už vlastní síly nestačí?

Naše společnost nabízí laskavou
a praktickou pomoc.
Dotek®, o.p.s. zajistí pečovatelskou
službu. Jedná se o péči lidem, kteří si pro nemoc či stáří nemohou zajistit úkony běžného denního života.
S pomocí však mohou žít samostatně
ve své vlastní domácnosti.
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v Zajistí úlevovou pobytovou péči
v prostorách DPS. Jedná se o krátkodobý pobyt pro ty, kteří jsou odkázáni na pomoc druhých 24 hodin denně. V domácím a útulném prostředí.

v Provozuje půjčovnu kompenzačních pomůcek pro usnadnění ošetřování v domácnosti svými blízkými.

v Umí dát praktické rady všem,
kteří chtějí své blízké těžce nemocné
či umírající ošetřovat sami doma, ale
neví jak na to.

v Nabízí denní pobyt v prostorách Dotek®, o.p.s, těm, kteří nechtějí být celý den sami (školka pro
velké).

Všechny vyjmenované služby
a na úrovni, ze které nechceme slevit, můžeme nabízet jenom díky pomoci štědrých institucí, jednotlivců a firem. Patříte-li k těm, kteří
svou usilovnou prací dosáhli finančních možností, které Vám či Vaší firmě umožní zapojit se k filantropům,

vězte, že Vaše věnované prostředky
budou vynaloženy smysluplně k budování sítě služeb, bez kterých se jednou neobejde žádný z nás. Za Váš dar
či jinou pomoc děkujeme a vážíme si
Vašich etických a morálních hodnot.
Lidé se o nás začínají zajímat většinou až v okamžiku, kdy se setka-

Potřebujeme se zabývat stářím?
Miloš Kopecký:
Blbé není stáří, ale ty blbé kecy
těch druhých o tom!

Stáří se většinou datuje od 60 let,
sám věk je však značně nespolehlivým ukazatelem stáří, protože znaky,
kterými se obvykle definuje a odlišuje od předchozích etap, nejsou natolik
nesporné, aby musely být atributem
stáří: stát se babičkou, ovdovět, odejít
do důchodu, nebo zemřít nejsou události nutně vázané jenom na stáří.
Necítím se kompetentní, abych rozvíjela teorie o staří. Cítím jenom potřebu toto téma otevřít také v novinách vesnice, kterou jste si zvolili
za svůj domov. Tato potřeba pochopitelně pramení z charakteru práce naší společnosti Dotek®, o.p.s.
Doma se chceme cítit bezpečně. Vědět, že je tam vždy někdo, kdo pomůže z průšvihu. My se pokoušíme
u nás „doma“ v našem mikroregionu
být po ruce, když se někdo dostane
do tíživé situace ve smyslu péče ošetřovatelské a pečovatelské.
Nesporným faktem je, že potřebných
bude přibývat se stárnutím populace.
Ale nespojujme si staří jenom s něčím
negativním, opak může být pravdou.
Pomyšlení, že zestárneme také my
sami, zatlačujeme ve svém vědomí až
kamsi dozadu, až tam, kde vlastně skoro není. Stáří je hlavně normálním obdobím života. Normálním hlavně pro
ty, kteří budou mít to zdraví a štěstí…
Co jiného si však všichni přejeme. Nu
a když zdraví a štěstí máme a dožíváme
se díky němu v průměru daleko vyššího věku než všechny předchozí generace, najednou tu máme potíž. Stárnutí
společnosti vidíme jako problém.
„Není to tak snadné. Celý život
pracuješ, vzděláváš se, o něco usilu-

ješ – a najednou Ti tam napíšou jenom: důchodce.“ Starší lidi vlastně
tímto označením odsouváme někam
pryč ze života nás „aktivních“, „produktivních“ lidí. Ke své škodě nejsme schopni vnímat přínos toho, že
tu nyní žijí dvě či tři ale daleko více
generací, které si mohou nejen předávat své zkušenosti, ale také se vzájemně kultivovat.
Setkáváme se například s lidmi
mladšího seniorského věku, kteří pečují o dvě předchozí generace. Mnozí pomáhají s vnoučaty či dokonce
pravnoučaty. Vzájemná pomoc generací je jednou z možností, jak může
naše společnost nejen zvládnout negativní aspekty stárnutí, ale naopak
ještě vytěžit z aspektů pozitivních.
Mezigenerační solidaritu bychom
proto neměli chápat pouze jako zátěž odvodů do systémů důchodového,
daní a pojištění, ale jako vzájemnou
pomoc generací. Ta u nás existuje, ale
nedokážeme ji dostatečně ocenit.
Má–li člověk to štěstí (a dostatek
zdraví), že se dožije vyššího věku
v dobré kondici, bývá platným a významným členem pracovního týmu.
V současnosti je již obecně známo, že
nejúspěšnější jsou právě pracovní týmy
složené jak z mladých tak ze starších
pracovníků. Staří lidé jsou sice pomalejší, ale zase tolik nespěchají. Neženou se stále za něčím tak, jako většina
mladých. Častěji si také daleko lépe
vystačí s tím, co mají k dispozici. Dokáží ocenit drobnosti, nenechají se tolik zlákat různými pozlátky, nebaží již
tolik po věcech nebo po moci.
Nejenže počet starých lidí ve světě
přibývá, ale výrazně stoupá také počet těch, kteří vykazují nejrůznější
psychické alternace, až nemoci. Hrozivě stoupá počet dementních starých

jí s lidským trápením či problémem.
Abychom mohli pomáhat, musíme být
připraveni. Stane se tak, i díky Vám.
za Dotek®, o.p.s
Radomíra Pečeňová
Tel.: 737 024 823, 577 453 396,
e-mail: r.dotek@seznam.cz, www.
pecovatelstvi-dotek.cz.
lidí. Výraznou roli ve stáří hraje rodina. Stále představuje rozhodující místo sociální integrace starých lidí. Ukazuje se, že navzdory “nuklearizaci”
rodiny vazby mezi dospělými dětmi
a jejich rodiči neslábnou. Geografická vzdálenost má u nás zanedbatelný význam (asi 90 % starých osob žije
ve stejné obci, nebo asi hodinu cesty od svých dětí), mnohem důležitější roli hraje blízkost, nebo vzdálenost
citová. Během stáří rodičů se tedy jejich vztahy s dětmi mění. V první fázi
představují rodiče pro rodinu svých
dětí podporu – jak finanční, tak převzetím některých služeb (péče o děti,
výpomoc v domácnosti). Postupně se
však tento vztah obrací. Rodičům ubývá sil, zhoršuje se jejich zdraví a později sami potřebují podporu. Nakonec bývají děti zaskočeny situací, kdy
péče o starého člověka vyžaduje buď
pravidelné návštěvy, nebo jeho přijetí do vlastní domácnosti. Většina starých lidí také tuto péči od svých potomků očekává.
Seniorskou problematiku nelze redukovat pouze na otázku důchodů či
ústavů. Patří sem zejména postavení
seniorů ve společnosti, uznání jejich
přínosu, otázky výchovy a vzdělávání, mediální prezentace seniorské problematiky, přizpůsobení služeb také
potřebám seniorů, seniorské módy,
dopravy, prostředí... Tedy nikoli jen
to, co si myslíme, že potřebují jacísi
„oni”, ale to co bude užitečné nám
všem (budoucím seniorům).
Radomíra Pečeňová
Použitá literatura:
H. Haškovcová: Fenomén stáří (Panorama, 1990)
J. Alan: Etapy života očima sociologa (Panorama, 1989)
Iva Holmerová – blog.aktualne.centrum.cz
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Policie ČR
Vážení občané,
s nadcházejícími svátky roste počet trestních oznámení, kdy ve Vizovickém okolí dochází k vloupání
do obydlí, chat či k odcizení majetku. Také v obci Jasenná se kupí stížnosti na pohyb cizích osob, které cíleně bloudí kolem obydlí a zkouší si
vytipovat objekty jejich pozdější návštěvy.
Dále se rozšiřují podvody na důchodcích a starších lidech, kteří
mnohdy ihned nezjistí, že byli okradeni. Tyto podvody jsou často spojeny s nájezdy rómských „obchodníků“

z Ostravska, Vsetínska, Slovenska či
Rumunska. Pod záminkou levných
nákupů se snaží přímo vnutit zboží různých světových značek, které
však bývají z převážné části padělky. Často jsou to výrobky nebezpečné a při jejich užití může dojít k vážnému ohrožení na zdraví. Příkladem
může být příjezd takovéto skupinky Romů do obce Ublo před několika týdny. Občané se však nenechali
oklamat a zavolali na linku 158. Díky
včasnému přivolání policie byly tyto
osoby spatřeny ihned poté, co vyjely
z obce Ublo. Jakmile zahlédly hlídku policie, snažily se jí ujet. Hlídce
se podařilo posádku vozidla zastavit
až v obci Jasenná, kde jste mnozí tuto

situaci mohli postřehnout. Modrá dodávka byla odstavena na autobusové
zastávce u motorestu U Kašparů. Vozidlo bylo prohledáno a nalezeny padělky pil značky Stihl. Toto zboží jim
bylo zabaveno celníky a posádka vozidla byla odměněna pokutou za obchodování bez patřičného povolení.
Vyzýváme vás proto, abyste v případě aktuálního zjištění pohybu podobných osob volali přímo linku 158
a neobraceli se s prosbou o pomoc
na obecní úřad.
pprap. Bc. Miroslav Novotný
vrchní asistent
577 453 333, 974 662 604,
fax: 577 453 333, email:
zloopvizov@mvcr.c

Výsledky činnosti dopravní policie v rámci provedených
kontrol dodržování předepsané rychlosti motorových vozidel
Z Dopravního inspektorátu Zlín jsme obdrželi statistiku měření rychlosti vozidel za měsíc listopad. Výsledky byly tyto:

Datum
Čas
3.11.2009 8:49-10:56
11.11.2009 16:08-17:39
Počet měření celkem
Celkem

Město
Jasenná
Jasenná

Upřesnění
sm.Vsetín
sm.Vsetín

Počet aut
353
216
2
569

Zastaveno
5
8

% zastavení
1,42%
3,70%

13

2,28%

Doba panství pánů z Blűmegen

I. část – Heřman Hamilton, svob. pán z Blűmegen

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství – pokračování)

Ve Vizovicích na místě zaniklého původního kláštera „Smilheimu“ začal Heřman z Blűmegen stavět zámek nový – současný. Při té
příležitosti se hrabě zavázal, že jeho
nová kaple bude mnohem lepší, a že
ji opatří vzácnějšími rouchy, nežli
jsou posavadní. Proto dostal povolení, aby starou původní kapli z roku
1635 mohl zbourat.
K roku 1750 se váže i další tereziánská reforma mincovní či měnová, která si vzala za cíl zjednodušit
a sjednotit nesčetné množství obíhajících kovových mincí ze všech koutů
Evropy, aby sladila i měny v soused14 Jasenský zpravodaj

ních německých státech, s výjimkou
Pruska. V nové tzv. konvenční měně
byl zakotven poměr zlata a stříbra,
přičemž ve zlatě byl základní jednotkou dukát, ve stříbře pak tolar.
Tolar se rovnal dvěma zlatým, zlatý se dělil na 60 krejcarů, do tolaru
jich bylo 120.
Pozoruhodným na daňovém přiznání vizovské vrchnosti z roku
1750 je skutečnost, že v něm vůbec
nevykazovala žádný příjem ani ze
dvora jasenského, ani ze dvora želechovského, zřejmě byly již tou
dobou rozprodány tamějším rolníkům.
Na základě tzv. „ohňového patentu“ z roku 1751 povstávaly návesní lidové zvoničky (jimž se lidově říkalo
zouvák). V chudších vsích se stávaly lacinou náhradou kostela či kaple.

Zvoněním se varovalo před nebezpečím (požáry, vánice), vzdáleným
pastevcům se ohlašovalo poledne,
svolávalo se k robotě, k podvečernímu klekání, zazníval umíráček.
Heřman svob. pán z Blümegenu je
tohoto roku již infulovaným proboštem kolegiátní svatopetrské kapituly
v Brně. Svým postavením důstojný
duchovní svatého poslání katolických věřících, postojem k otázce dělení nerozdílných hor nelítostný, hrabivý a licoměrný kořistník, který již
tři roky spolu s okolními majiteli
panství usiluje o přisvojení si do té
doby majetku občin – bukových lesů
vizovských hor.
Marie Terezie zrušila v letech 1752
až 1754 na Moravě skoro všechny městské hrdelní soudy, ponechala je pouze v královských městech

a v některých magistrátních městech, ale s podmínkou, aby si taková města opatřila aspoň dva placené zkoušené soudce, k nimž se pak
mohl přidat třetí soudce z měšťanstva. Také počet vrchnostenských
hrdelních soudů byl postupně ponenáhlu omezován. Po novém uspořádání soudních poměrů v Moravském
markrabství byly také Vizovice hrdelním soudem přiděleny do Uherského Hradiště, kam potom platily
zmíněný roční příspěvek do kriminálního fondu.
Roku 1753 si čilí a podnikaví vizovští soukeníci (jichž bylo ve městě
hodně přes stovku) vymohli, že císařovna Marie Terezie povolila zvláštní trhy na vlnu nejen městům Brnu,
Olomouci, Jihlavě a Novému Jičínu, ale také Vizovicím. Mnohá jiná
a větší města dostala právo na takové trhy teprve roku 1804.
V souvislosti s reformou armády, správy a daňového systému, bylo
v roce 1754 v habsburské monarchii provedeno první sčítání lidu pro
„správné“ stanovení poddanských
dávek. Za cenu mnoha chyb a nepřesností se ukázalo, že celkový počet obyvatel říše činil přibližně 18,8
milionu lidí. Z toho v Čechách žilo
2,25 mil. obyvatel, na Moravě 1,42
mil. Následně od roku 1762 probíhaly konskripce každoročně.
Na Vizovsku řádil roku 1754 silnou měrou dobytčí mor, následkem
čeho nebyli sedláci schopni platit
daně. Vrchnost sama psala žádost
krajskému úřadu do Hradiště, že
obyvatelstvo má své živobytí z řemesla a z chovu hovězího dobytka
a požádala vládu o odpis daní kontribučních. K výživě lidu bylo nutno
scházející obilí do Vizovic dovážet
z Holešova. Svědectví z roku 1754
dokládá, že kromě pastvin a pustých míst zůstalo oním časem celá
1/3 úhorem.
Přes přísný výnos z roku 1671
o povinnosti postavit u všech usedlostí a domků místo dýmníků zděné komíny, bylo v roce 1754 ve Vizovicích znovu napočítáno jen 163
komínů u 341 gruntovnických a chalupnických domků. Většina chalup

měla tedy ještě v této době jenom
dýmníky. Komínová daň tehdy ročně činila 40 krejcarů a zanikla teprve za cís. Josefa II., jenž také nařídil, že každá chalupa již musí mít
svůj zděný komín.
Roku 1754 se začalo s přestavbou
fary starého vizovského kostela, která již byla velmi zchátralá a měla jen
3 pokoje. Práce byly ukončeny za 11
let v roce 1765.
Byly vydány první zemské lesní
řády pro Čechy a Moravu, které byly
projevem počínající péče státu o lesní hospodářství. Zakazovaly pustošení lesů, propagovaly jejich umělou
obnovu a ochranu a rovnoměrnou
těžbu. Za této bohulibé snahy zemských úřadů stále probíhaly rozepře
vizovských poddaných s vrchností
o nerozdílné hory vizovské.
Rok 1755 přinesl našim předkům
hned několik úlev. První byl robotní patent o zmírnění robot, ten
však nebyl všude (vrchnostmi) přijat a některé obce robotovaly i nadále jako dřív. Významným opatřením Marie Terezie z 1. března toho
roku byl však patent, její toho druhu první – alespoň částečný zásah
proti čarodějnickým pověrám, který mířil proti vampyrismu a vlastně i proti víře v čarodějnictví vůbec, kdy bylo zdůrazňováno, že při
těchto věcech jde většinou o pověru nebo o podvod. Patent ostře kritizoval duchovenstvo, zvýraznil jeho
podíl na udržování této pověry, neochotu proti ní bojovat, tendence spíše ji v lidech utvrzovat.
25. srpna 1756 vpadla pruská armáda se 70.000 muži do Saska,
útok císaře Friedricha II. (Velkého
Frice) zahájil tzv. „sedmiletou válku“ (1756-1763). Také na Moravě se
soustřeďovala branná moc, všechny
habsburské země dodávaly potřebný
finanční náklad – Morava přispěla
jedním milionem zlatých. Již 1. října
1756 se Rakušané a Prusové střetli
v bitvě u Lovosic. Na jaře roku 1757
se Prusové nahrnuli třemi proudy ze
Slezska do Čech, byli však během
léta odtud vytlačeni.
Vypuknuvší vojna a z toho vzniklá drahota zapříčinila, že se začalo

uvažovat dokonce o zdanění i panských příjmů.
V roce 1758 zemřel 83-ti letý papež Benedikt XIV., jehož římský lid
zbožňoval za jeho dobrotu. Po smrti mu byl v Anglii postaven pomník
s nápisem: „Milovaný papeženci, respektovaný protestanty, kněz bez
arogance a prospěchářství, kníže bez
favoritů, papež bez nepotů (nepotismus = udělování kněžských úřadů
příbuzným, třebas i nedospělým)“ –
poznámka autora: po přečtení publikace Encyklopedie papežství mimořádná osobnost! Na papežský stolec
je zvolen Klement XIII. (Carlo Rezzonico).
V tomto roce byla v Chorvatsku
odsouzena k smrti upálením jako čarodějnice jistá Magdalena Logomerová, zvaná též Heruczina. Do procesu zasáhla Marie Terezie se svým
názorem o ignorantství zdravého rozumu, kdy dodala, že „nikdo
na světě mně nepřesvědčí, že existují čarodějnice. Proto proces proti
nim je proti mému svědomí a vědění
a nemohu jej tedy připustit, nemohla bych se z toho před Bohem zodpovídat.“ Obviněná byla propuštěna
na svobodu a jak rozhodnutí panovnice výslovně přikazovalo, nesměl ji
nikdo již obtěžovat.
Koncem jara 1758 se Velký Fric
k nám vrátil – tentokrát na Moravu.
To se však již od Prostějova blížil
rakouský maršálek Daun a od Konice spěchal další habsburský generál
Gideon Ernst von Laudon. Společný útok na Prusy se uskutečnil mezi
Novou Veskou a Domašovem a pruské voje zcela rozdrtil. Po této porážce Prusů se boje přenesly na území
Slezska, Saska a vlastního Pruska,
kde u Kunnersdorfu byl Friedrich
II. na hlavu poražen, přičemž jeho
armáda ztratila 18.000 mužů.
V tomto válečném čase byl vydán
další Tereziánský Katastr „Individual extract pro catastro“. Je to definitivní vyřízení předešlých dvou
přípravných katastrálních tabel
a konečný elaborát rustikální rektifikace, v němž jsou poznamenáni
držitelé, udána plocha polí. Každé
ze 433 moravských panství, statků
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a municipálních (svobodných) měst
má svůj vlastní svazek, papírové
knihy jsou vevázány do pergamenového obalu.
Držitelé byli označeni ještě držebnostními čísly, tedy nikoliv domovními (tato byla zavedena až po r.
1770); odtud jméno katastrální výtah jednotlivců. Tereziánský katastr
je v základu pak platný po dlouhou
dobu a mnohé pozdější elaboráty se
naň odvolávají.
6. června 1759 znovu přikazuje císařovna Marie Terezie, že pro čarodějnictví nesmí být nikdo mučen.
Všechna tato její opatření znamenala
prakticky konec čarodějnických procesů v celé habsburské monarchii.
V roce 1760 došlo k nové reorganizaci nejvyšších úřadů. Od správy
byly odděleny věci finanční a vojenské. Místo directoria vznikla o dva
roky později opět česká a rakouská dvorská kancelář a do jejího čela
byl postaven hrabě Rudolf Chotek,
který byl dosud předsedou dvorské
komory a prezidentem ministeriál-

ní bankodeputace. Poměry se tak
vrátily zpět k roku 1749, kdy česká
dvorská kancelář i místodržitelství
v Čechách byly zrušeny.
Ve Vizovicích roku 1760 zbudována jedna zámecká kaple „Matky
dobré rady“, jež sloužila za kostel
konventní.
V peněžnictví dochází k pozoruhodné novince – jak zaznamenal hrubčický kronikář: „v roce
1761 začaly kuprové krejcary bejti a patáky“. Počaly se totiž vydávat měděné i papírové peníze, aby
se usnadnil obchod. Místo dosavadních mincí stříbrných začínají se razit „měďáky“.
To zavedla vídeňská městská banka bankocetle (bankocedule), anticipační listy – první papírové peníze,
které začaly obíhat, v rámci tehdejšího Rakouska, i na našem území. Marie Terezie se rozhodla tímto
způsobem získat potřebné finanční
prostředky na stále stoupající státní
výdaje hlavně v souvislosti s válkou
s Pruskem. Hodnotu bankocetlí udá-

Společenská kronika

93 let
Karel Kovář		

hořansko

prosinec

89 let
Pavla Bajzová		

dolansko

listopad

85 let
Marie Zichová		

střed		

listopad

84 let
Ludmila Šajtarová

hořansko

prosinec

83 let
Irena Slezáková		

dolansko

listopad

81 let
František Martykán
Jan Perek		

dolansko
dolansko

listopad
prosinec

75 let
Drahomíra Kráčalová
Věra Rokytová		

dolansko
dolansko

listopad
prosinec

65 let
Marie Mikuláštíková

hořansko

listopad
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Jiří Zrník		

vali ve zlatých (guldenech), 2 guldeny byl 1 tolar. Vydání bankocetlí se ukázalo užitečné a prospěšné.
Stát lépe zvládal měnové nesnáze.
Každá z bankocetlí byla vlastnoručně podepsána funkcionářem banky,
na její padělání byl stanoven trest
smrti.
10. února 1763 byl mezi Anglií,
Francií a Španělskem uzavřen v Paříži mír. Proto také Marie Terezie
podepisuje 15. února 1763 na loveckém zámečku v Hubertsburgu
(u Lipska) s pruským králem Friedrichem II. mír mezi Rakouskem
a Pruskem, čímž byla ukončena sedmiletá válka.
Moravě tato válka přinesla velké
ztráty. Severní moravské kraje byly
pruským vojskem nemilosrdně zpustošeny, města a vesnice ožebračeny
neúnosnými válečnými kontribucemi a mnohé vypáleny. Roční zemské dávky, přes neblahý stav země,
přesahovaly 2 miliony zlatých.
Václav Maruna,
Vizovice
paseky		

prosinec

60 let
Jana Lukášová		
dolansko
prosinec
Všem oslavencům gratulujeme.

Manželství uzavřeli:

Vladimír Kubiš a Jana (Bršlicová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodila se:

Edita Mlejnková
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Emilie Turečková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásil:

David Kubový

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Petr Sedláček, Jana Kubišová, Anežka Drgová

Ke dni 10. 12. 2009 měla naše obec 958 obyvatel, z toho
471 mužů a 487 žen.

Pracoviště Czech POINT na OÚ v Jasenné
Co všechno poskytuje
Czech POINT?
• Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí
ČR může požádat anonymní žadatel. Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí znát katastrální území a číslo listu vlastnictví.
Pokud žadatel žádá o výpis podle seznamu nemovitostí, měl by znát katastrální území a dále buď parcelní číslo požadované nemovitosti, jedná-li
se o pozemek, nebo stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se
o stavbu.
O výpis lze zažádat i podle seznamu
jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě
pochopitelně musí žadatel znát nejen
popisné číslo domu, ale i přesné číslo
bytu v domě.
Vydání první strany výpisu: 100,- Kč;
každá další strana: 50,- Kč.
• Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku
ČR může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Pracovník kontaktního místa Czech POINT může vydat: Úplný výpis - jsou
v něm obsaženy všechny informace,
které byly zapsány v obchodním rejstříku po dobu existence firmy. Výpis
platných - obsahuje souhrn informací o firmě k aktuálnímu datu. Vydání
první strany výpisu: 100,- Kč; každá
další strana: 50,- Kč.
• Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku
ČR může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě znalosti IČ obchodní organizace. Vydání
první strany výpisu: 100,- Kč; každá
další strana: 50,- Kč.
• Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z evidence Rejstříku trestů
lze vydat osobě, které se výpis týká,

pouze na základě písemné žádosti. Tuto žádost není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží vyplněnou
k podpisu předtím, než mu je výpis
z Rejstříku trestů vydán. Osoba, která
o výpis žádá, musí mít platný doklad
totožnosti a musí mít přiděleno rodné
číslo. To znamená, že výpis lze vydat
i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v ČR. Výpisy lze vydávat
i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
Totožnost žádající osoby se ověřuje
na základě předloženého dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní doklad). Správní poplatek za vydání výpisu činí 50,- Kč.
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
Umožňuje občanům na kontaktním
místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Tento výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje
výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
O výpis může zažádat pouze žadatel sám, nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která o výpis žádá, musí
mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít
přiděleno rodné číslo. Výpisy lze vydávat i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené
plné moci. Vydání první strany výpisu:
100,- Kč; každá další strana: 50,- Kč.
• Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku
trestů podle zákona č. 124/2008 Sb.
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu modulu autovlaků ISOH
• Výpis z insolvenčního rejstříku
• Autorizovaná konverze dokumentů
• Datové schránky
V souvislosti s platností zákona č.
300/2008 o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy

stává prostředníkem mezi občanem
a informačním systémem datových
schránek.
- Podání žádosti o zřízení datové
schránky.
Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří
dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
- Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové
schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových.
Žadatel předloží doklad totožnosti.
Další agendy:
- Přidání pověřené osoby k přístupu
do DS
- Zneplatnění přístupových údajů
pověřené osoby (zrušení osoby)
- Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
- Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
- Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
- Opětovné zpřístupnění DS, která
byla zřízena na žádost
- Žádost, aby DS plnila/neplnila
funkci OVM
- Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami,
podnikajícími fyzickými osobami
a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek
• Poplatky na kontaktních místech
Czech POINT
Činnosti v rámci informačního
systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za stránku
a opakované vydání přístupových
údajů - 200,- Kč.
Iveta Dorničáková
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JASNO, spol. s r.o., Jasenná 306, 763 12 Vizovice
tel.: +420 577 456 117, fax: +420 577 456 119
e-mail: jasno@jasno.eu, www.jasno.eu

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 p. Pečenka, tel: +420 603 144 919 nebo naleznete na www.jasno.eu

Klimatizace
*
*
*
*
*

Dále nabízíme

Servis klimatizace osobních, nákladních vozidel, traktorů a samojízdných pracovních strojů
Odsátí,vakuování a plnění směsi klimatizace pomocí profesionálního diagnostického zařízení Würth
Doporučení výrobců vozidel – 1 x ročně provádět servis klimatizace
Dezinfekce výparníku
Výjezd servisním vozidlem

Pneuservis

* Služby pneuservisu pro osobní vozidla,nákladní vozidla a samojízdné pracovní stroje
* Prodej pneumatik všech rozměrů a značek, mytí a uskladnění mimosezónních pneumatik
* Zvýhodněné ceny
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Provozní doba na místní pobočce České pošty a. s.

Oznámení o změně ceny
vodného od 1. 1. 2010

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.
s. oznamuje, že cena za1 m3 pitné vody bude od 1. ledna 2010 33,81 Kč vč. DPH. Nové ceny budou uplatněny po prvním odečtu měřidel následujícím po 1. lednu 2010. Pro srovnání uvádíme také cenu pitné vody
u Moravské vodárenské, a. s., která je 37,26 Kč vč.
DPH za1 m 3.

Rozpis úterních ordinací
MUDr. Dagmar Zavřelové
Leden

5.

19.

Únor

2.

16.

Březen

2.

16.

Duben

6.

20.

Květen

4.

18.

Červen

1.

15.

30.

29.

MUDr. Eva Nečasová
dětská poradna
Leden

13.

27.

Únor

10.

24.

Březen

10.

24.

Duben

7.

21.

Květen

5.

19.

Červen

2.

16.

Pracovní doba v jednatelně obecního úřadu
Pondělí
7:30 – 16:30
Úterý		
7:30 – 15:00
Středa
7:30 – 18:30
Čtvrtek
7:30 – 15:00
Pátek		
7:30 – 15:00
Polední přestávka je v době od 12:00 do 13:00 hodin.
(Ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude zavřeno.)

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol v Jasenné pořádá
v pondělí dne 28. prosince 2009 turnaj ve stolním
tenisu pro všechny zájemce o tento sport. Turnaj se
koná v místní sokolovně a začíná v 9:00 hodin. Zveme srdečně všechny, kteří se chtějí občerstvit sportem v mezisváteční době.

Tříkrálová sbírka 2010

30.

Termíny svozu pytlů na tříděný odpad
Žluté a červené

Pondělí
8:30 – 9:30
13:30 – 15:30
Úterý		
8:30 – 9:30
13:30 – 15:30
Středa
8:30 – 9:30
13:30 – 15:30
Čtvrtek
8:30 – 9:30
13:30 – 15:30
Pátek		
8:30 – 9:30
13:30 – 15:30
(Ve čtvrtek 31. 12. 2009 bude pošta otevřena jen od 8:30
do 9:30 hodin.)

Modré

Leden

25.

Únor

22.

Březen

22.

Duben

19.

7.

Květen

17.

31.

Červen

14.

8.

Konzultační dny SmVaK Ostrava, a. s.

na OÚ v Jasenné pro zřizování vodovodních přípojek –
poslední středa v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin:
Leden
27.
Duben		
28.
Únor		
24.
Květen		
26.
Březen
31.
Červen		
30.

Když se řekne Charita Česká republika, vybaví si
mnozí Tříkrálovou sbírku. Ta navázala na počátku nového tisíciletí na starou lidovou kolednickou tradici
a od té doby každoročně v týdnu kolem svátku Tří králů, který připadá na 6. ledna, se vydávají skupinky koledníků do ulic českých měst a obcí, aby žádali do zapečetěných pokladniček o dary - nikoliv pro sebe, ale
ve prospěch lidí, kteří se dostali do těžké životní situace.
I v lednu 2010 vyjdou do ulic Tři králové, aby přinášeli lidem radost a koledovali pro ty nejpotřebnější. V regionu Zlínsko je můžete potkat ve dnech 2. - 10. ledna. Obecným účelem letošní sbírky je „pomoc rodinám
a lidem v nouzi u nás i v zahraničí a podpora charitního díla“. Výtěžek sbírky je tedy určen především
na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným
skupinám lidí, a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je určena na humanitární pomoc do zahraničí.
Děkujeme Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
do sbírky zapojíte!
Děkujeme, Vám všem, za Vaši ochotu pomáhat lidem
v nouzi!
Ing.Pavla Romaňáková,
koordinátor sbírky v regionu,
Charita Zlín
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Odjezdy autobusů z Jasenné
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