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Vartovna – práce na rozhledně pokračují

Poklepání základního kamene dne 9. 7. 2009. Dokončení rozhledny je plánováno na říjen.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Od minulého vydání zpravodaje proběhlo jedno zasedání zastupitelstva obce (ZO), a to 18. 8. 2009. Přijata
byla tato usnesení:
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven M. Puchmeltr.

5. ZO projednalo a schvaluje žádost pana Radima Lehmana, Mikulůvka 44 ve věci pronájmu stěny domu čp.
54 pro reklamní prezentaci za roční úhradu 20 tis. Kč
na zkušební dobu 1 roku.
Pro: 8 členů

1. ZO schvaluje předložený program jednání.		
		
Pro: 8 členů

6. ZO projednalo žádost ve věci umístění dopravního
značení na snížení rychlosti u domu čp. 118 a usneslo se,
že dopravní značka se nebude instalovat.		
		
Pro: 8 členů

2. ZO projednalo a schvaluje poplatek za výdej výstupu z bodového hodnocení řidiče v Centrálním registru
řidičů na pracovišti CzechPOINT v dosavadní výši, tj.
100,- Kč.
Pro: 8 členů
3. ZO projednalo a schvaluje Dohodu o spolupráci
mezi Obcí Jasenná a Policií ČR, obvodním oddělením
Vizovice a pověřuje starostu podpisem dohody.
		
Pro: 8 členů
4. ZO projednalo žádost SK Jasenná a SRPDŠ při ZŠ
Jasenná o úhradu nákladů na skákací hrad a schvaluje
poskytnutí příspěvku ve výši 5 tis. Kč pro každý spolek.
		
Pro: 8 členů

DATOVÉ SCHRÁNKY

V poslední době se hodně v tisku, televizi i rozhlase
objevuje pojem datové schránky. Běžný občan si určitě položí otázku: „Co to vlastně jsou ty datové schránky
a jaký budou mít pro něho význam?“ Jelikož je k tomuto
tématu k dispozici velké množství informací, chtěli bychom vás krátce seznámit jen s těmi nejdůležitějšími.
Dne 1.7. 2009 byl spuštěn Informační systém datových schránek. Stalo se tak podle zákona 300/2008 Sb.
o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů a následujících vyhlášek. DS zřizuje a spravuje Ministerstvo vnitra, Česká pošta je provozovatelem.
Co je datová schránka?
Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování a k provádění úkonů vůči veřejné správě.
Tzn. že nahrazuje klasický způsob doručování proužkovaných obálek s doručenkou. Určitě se vám někdy stalo, že
jste ve schránce našli lístek od pošťáka, který vám nemohl předat doporučenou zásilku. Pokud budete mít zřízenu
datovou schránku, tak vám tento problém odpadá, protože
budete mít možnost kdykoli a odkudkoli se do ní podívat
a doporučenou poštu si vyzvednout.
Co není datová schránka?
Datová schránka není náhrada e-mailové schránky. Neslouží k posílání zpráv mezi kamarády, obchodními partnery ani pro reklamy.
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7. ZO schvaluje zveřejnění záměru výpůjčky místa
v budově čp. 54 pro poskytnutí souhlasu s umístěním sídla
společností Solar Farm 1 s. r. o. a Solar Buildings 3 s. r. o.
		
Pro: 8 členů
8. ZO projednalo a schvaluje úpravu rozpočtu č. 2 v příjmové i výdajové části ve výši 72 tis. Kč.
		
Pro: 8 členů
9. ZO projednalo a schvaluje přijetí dotace na pracoviště CzechPOINT ve výši 58.259,– Kč.
		
Pro: 8 členů
Pro koho je datová schránka určena?
Orgány veřejné moci a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku používají datovou schránku povinně
a je jim zřízena automaticky. Fyzickým osobám se datová schránka zřizuje pouze na vlastní žádost.
Kde si mohu datovou schránku zřídit?
Zřízení datové schránky můžete provést těmito způsoby:
Osobně
Vyplněnou žádost předáte na podatelnu ministerstva
vnitra.
Poštou
Vyplněnou žádost s úředně ověřeným podpisem pošlete na adresu ministerstva vnitra.
Elektronickou poštou
Máte-li kvalifikovaný certifikát elektronického podpisu, požádáte si po internetu.
Kontaktní místo Czech POINT
Žádost lze podat i prostřednictvím pracovišť Czech Pointu. Budete potřebovat občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti.
Schránku vám ministerstvo zřídí do 3 pracovních dnů
ode dne podání žádosti. Poté vám zašle doporučeným
dopisem přístupové údaje (přihlašovací jméno a heslo)
k vaší datové schránce. Fyzická osoba má nárok na zřízení jedné datové schránky.
Kolik to stojí?
Zřízení datové schránky i posílání dokumentů je zdarma.

Jak se dozvím, že mám ve schránce zprávu?
Při doručení zprávy do datové schránky vám dojde
upozornění na zadanou e-mailovou adresu. Za poplatek
lze nastavit zasílání upozornění na mobilní telefon.

ně považována za vyzvednutou. Tak se zrychlí komunikace veřejné správy s ostatními ve věcech úředních.

Kdy je zpráva považována za doručenou?
Dokument, který byl dodán do datové schránky, je doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásíte.
Nepřihlásíte-li se ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty. Prodlužoval vám někdy například soused stavební řízení tím, že
si záměrně nevyzvedal doporučené výzvy od stavebního
úřadu? Každá taková zpráva bude vložena do datové
schránky, a pokud nebude do 10 dnů vyzvednuta, je stej-

Co je konverze dokumentů?
Konverze dokumentů znamená v podstatě převedení
dokumentů z elektronické podoby do papírové a naopak. Za poplatek vám dokument do papírové podoby
a naopak převedou na pracovištích Czech Pointu. Takto potvrzený dokument má platnost originálu.
Kdo by měl zájem se více a obsáhleji informovat o datových schránkách, je to možné na stránkách www.datoveschranky.info nebo www.egovernment.cz. nebo se
můžete obrátit na obecní úřad.
Monika Valchářová
(Převzato z Liptálského zpravodaje)

Letos v srpnu jsme měli u nás ve sboru návštěvu. V nizozemském městečku Tubbergen blízko německých hranic je sbor protestantské církve. Před časem si tam položili
otázku: Co vymyslet, aby mladí lidé, kteří nechodí pravidelně do kostela, měli pocit, že patří do sboru? Cees van
der Stelt je chlapík kolem pětačtyřiceti let, který v tamním sboru vede skupinu mládeže. A kromě toho je to velmi praktický muž. Řekl si: Nejlepší by bylo udělat společně něco pro druhé – kdekoli ve světě. Probral to s mladými
lidmi ve sboru a vznikla idea, která se jim zalíbila: Chtějí
udělat něco pro někoho v cizině. Nejenom pro to, že je to
zajímavé, ale protože dělat něco pro druhé je přece právě
to, v čem se docela konkrétně projevuje křesťanská víra.
Docela náhodou se dozvěděli o nás. Jeden kolega farář
s nimi kdysi byl v kontaktu a když se ho teď ptali, vzpomněl si, že tady v Jasenné opravujeme klubovnu pro děti.
Zkontaktovali se s námi a „Projekt Tsjechië“ byl na světě.
A tak začala skupina mladých lidí v holandském Tubbergen shánět peníze na vybavení naší klubovny a připravovat se na to, že sem přijedou taky pracovat. Během dvou
let zorganizovali řadu akcí, aby získali prostředky. Psali různým institucím, aby finančně podpořily jejich projekt. A skutečně nějaké peníze dostali. Dvakrát uspořádali v sobotu „den umývání aut“. Domluvili se s místním
hasičským sborem, který jim dodal vodu a půjčil hadice,
a nabízeli každému umytí auta za mírný poplatek. Mnozí
v jejich městečku toho využili a ještě to byl docela veselý
happening. Ve svém sboru uspořádali taky dobročinnou
loterii. Pekli a prodávali palačinky. Roznášeli sborové
dopisy ve své církvi, jejíž členové jsou rozptýleni ve velkém obvodu, aby tak něco ušetřili na poštovném. Byli při
tom spolu, bavili se u toho, ale věděli taky, že chtějí udělat něco pro druhé. Během těch dvou let na svůj projekt
shromáždili 12 000 euro.
Zaplatili autobus a všechny výdaje, aby tu mohli týden
být a pracovat. Přijela k nám skupina patnácti lidí mezi 17
a 23 lety a pracoval s nimi dokonce i skvělý řidič autobusu Erik, který je předtím vůbec neznal. Do práce se vrh-

li s velikou vervou. Natírali střechu, namalovali na stěny
uvnitř veselé obrázky, natřeli plot, upravili prostranství
na dvoře. A taky nakoupili vybavení do klubovny. Těšili se na to, jak děti a mládež, které nikdy neviděli, budou
užívat nový nábytek a hrát si se spoustou her a hraček.
Bylo to pro nás všechny zajímavé. Nejenom to, že se někdo někde rozhodně pracovat dva roky pro to, aby mohl
někomu udělat radost, ale i setkání, které pro nás přece jen není ani po dvaceti letech svobody moc obvyklé.
Starší lidé před nimi trochu utíkali – prý neumí jazyky.
Mladší se domlouvali, jak uměli – a ono to šlo. Něco se
zvládlo se školní angličtinou a němčinou, něco rukama
a nohama, ale při velké vstřícnosti to nebyl problém.
Většina z mladých Holanďanů byla v Česku poprvé –
a tak došlo i na kulturní šoky. Když dostali k obědu houskové knedlíky, nechápali, co jsme to za národ, že si ten
chleba plácneme do talíře omáčky. Ale na bramborové
knedlíky s uzeným masem si pak dokonce brali recept.
Firma Jasno taky bryskně vypomohla svou technikou,
když se mladí mužové rozmáchli k vybagrování části
dvora. Jen těžko chápali, že všechno kamení se z valašské půdy prostě vybrat nedá...
Naši hosté z Holandska s námi byli v neděli při bohoslužbách – a bylo to myslím poprvé, když v našem kostele zazněla při čteních a modlitbách nizozemština. Kázání jejich faráře, který s nimi na poslední chvíli nemohl
přijet, jsme aspoň slyšeli v překladu. Kromě práce stihli i pár výletů do okolí, ochutnali pivo v místní hospodě
a moc se jim líbil skvělý dort ve tvaru klubovny, který pro
ně na závěr upekla Eva Spisarová.
Jistě že při tom všem člověka napadá, jestli by mladí
lidé u nás byli schopni a ochotni dva roky pracovat a shánět peníze, aby mohli jet na brigádu někam na Východ.
Věřím, že i pro nás může být jejich projekt inspirativní a začali jsme nesměle domlouvat další spolupráci. Že
by třeba příští rok skupina mladých lidí z Jasenné a okolí přijela na oplátku do Tubbergen – a nejenom na výlet.
Snad by se tam prý taky nějaká práce našla.

Návštěva z Holandska
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Klubovna je teď tedy (aspoň uvnitř)
v definitivní verzi. Děti a mládež ji už
průběžně testovaly od zimy, o letošních prázdninách prodělala zatěžkávací zkoušku postupně pod třemi tábo-

ry a v září bychom ji chtěli slavnostně
předat do užívání a poděkovat při tom
všem, kdo při její opravě pomohli, ať
už penězi nebo prací – tedy i mnohým z vás. Všichni jste zváni v neděli

20. září od 15 hodin, kdy bude připraven program pro děti i dospělé, nebude chybět ani občerstvení a něco
málo kultury. Přijďte se podívat.
Mgr. Radka Včelná, farářka

Tábor evangelického sboru – Doba Karla IV.

Na letošním táboře jsme se přenesli do doby krále Karla IV. Počasí
nám přálo více než loni, a tak jsme
kromě běžných táborových činností stihli postavit přes potok hned
tři Karlovy mosty, složit zkoušky
na čtyřech fakultách nově založené
univerzity, shánět po celé Evropě
relikvie světců, propašovat v noci
tajně ženy na hrad Karlštejn, lovit
zvěř v královských hvozdech, připravit kejklířské představení pro
pobavení krále nebo prokázat své
schopnosti v rytířském turnaji. Celý
tábor byl pak zakončen slavnostní
hostinou za účasti samotného krále,
při které se po středověkém způsobu házely kosti rovnou za hlavu.

Nejvýznamnější událostí byla bezesporu cesta na korunovaci Karla
IV. za římského císaře, kterou rod
Korutanských zapsal do táborové
kroniky takto:
Po zhotovení a odevzdání korunovačních klenotů jsme se sami mohli
vydat na cestu do Říma. Po nachystání všech zásob a zavazadel jsme
museli rozluštit z královských depeší, kudy se do Říma máme dostat.
Někteří členové našeho rodu se spíše spoléhali na rčení „Všechny cesty vedou do Říma“. Po překonání
komplikací se šifrou jsme vyrazili
v doprovodu Filipa zvaného Křenka a Jany Vznešené, aby nám dělali
doprovod v cizích krajích. Po zdolání hor jsme se s ostatními rody sešli na Marušce a obdrželi jsme další
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královské pokyny, které jsme měli
otevřít, až se ubytujeme. A zde se
od nás také odpojil Filip. Všechny
tři rody jsme pokračovaly směrem
na Končiny. Cestou nás potkaly
menší obtíže, např. pád Josefa Mikšíka, ale přese všechny nástrahy
se nám podařilo dosáhnout vrcholu Končin, kde se naše cesty dělily
i s Jančou Vznešenou, kterou král
a Bůh potřebovali jinde. Tím jsme
přišli o posledního průvodce. A náš
další cíl byly Kateřinice, mocné
město poblíž Říma, kde jsme měli
strávit noc. Byl už večer, když jsme
přicházeli k branám města a zde
jsme se museli opět rozdělit – každý rod nocoval v jiném příbytku.
Když my jsme dorazili k místu noclehu, byl již pozdní večer. Ale hostitelé Kovaříčkovi na nás již čekali.
Vstoupili jsme do jejich rozlehlého
sídla a odložili svá zavazadla. Byla
nám dopřána chvilka na odpočinek a poté jsme byli pozváni k velkolepé hostině, jež byla zakončena rybízovou buchtou, kterou pekla
sama hostitelka paní Kovaříčková.
S plnými břichy jsme se odebrali
do svých pokojů, vykonali jsme nezbytnou očistu, přečetli jsme si 23.
žalm a pomodlili se k našemu Bohu
za krále Karla IV., který se měl stát
římským císařem, a také za naši
výpravu na korunovaci. A odebrali
jsme se spát. Ráno jsme podle králova dopisu, který jsme večer otevřeli, vstali. U snídaně nám dělal

doprovod Jakub zvaný Dlouhovlasý, bratr Filipa, jenž nás doprovázel na Marušku, a přečetli jsme si
8. žalm. V modlitbách jsme společně s hostiteli poděkovali za pokrmy a dosyta jsme se nadlábli. Vtom
jsme zřeli, že kolem našich oken
procházejí rody Savojských a Brabantských. Sebrali jsme svá zavazadla a přidali se k jejich průvodu
a vyrazili směrem na Řím ke korunovaci v doprovodu Ester Spravedlivé a Filipa řečeného Křenka.
Šli jsme a vyprávěli si o zážitcích
z ubytování a v tom se před námi
začaly tyčit brány velkolepého
Říma. S bázní v srdcích, ohromeni velkolepostí věčného města vyrazili jsme směrem ke katedrále sv.
Petra, kde už bylo všechno připraveno na korunovaci Karla IV. Bylo
4. dubna léta Páně 1355.
Mgr. Radka Včelná, farářka

Doba panství pánů z Gollenu a z Minkvicburka

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

Dočasný klidný život obcí narušily počátkem 18. století
nové vpády kuruců ze sousedních Uher. Svědčí o tom zničené majetky a škody, které tito nájezdníci v okolních vsích
natropili. Zápis z roku 1726 mj. vypovídá, že byl v Jasenné
nákladem 486 zl. opraven panský dvůr a vpády kuruckými
zkažená panská hospoda nákladem 153 zl. 48 kr. Rovněž
v Lutonině opravena vizovskou vrchností nákladem 82 zl.
a 53 kr. panská hospoda, která byla velmi poškozena kuruckými tureckými nájezdy. I ubelská panská hospoda musela být opravena finančním nákladem 67 zl. 51 krejcarů.
Roku 1728 byla, jako oficiální církevní pozdrav, zavedena slova „Laudetur Jesus Christus!“ – „Pochválen buď Ježíš Kristus!“
Jezuitský misionář Antonín Koniáš (1691-1760) vydal
v roce 1729 index – seznam zakázaných knih Klíč kacířské
bludy k rozeznávání otvírající (Clavis haeresum slaudens
et aperiens), k vykořenění zamykající, tj. seznam kacířských knih určených ke konfiskaci. Příručka sloužila misionářům při jejich slídění za nekatolickými knihami. Toto
dílo konal tento asketicky vyhublý muž chatrného zdraví
po dobu 37 let a za tuto dobu spálil desítky tisíc především
českých knih.
Koniáš však nesestavil jen Klíč, ale třeba i Herbář léčivých bylin, několik lidových kancionálů (náboženských
zpěvníků), překládal barokní západoevropskou lyriku,
skvěle ovládal češtinu a měl hluboké vlastenecké cítění.
Roku 1729 zemřel hrabě Prokop z Gollenu a vizovský
statek převzala 15. března 1731 od svých dcer – provdané Marie Polixeny a svobodné Marie Terezie, jejich matka
Marie Anna, roz. svobodná paní z Lőwenthurma, která se
po smrti svého manžela hraběte Prokopa Gollena provdala
za Ferdinanda Josefa svob. pána Minkvice z Minkvicburka Své panství ale vede tak, že přibývalo dluhů a tento vázl
na statku.
Paní Marie z Minckvicburka držela vizovský statek pouhý jeden rok, neboť jej již 19. července 1732 prodala za 190
tisíc zlatých svému manželovi svob. pánu Ferdinandovi Josefovi z Minkvicburka, ale již dříve (v minulém roce) pojistila na statku svým dcerám každé po 20 tisíci zlatých
s 5% úrokem.
Přes obrovské dluhy, které vázly na panství, byla roku
1732 přistavěna věž ke katolickému baroknímu kostelu sv.
Maří Magdalény v horní části Jasenné (zbudovaný r. 1672
majitelkou vizovského panství Zuzanou Maytini).
21. listopadu 1733 svob. pán Ferdinand Josef z Minkvicburka, druhý manžel Marie Anny rozené svob. paní
z Lőwenthurma, zemřel. K jeho cti nutno uvést, že ještě
na sklonku jeho života nechal založit „Urbář města Vizovice 1733“ - Pro Cancellaria Dominicali (významná pomůcka pro místní rodozpytce).

Po smrti Ferdinanda Josefa z Minkvicburka byly ponechány vdově paní Marii Anně dědiny Lípa a Želechovice, pak
dvůr Těchlov a poplatky a dávky města Vizovic, podrobně
rozvedené v právě sestaveném urbáři. Ostatek náleželo bratrům zemřelého – Františkovi, Rudolfovi, Krištofovi a Janovi,
svobodným pánům z Minkvicburka jako jejich dědictví.
Nejhorší z dluhů paní Marie Anny po jejích zemřelých
manželích byly dlužné daně – nezaplacené kontribučenské
peníze v obnose 15 tisíc zlatých, které byly zpronevěřeny.
Z hlediska státu byla stále zjevnější zaostalost habsburské říše v porovnání s ostatními západními mocnostmi –
především ve stavu silnic. Roku 1736 bylo přikázáno budovat císařské silnice s pevným povrchem, umožňující
lepší pohyb obchodníkům i vojenským oddílům. Měly to
být silnice rovné, sjízdné v kteroukoli roční dobu a široké
7,6 metru, s podélnými příkopy o hloubce a šíři 95 cm. Stavěly se tak, že na dvě vrstvy hrubého a jemnějšího štětu
se rovnal štěrk, na ten pak písek. Tyto silnice měly i sklon
do stran, aby dešťová voda rychleji stékala. Do konce
18. století vzniklo na Moravě 516 km císařských silnic
s typickým stromořadím, kde vozovky přímočaře mířily
na dominantu následujícího cíle, třeba na věž městského
kostela či radnice, začaly se zřizovat první ukazatele směru, rozcestníky a silniční výstrahy.
Po vydání robotního patentu z roku 1717 pokračovaly spory o jeho platnost a tak 27. ledna 1738 vydán další patent, tentokrát výslovně pro stavy „království našeho
dědičného českého a markrabství moravského“. Patent je
dlouhým a podrobným výkladem poddanských poměrů
a povinností a agrární politiky státu. Chce nalézt východisko z úskalí robotně nevolnického systému, daňových potřeb státu, ale již také z „nevolnické“ koncepce člověka.
Potvrzuje sice dosavadní praxi při vymáhání robot, stanovil však, že robota může trvat jen 10 hodin denně s dvouhodinovou přestávkou, ale připouštěl, aby byla prodloužena v době senoseče a žní. Do této doby musela se rovněž
započítat doba jízdy na pole a s pole, přičemž neměl být
dvůr, na kterém se mělo robotovat, vzdálen více než půl
druhé míle, tj. 11 km. Pro trvání ruční nebo pěší roboty nebyla určena žádná míra času, poněvadž prý „při rukovní
práci může robotíř něco dýl než hovado vytrvati“.
Již tři roky znovu pokračovala válka s Turky. K dispozici
už nebyl zesnulý vojevůdce-génius Evžen Savojský – vrchním velitelem armád se stal arcivévoda, teď už manžel Marie Terezie František Štěpán Lotrinský. Pod jeho velením
porážka stíhala porážku. Co rakouské vojska před dvěma
desetiletími získala, nyní ztratila. Habsburská říše se opět
zřetelně zmenšila.
Jasenský fojt Mikuláštík dostal roce 1739 od vizovského pána Františka Karla Minkvicburka povolení na obnovu mlýna a valchy, v blízkém Bratřejově prodal majitel vizovského panství svob. pán z Minkvicburku Durbalkovský
grunt Jiřímu Dubčákovi za dědičnou zákupní rychtu.
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20. října umírá v 55 létech císař Karel VI. na selhání srdce, aniž se dočkal mužského dědice. Jeho smrtí definitivně
vymřela habsburská dynastie v mužské linii. Zanedlouho
vypukla válka, neboť Bavorsko, Prusko a Francie otevřeně
vystoupily proti habsburské monarchii. Za této situace se
na základě Karlovy pragmatické sankce z roku 1713 ujímá
vlády a žezla jeho mladičká 23-ti letá dcera Marie Terezie
(13. 5. 1717 – 29. 11. 1780).
Vizovský statek byl roku 1740 již úředně prohlášen
za statek k placení daní neschopný a během dalších let probíhalo řízení konkursní podstaty. Onoho roku byla zase
krutá zima a tak dlouhá, že mnoho lidu i dobytka pohynulo. Velice trpěli vizovští také proto, že tohoto roku procházeli městem Prušáci, kteří tu mnoho sukna pobrali. Tyto
„návštěvy“ Prusů opakovaně trvaly až do roku 1742.
V prusko-rakouském konfliktu pruský král Friedrich II.
okupoval v r. 1742 téměř celou Moravu až po Dyji (s výjimkou Brna). Města Uherské Hradiště a Uherský Brod
se dokonce Prušákům vzdala. Prušáci v té době opět při
jejich průchodu městem rabují Vizovice. Místní kronika
o tom píše „… u nás Matěje Hábu z rynku č. 127, když se
v tom holdu nechtěl poddat (postavil se okupačním Prusům), tak ho do Opavy pojali“.
Pro Vizovjany nebyly o mnoho lepší ani následující roky,
kdy obdrželi vojenskou „ochranu“, čímž museli poskytnout rakouskému vojsku ubytování a přípřeže při odvážení
do císařských skladišť.
V srpnu 1744 pruský král Friedrich II. znovu vtrhl
do Čech a pokusil se o dobytí Českého království. V Uhrách byla svolána do zbraně veřejná hotovost, která proti Prusům táhla Moravou do rakouské části Slezska. Také

v Moravském markrabství byly konány přípravy k odražení případného pruského vpádu. Hanáci i Valaši se znovu
chápali zbraní, jak k tomu byli vyzváni královským patentem. Moravská města, zvláště Brno, opravovala své hradby, v Brně a Olomouci proběhly nové odvody branců. Židé
byli znovu obviňováni z vyzvědačských služeb, a proto byli
královským reskriptem z r. 1744 vyloučeni z trhů v Praze,
Brně a Olomouci a vypovězeni na dvě míle z těchto měst.
Pruské jednotky se pokusily obsadit Krnovsko a Opavsko. Byly však vytlačeny rakouskými pluky složenými
z Moravanů a počátkem roku 1745 byly Čechy zcela vyčištěny.
Vizovský statek, zmítající se již několik roků ve velkých
dluzích, a zcela neschopný k placení dluhů, se stává roku
1744 předmětem odhadů zůstatkové hodnoty. Tohoto roku,
kdy 23. července byla opět (po 14 letech) další krutá povodeň ve Vizovicích, byl jmenován Václav Jan Smejkal
„hejtmanem konkurzní podstaty“.
Až s odstupem několika let, tedy teprve roku 1745 dostaly Vizovice náhradu za ubytování a poskytnuté služby rakouskému vojsku za dobu ochrany před pruskými výpady.
Vizovicím bylo tehdy odepsáno na daních 146 zl. za ubytování vojáků, 95 zl. za škodu z toho vzešlou, 409 zl. za postavené vojáky a koně roku 1744, 898 zl. za naturálie dodané vojsku a 243 zl. za koňské potahy.
13. července 1746 je pro dluhy Marie Anny, vdovy po Ferdinandu Josefu z Minkvice a Minkvicburka, vizovské panství prodáno ve dražbě. Odkupuje jej olomoucký kanovník
velmi zbožný Heřman Hamilton z Blümegen (1716 – 1774)
za nejvyšší podání 176.500 zlatých rýnských.
Václav Maruna, Vizovice

Jablečná slavnost v Hostětíně

V neděli 27. 9. 2009 od 10:30 do 19:00 hodin proběhne v Hostětíně již 8. ročník slavnosti jablek, místních výrobků, řemesel a kultury. Na návštěvníky čeká řemeslný
jarmark, přehlídka domácích jablečných moučníků, výstavka regionálních odrůd ovoce, ovocnářské poradenství
a další aktivní a zábavný program – hudba, folklórní vystoupení, divadelní představení a muzicírování cimbálové
muziky. Dospělí i dětští návštěvníci se mohou zapojit do
her, soutěží, putování po sochách či vyhrát ceny v bohaté
tombole. Jedinečným občerstvením při této akci je čerstvý jablečný mošt, ale i další pochutiny. Po celý den budou
probíhat exkurze do moštárny, pasivního domu, biomasové výtopny a dalších ekologických projektů v obci. Vstupné je 60,– Kč.

Svatováclavský jarmark
V pořadí již třetí ročník Svatováclavského jarmarku,
velké prezentace měst a obcí Zlínska, místních řemeslníků a lidových tvůrců doplněné o bohatý kulturní program
pro celou rodinu, se uskuteční v neděli 27. září 2009 od
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13 hodin na náměstí ve Vizovicích. Cílem akce je především upozornit na atraktivity našich měst a obcí, které mohou svým potenciálním návštěvníkům poskytnout
řadu zajímavých zážitků, a podpořit tak lokální cestovní
ruch. Doprovodný kulturní program a další atrakce pak
nabídnou kulturně-společenské vyžití pro všechny věkové kategorie.

Společenská kronika
88 let
Františka Hejtmánková červenec
dolansko
84 let
Ludmila Blažková
srpen		paseky
83 let
Jiřina Bělíková
červenec
střed
65 let
Helena Polášková
červenec
hořansko
Marie Sedláčková
srpen		paseky
Jan Polášek
srpen		hořansko
60 let
Florian Čala
červenec
paseky
Josef Pečenka
červenec
hořansko
Všem oslavencům gratulujeme.

Rozloučili jsme se:

Zdeňka Mikuláštíková
Josef Tomanec
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Manželství uzavřeli:

Luděk Mlejnek a Barbora (Štachová)
Radek Plánka a Radka (Doležalová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

K trvalému pobytu se přihlásili:

Lada Kostelníková
Karolína Kostelníková
Tomáš Zerzan

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Veronika Kovářová
Veronika Změlíková
Michaela Šišková
Jakub Šiška
Karolína Šišková

K 21. 8. 2009 měla naše obec 955 obyvatel, z toho 468
mužů a 487 žen.

Z prázdninových akcí

Červencová noc na myslivecké chatě.
Třídy i školní družina jsou nově vybaveny.

Nová čekárna na zastávce Syrákov.

Oprava cesty k Zrníkům.
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Informace OÚ
Pohádkový les

SRPDŠ při ZŠ Jasenná zve všechny malé i velké v sobotu 12. září od 13:00 na fotbalové hřiště, odkud se můžeme opět vypravit na cestu pohádkovým lesem.

Košt slivovice

Sklizeň trnek pomalu začíná, budou se plnit bečky
a následně se naplní i demižony. Mnozí z nás jsme již
dnes zvědaví, jakou bude mít ta „radost“ letos chuť. A pokud trochu „slivovicové radosti“ necháme do našeho koštu, tak se potom sejdeme, pobavíme a můžeme se i radovat. Například z toho, že se po delší době opět vidíme a že
nám zdraví aspoň trochu slouží.

Volby do Parlamentu ČR

Předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR proběhnou v pátek a sobotu 9. – 10. 10. 2009 v obvyklém čase, tj. v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00 hodin. Na rozdíl od minulých voleb
bude nyní volební místnost v Základní škole v Jasenné
ve třídě v přízemí (přístup hlavním vchodem od silnice).
V souvislosti s volbami byl na základě žádosti hnutí
Starostů a nezávislých dočasně umístěn na točně mobilní
volební poutač strany TOP 09, se kterou Starostové uzavřeli dohodu o spolupráci za účelem získání politického
vlivu ve prospěch obcí. Jedná se o možnost ovlivňovat to,
co obce a tedy i občany trápí, tzn. byrokracie, rozdělování
financí, nesmyslná legislativa atd.
Pavel Machovský, starosta

Každý zná svého policistu

ZO Jasenná schválilo podepsání dohody o spolupráci
obce s Policií ČR. Policie ČR se snaží o nové pojetí práce,
tzv. community policing. Toto staronové pojetí policejní práce, které doplňuje a usnadňuje standardní policejní
postupy, vychází zejména z následujících principů:
4 Za bezpečnost a veřejný pořádek není odpovědna
pouze policie, nýbrž celá veřejnost. Instituce a občané
přijímají i díky tomuto policejnímu přístupu svůj díl odpovědnosti za kvalitu života v místě svého bydliště. Hodnoty aktivní občanské společnosti tak postupně nahrazují
přetrvávající lhostejnost občanů k věcem veřejným.
4 V okrsku vykonává pěší hlídku stále stejný policista,
který se stará o jeho bezpečnost (občan osobně zná svého policistu).
4 Policie vede své partnery k společnému řešení trest-

né činnosti a současně usiluje o eliminaci příčin jejího
vzniku (prevence předchází represi).
4 Policie pravidelně informuje veřejnost o bezpečnostní situaci a při plánování své činnosti bere pravidelně
v úvahu potřeby a očekávání občanů vyjádřené pravidelnými průzkumy spokojenosti (policie je službou veřejnosti).
Kontakt: Krajské ředitelství policie Jihomoravského
kraje, Obvodní oddělení Vizovice, Slušovská 425, 763 12
Vizovice, tel.: 974 662 604, e-mail: zloopvizov@mvcr.cz
vedoucí oddělení: npor. Bc. Jiří Ježík, zástupce: npor.
Bc. Alois Hofschneider

Humanitární sbírka

Ve dnech 10. a 11. září 2009 opět proběhne humanitární sbírka pro Diakonii Broumov. V tyto dny můžete
v době od 15:00 do 18:00 donést do zdravotního střediska v Domě služeb v krabicích nebo igelitových pytlích
tyto věci:
` Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
` Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
` Látky (minimálně 1 m2, nenoste odřezky a zbytky
látek)
` Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky –
vše nepoškozené
` Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
` Obuv – jen nepoškozenou
Nenoste: ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů; nábytek,
jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí; znečištěný a vlhký textil.

Českomoravská stavební spořitelna

Oznamujeme občanům, že ve středu, 2. září 2009
v době mezi 16. a 18. hodinou proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu prezentace Českomoravské stavební spořitelny – Lišky.
Liška v současné době vytváří pilotní program zaměřený na obce Zlínského kraje. Cílem tohoto programu je
oslovit občany a poskytnout ucelený komplex „ služeb
na klíč“, a to jak pro jednotlivce, tak pro celé rodiny. Velmi důležitou součástí je tzv. následná péče o klienta, kdy
se pracovník Lišky o „svého“ klienta stará individuálně,
tj. poskytuje následný servis a nekončí to pouze uzavřenou smlouvou.
Zástupce Lišky , který bude přítomen, odpoví na případné dotazy a předá kontakty na pracovníky Lišky nebo
si vezme kontakty na ty, kteří by měli zájem něco řešit
a s těmi bude jednat individuálně.
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Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 28. srpna 2009.
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