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Co najdete v tomto čísle:
f Informace z jednání zastupitelstva
f Czech POINT na našem úřadě
f Nahlédnutí do dění v MŠ a ZŠ Jasenná

ZDARMA

f Historie našeho kraje - seriál
f Společenská kronika
f Informace OÚ

Karneval v mateřské škole

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
novy, využití, optimalizace budování majetku obce a pověřuje starostu přípravou materiálů k dalšímu jednání.

Usnesení ze zasedání ZO dne 10. 2. 2009:
Přítomno 8 členů ZO.
1. ZO schvaluje předložený program jednání.		
		
Pro: 8 členů
2. ZO schvaluje používání obecního znaku jinými
subjekty – MŠ, ZŠ, spolky činné v obci.
Pro: 8 členů
3. ZO schvaluje zřízení věcného břemene úplatně pro
společnost E.ON ČR – el. přípojka na pozemku p. č. 3157
k. ú. Jasenná na Moravě k novostavbě xx (hořansko).		
		
Pro: 8 členů
4. ZO schvaluje podmínky Rozhodnutí o poskytnutí
dotace pro dovybavení pracoviště Czech POINT zřízeného v budově OÚ.
Pro: 8 členů
5. ZO schvaluje spolufinancování stavby nové místní komunikace Helštýn III částkou 194.036,– Kč – podle
pravidel Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje PF 02-09.
Pro: 8 členů
6. ZO bere na vědomí informaci starosty ve věci řešení havarijního stavu domu čp. 55 (hořansko) a komory
u čp. 95 (dolansko).
Pro: 8 členů
7. ZO bere na vědomí informaci ve věci řešení problematiky evidence kanalizací, kanalizačních řádů, plánu
financování obnovy kanalizací a schvaluje zahrnutí všech
obecních kanalizací do kanalizačního řádu. Pro: 8 členů
8. ZO bere na vědomí záměr postupu řešení oprav, ob-

9. ZO schvaluje záměr oddělení pozemku přístavby
sokolovny z p. č. 308 a pověřuje starostu jednáním se zástupci TJ Sokol Jasenná o bezúplatném převodu pozemků
pro zřízení víceúčelového hřiště.
Pro: 8 členů
10. ZO schvaluje vydávání Jasenského zpravodaje dodavatelským způsobem.
Pro: 8 členů
11. ZO schvaluje dodatek ke Zřizovací listině Obecní knihovny Jasenná, která vstoupila v platnost 1. 8. 2002
a nový Knihovní řád Obecní knihovny Jasenná.		
		
Pro: 8 členů
12. ZO schvaluje Směrnici č. 01/2009 o stanovení platu, odměny pro pracovní zařazení uklízeč/uklízečka.		
		
Pro: 8 členů
13. ZO schvaluje odměny za výkon funkce neuvolněným členům ZO a předsedkyni kulturní komise v souladu s Nařízením vlády č. 20/2009 Sb., kterým se mění
Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.		
Pro: 8 členů
14. ZO bere na vědomí žádost paní xx ve věci opravy
místní komunikace s tím, že oprava bude realizována až
po dobudování vodovodních řadů a kanalizace v této lokalitě.
15. ZO schvaluje usnesení č. 1/2009, jež bylo nahlas
přečteno.
Pro: 8 členů

Návrh rozpočtu obce na rok 2009

V úterý 10. března proběhne zasedání zastupitelstva obce, na kterém se bude projednávat rozpočet obce na rok 2009.
Návrh rozpočtu je takový:

Rozpočtové příjmy

1.

Daňové příjmy

2.

Správní poplatky

3.

Poplatky za uložení odpadu

4.

Poplatek ze psů

5.

Poplatek za užívání veřejného prostranství

2 tis. Kč

6.

Poplatek za VHP (výherní hrací přístroje)

74 tis. Kč

7.

Dotace ze státního rozpočtu

8.

Příspěvek od obcí za dojíždějící žáky
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7.720 tis. Kč
73 tis. Kč
430 tis. Kč
12 tis. Kč

132 tis. Kč
4 tis. Kč

9.

Příjmy z poskytovaných služeb

140 tis. Kč

10.

Příjmy z pronájmu

193 tis. Kč

11.

Příjmy z úroků, dividend

35 tis. Kč

12.

Příjmy z prodeje (knihy, popelnice)

19 tis. Kč

13.

Financování (BÚ – úvěr, půjčka)

2.283 tis. Kč

Rozpočtové příjmy celkem:

11.117 tis. Kč

Rozpočtové výdaje
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Vartovna – naučná stezka

228 tis. Kč

Místní komunikace + dopravní obslužnost

642 tis. Kč

Lesy

15 tis. Kč

Voda

3.225 tis. Kč

Školství + jídelny

1.347 tis. Kč

Knihovna

10 tis. Kč

Místní rozhlas

5 tis. Kč

Kulturní a občanské záležitosti

127 tis. Kč

Veřejné osvětlení

260 tis. Kč

Místní hospodářství

614 tis. Kč

Hřbitov

19 tis. Kč

Komunální odpad

600 tis. Kč

Požární ochrana

126 tis. Kč

Veřejná zeleň

26 tis. Kč

Činnost zastupitelstva obce

Činnost správy

906 tis. Kč

Dotace (včelaři, fotbalisti, ochranáři, kostely, TJ Sokol, Portáš, lyžaři)

Územní plánování

Dům s pečovatelskou službou

Příspěvek – nemocnici Vizovice + OPS Dotek

Daně – obec

Poplatky KB, finanční vypořádání
Rozpočtové výdaje celkem:

Zima 2009

Minulé dvě zimy byly na sníh dost skoupé. Tato
zima si to ovšem vynahrazuje naplno a blíží se zimě
2005/2006, kterou máme pořád v živé paměti. Přináší to
problémy při údržbě komunikací, kdy na komunikacích
jsou zaparkovaná auta a zúží se tím průjezd pro techniku na úklid sněhu. Může dojít k poškození auta. Bylo
o tom psáno již ve zpravodaji z prosince 2006. Řidič
v situaci, kdy průjezd je omezen parkujícím autem, nemusí dál pokračovat v údržbě. Kromě výzvy byli někte-

2.434 tis. Kč
152 tis. Kč

120 tis. Kč

123 tis. Kč
25 tis. Kč

70 tis. Kč

43 tis. Kč

11.117 tis. Kč
ří občané upozorněni i osobně. Došlo bohužel k tomu,
že bylo poškozeno auto, které jeho vlastník naprosto nevhodně zaparkoval na komunikaci a omezil a zkomplikoval tím prohrnování sněhu. Řidič traktoru dostal pokutu. Stalo se na místní komunikaci k mateřské škole
18. 2. 2009 ve 22:20 hodin. Tam, kde zaparkovaná auta
budou omezovat průjezd techniky, nebude prováděna
zimní údržba. Občané, kteří v takovém případě nebudou mít prohrnutou komunikaci ke svým domům, ať vyžadují údržbu komunikace po vlastnících aut nevhodně
zaparkovaných.
Pavel Machovský, starosta
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Údržba vegetace podél silnic II. a III. třídy
Ředitelství silnic Zlínského kraje jako pověřený správce silničního majetku ve vlastnictví Zlínského kraje upozorňuje, že:
Vlastník pozemku, z něhož vyrůstá silniční vegetace
(především dřeviny – stromy a keře) a který sousedí se
silnicí, je dle občanského zákoníku povinen provádět jejich pravidelnou údržbu, tj. ořezávání větví či vykácení starých poškozených stromů tak, aby nedocházelo ke
škodám na životě, zdraví či majetku fyzických či právnických osob. V případě porušení této právní povinnosti
vzniká odpovědnost vlastníka pozemku za vzniklou ško-

du, neboť dle výše citovaného zákona je strom součástí pozemku.
Dle § 14 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb. není silniční vegetace v průjezdním úseku obcí součástí silničního majetku. Povinnost provádět pravidelnou údržbu
této vegetace není povinností vlastníka ani majetkového správce silnice, neboť tato silniční vegetace neplní v průjezdním úseku funkci dopravní, ale plní funkci tvorby životního prostředí a vzhledu obce. Pečovat
o ně musí fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku.

Ekologická daň
Od 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 383/2008 Sb. ze
dne 3. 9. 2008. Tento zákon zavádí mimo jiné nově poplatky na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků.
Žadatel o registraci vozidla do registru silničních vozidel je povinen zaplatit tento poplatek. Poplatek je stanoven podle plnění mezních hodnot emisí ve výfukových
plynech v souladu s předpisy EU ve výši:
a) 13.000,– Kč při plnění mezních hodnot EURO 2
b) 15.000,– Kč při plnění mezních hodnot EURO 1
c) 10.000,– Kč při nesplnění mezních hodnot dle a), b)
Při plnění min. hodnot EURO 3 se poplatek neplatí.
Poplatek se platí při první registraci použitého vybraného vozidla v ČR na příslušném obecním úřadě s rozšířenou působností (pozn.: pro nás MěÚ Vizovice). Pokud
je již vozidlo v ČR registrováno, platí se při první přeregistraci, která proběhne po 1. 1. 2009.
V případě převodu vozidla z dědictví nebo vývoz do zahraničí se poplatek neuplatňuje.

O trvalém vyřazení vozidla z registru rozhodne příslušný obecní úřad s rozšířenou působností v následujících
případech:
a) motorové vozidlo a přípojné vozidlo zaniklo nebo zanikl účel jejich využití – v tomto případě je vlastník
povinen doložit způsob jeho zániku nebo jejich dalšího využití (sběratelské účely, využití jako doplňkový
objekt na soukromém pozemku apod.). Není tedy nutno dokladovat fyzický zánik od provozovatele ke sběru autovraků;
b) zaniklo pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
a nebyla-li ve lhůtě 14ti dnů od zániku pojištění uzavřena nová smlouva (netýká se vozidel dočasně vyřazených z registru – v depozitu);
c) vlastník motorového vozidla předloží potvrzení o převzetí autovraku, vystavené provozovatelem zařízení
ke sběru autovraků.

Informace odboru dopravy a silničního hospodářství MěÚ Vizovice

Autovraky
Nově je doplněna i oblast „zániku“ vozidla – jedná se
o trvalé vyřazení vozidla z registru silničních vozidel.

V žádném případě nelze vyřadit vozidlo, které nemá
další využití, rozprodáním na náhradní díly. Likvidovat vozidlo je možné výhradě cestou určeného provozovatele zařízení ke sběru autovraků.
Ing. Emilie Klinkovská,
vedoucí odboru

Pracoviště Czech POINT v naší obci využívají občané už jeden rok

Během roku, kdy naše obec provozuje pracoviště Czech
POINT, bylo vyřízeno 78 žádostí - nejčastěji to byly výstupy z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Ministerstvo vnitra postupně připojovalo další agendy, takže aktuálně lze na našem pracovišti zajistit:

* Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí České republiky může
požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí.
Pokud žadatel žádá výpis podle listu vlastnictví, musí
znát katastrální území a číslo listu vlastnictví. Vydání
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první strany výpisu je zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
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. I v tomto případě je poplatek za ověřený výstup stejný
jako v předchozím případě.
O výpis lze zažádat i podle seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na jednotky, což je typické u vět-

ších 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.
* Výpis z Obchodního rejstříku
O výpis z Obchodního rejstříku České republiky 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.
I zde je vydání první strany výpisu zpoplatněno částkou,
jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč;
každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
* Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis z Živnostenského rejstříku České republiky
může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat
na základě znalosti IČ obchodní organizace. Vydání první strany výpisu je opět zpoplatněno částkou, jejíž maximální výše je zákonem omezena na 100,- Kč; každá další strana výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž maximální
výše je zákonem omezena na 50,- Kč.
* Výpis z Rejstříku trestů
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994 Sb. o Rejstříku
trestů v platném znění, lze vydat výpis z evidence Rejstříku trestů 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 na pracovišti Czech POINT 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 České republice. Na pracovištích Czech
POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis z Rejstříku trestů na základě úředně ověřené plné moci.
Na základě podepsané písemné žádosti, odešle pracovník Czech POINT elektronickou žádost na Rejstřík trestů, který odpoví buď:
- Předáním výpisu
- Informací, že Žádost nemohla být vyřízena elektronicky
V případě, že Rejstřík trestů odpoví předáním elektronického výpisu, se tento výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje podobně jako u stávajících výpisů. Žadatel na výpisu svým podpisem potvrdí převzetí
a zaplatí správní poplatek ve výši 50,- Kč. Na poskytnutý
výpis se nevylepuje žádný kolek.

V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky a musí být zpracována manuálně na pracovišti Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis požádat způsobem podle
§11 odst. 1 zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů v platném znění - tedy formou papírové žádosti. Žadateli lze
z formuláře Czech POINT tuto papírovou žádost vytisknout. Ověřující úřad dále ověří totožnost žadatele a správnost údajů v žádosti, vylepí kolek v hodnotě 50,- Kč a pošle žádost k vyřízení na Rejstřík trestů.
* Přijetí podání podle živnostenského zákona (§72)
Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá
podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa veřejné správy. Jde o
- ohlášení živnosti
- ohlášení údajů /nebo jejich změn/ vedených v živnostenském rejstříku
- žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese.
Podání lze provést jedním z následujících postupů:
Vyplněním elektronického formuláře - na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář. Tento formulář je třeba vyplnit a odeslat ke kontrole
údajů systémem RŽP. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla
tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech
POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho i v papírové podobě
na Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu)
činí 50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních
místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je poté místem Czech POINT
zasílán. Změna v RŽP je aktivní časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.
Vyplněním formuláře v listinné podobě - klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny
(buď ho má, nebo je možné formulář stáhnout z portálu
Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na zvolený Živnostenský úřad. Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT (v případě samosprávních úřadu) činí
50,- Kč za přijetí podání (na ostatních kontaktních místech Czech POINT dle ceníku), další poplatek vybírá dle
druhu podání - tento poplatek je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINT zasílán.
Změna v RŽP je aktivní do 5 pracovních dní.
* Výpis z bodového hodnocení řidiče
Nová služba Czech POINTu Výpis bodového hodnoceJasenský zpravodaj 5

ní řidiče, umožňuje občanům na kontaktním místě veřejné správy zjistit stav trestných bodů (bez bodů ve správním řízení). Výpis je poskytován z Centrálního registru
řidičů vedeného Ministerstvem dopravy, jehož součástí
je právě i evidence bodového hodnocení. 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 na pracovišti Czech
POINT o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat
číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům,
kteří mají například trvalé bydliště v České republice. Na pracovištích Czech POINT lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě
úředně ověřené plné moci.
Správní poplatek, který žadatel zaplatí na samosprávních úřadech je za první stránku max. 100,- Kč a za každou další max. 50,- Kč. U ostatních provozovatelů kontaktních míst (Česká pošta, Hospodářská komora,
notářství) se poplatek řídí vnitřními sazebníky jednotlivých organizací - např. výpis získaný na Czech POINTu
České pošty stojí 69,- Kč.
* Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů podle
zákona č. 124/2008 Sb.
S účinností od 1. července 2008 získávají vybrané orgány veřejné moci podle zákona č. 124/2008 Sb., (kterým se mění zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony),

oprávnění požadovat výpis z rejstříku trestů nebo opis
z rejstříku trestů, a to v elektronické podobě dálkovým
přístupem.
* Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního
systému o veřejných zakázkách. Ministerstvo místního
rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena firmám a dodavatelům,
kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky.
* Podání do registru účastníků provozu modulu
autovraků ISOH
Od 1. ledna 2009 dochází ke spuštění online systému pro
evidenci přijatých autovraků vycházející z požadavků zákona č. 352/2008 Sb. o podrobnostech nakládání s autovraky.
Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé autovrakovišť zaregistrovali na MA ISOH, což je jim právě
umožněno přes Czech POINT.
Je tu ještě další možnost:
Pro tři výpisy z centrálních registrů státní správy díky
službě Czech POINT E-SHOP nemusíte udělat jediný
krok. Pomocí jednoduchého webového formuláře můžete
výpis ze živnostenského rejstříku, obchodního rejstříku
a katastru nemovitostí objednat ze svého počítače a počítat, že do tří pracovních dnů od přijetí objednávky vám je
pošťák spolehlivě dodá.

Vánoční zdobení stromku v kapli vizovického zámku
Čas letí jako voda… ani jsme se nenadáli a už uplynuly dva měsíce ode dne, kdy se páťáci vydali do Vizovic, aby využili lákavou nabídku tamní paní kastelánky
(jak už jsme informovali v minulém čísle zpravodaje, obrátila se na naši školu s nabídkou zkrášlit jeden
ze stromků, které v čase adventním i vánočním zvaly
k zamyšlení do zámecké kaple). Ozdoby na stromek vyráběly děti ze všech ročníků naší školy, od nejmenších
až po letošní absolventy. Rozhodli jsme se ladit strom
do přírodních tónů, od béžové, přes bronzovou, terakotu, zlatou, až po čokoládově hnědou, to vše s jemnými
červenými a oranžovými akcenty. Mladší děti vyráběly
řetězy ze sušeného ovoce, které bylo prokládáno mašličkami, ve družině dokonce pekly a zdobily skutečné,
voňavé, medové perníčky. Starší kamarádi pak vyráběli ozdoby z kartonu, zdobené dekoračním sprejem,
skořicí a lýkem, řetězy ze sušené pomerančové kůry
a taky si upekli svoje perníky - sice pravda tak trošku
„na oko“, z keramické hlíny, zdobené zlatou linií.
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Věříme, že se někteří z Vás na výtvory Vašich dětí
a vnoučat jeli ve svátečním čase podívat na vlastní oči,
bylo čím se kochat! 		
Jana Kohoutová

Natáčení pořadu ČT Brno Malá škola, taky škola
Doprostřed příprav a nákupů na Žákovský ples zvoní
mobilní telefon! Nějaký pan Kačor tvrdí, že je z televize
a chtěl by točit o naší škole. Považovala jsem to za kanadský žertík, telefonní vtípek.
Až když volající řekl, že má telefonní číslo od paní
z obecního úřadu a další informace od paní místostarostky, podařilo se mu zdolat moji nedůvěru. A naopak
probudil mou zvědavost! Ptala jsem se tedy, jak se stane, že se malá venkovská škola octne ve středu zájmu televizních pracovníků. A bylo to celkem prosté: pořad má
být natočen do cyklu Náš venkov a zemědělská témata
už byla zpracována v tomto pořadu mnohokrát a škola
upoutala jeho pozornost při častých cestách mezi Ostravou a Brnem.
V několika telefonátech a mailech jsme se dohodli, co
by o škole a vesnici chtěli natočit a co budou od nás potřebovat. A my jsme byli samozřejmě zvědaví, kdo je pan
režisér Miroslav Kačor. Zjistili jsme, že je podepsán pod
velmi zajímavými projekty, jako byly dokumentární cykly Osudové okamžiky, Zapomenuté výpravy /za knižní
vydání byl v roce 2006 oceněn cenou E. E. Kische/ nebo
pořad Zatopené osudy. Spolupracoval i na populárních
pořadech ostravského studia Bydlení je hra a Chalupa je
hra. Věděli jsme tedy, že náš mediální osud bude v rukou
zkušeného profesionála. Poslední obavy z nás spadly při
osobním setkání.
Pan Kačor přijel na obhlídku školy těsně před Vánoci.
Dvojice páťáků pana režiséra provedla svátečně načančanou školou doslova od půdy po sklep. Dohodli jsme natáčecí termín a zbytek posledních detailů.
V pondělí 26. ledna se pan Kačor dostavil sám. Vysvětlil, že zbytek realizačního štábu jede z Brna a že se u tohoto natáčení potkají vlastně poprvé. Když se pak z bílé
dodávky vhrnul do školy i pan kameraman Ladislav Prajsner a jeho asistent Jiří Cupal, zvukař Roman Pavlík
a paní produkční Hana Kopecká, mohlo se začít. Tým
působil velmi sehraně a profesionálně.
Zprávy o dvoudenním natáčení Vám jistě zprostředkovaly Vaše děti a výsledek jste mohli shlédnout na druhém
programu ČT v sobotu 7. 2. 2009 od 9.50 hodin. Kdo to
nestihl, může si pořad najít na internetu – česká televi-

Zápis do 1. ročníku
Ve čtvrtek 29. 1. 2009 se uskutečnil zápis do 1. ročníku
naší školy. I tentokrát ho připravily paní učitelky společně s žáky 5. ročníku. Budoucí prvňáčky přivítal hned při
vstupu do budovy Honza, který se stal jejich průvodcem
po pohádkové říši a společně s paní ředitelkou jim předal
cestovní pas do pohádky. Poté šly již děti samy s Honzou
na cestu po školním hradě. V každé třídě na děti čekaly
pohádkové bytosti – Vodník, Zlý skřítek, Muchomůrka,

ze - pořady A-Z /pod N jako Náš venkov/ - Malá škola,
taky škola. Podle diváckého hodnocení – čtyři hvězdičky
z pěti – se tento díl povedl a líbí se.
A nám se zase podařilo a líbilo nahlédnout pod pokličku televizní práce, která je stejná jako všechny jiné: také
má svůj rub a líc a není to jen atraktivní pozlátko. A musí
se umět. Pak je na její výsledky radost pohledět.
Za všechny natáčené Iva Mynářová

Foto z natáčení: paní produkční a pan asistent kamery a často i zvuku.

Zleva trio zvukař, kameraman, režisér.
Princ, Ježibaby a Šípková Růženka, které jim dávaly zapeklité úkoly. Za splněné úkoly dostaly razítko do svého
cestovního pasu a aby se mohly vrátit zpět do světa lidí,
musely najít správný klíč. Předškoláčci byli velmi šikovní a všichni se vrátili do jídelny za svými rodiči, kde dostali pamětní listy a drobné dárky. Tak jako minulý rok se
cesta pohádkovou školou dětem velmi líbila. Ještě zbývá
dodat, že pro školní rok 2009/2010 bylo zapsáno 7 dětí,
z toho jeden odklad.
Andrea Čalová a Jana Kohoutová
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Barevný týden v mateřské škole

Přichází nová zpráva z mateřské
školy. Nevěřili byste, co se stalo se
školkou za jediný den. Celá se rozzářila různými barvami. Čáry, máry,
fuk a naše mateřská škola se proměnila v Barevnou školku. Všude, kam se
podíváte, samé barvičky a každý den
přibývá jedna nová barva. Proč k nám
přišly a po týdnu zase zmizely? Pojďte, podíváme se tomu na zoubek.
Od 26. ledna do 30. ledna 2009 se
ve školce uskutečnil Barevný týden.
Každý den se oblékl do jiné barvy.
Pondělí se obléklo do hnědého kožíšku jako medvěd. Úterý si přineslo
žlutou košilku jako kuřátko. Středa si
natáhla zelené kalhoty jako travička.
Čtvrtek si připravil červenou čepičku
jako střecha na našich domkách a pátek všechno přikryl bílou peřinkou
jako sníh.

Ale to zdaleka nebylo všechno. Nejen
školka se oblékla do barev, také děti nezůstaly pozadu. Jakmile přišly do školky, přichytla se jejich oblečení barvička
podle barevného dne. A když už byly
barvičky na všech dětech i na paní učitelkách, tak se barva daného dne vloudila i do jídla. Paní kuchařka nám totiž
připravila barevný jídelníček. To byste nevěřili, kolik barev najdete v jídle.
Zkuste je také objevit.
Ptáte se: „Proč to tak bylo?“ Náš
záměr byl, aby se děti více seznámily
s jednotlivými barvami, aby je bezpečně poznaly. Děti poznávaly barvy
na oblečení kamarádů i na hračkách,
malovaly, lepily s barevnými barvami či papíry. Zkrátka a dobře s barvičkami si vyhrály.
Teď už se nikdo nemusí bát, že děti
nebudou znát pět základních barev:

hnědou, žlutou, zelenou, červenou
a bílou. Jestli máte zájem, zeptejte se
jich sami. A co jiné barvy? Kdy se
děti naučí třeba modrou nebo šedou
barvu…?
Další zprávy o barvách z mateřské
školy Vám snad přineseme v příštích
zprávách. Loučí se s Vámi mateřská
škola.
Paní učitelka
Michaela Propšová

Každý z nás má svoje blízké příbuzné a kamarády, se kterými rád prožije volné chvilky. Což teprve, když si
je může pozvat tam, kde sám tráví
hodně času a ukázat blíže prostředí,
ve kterém téměř denně pobývá.
Představit svoji školičku, své vrstevníky, místo u stolečku, svoji skříňku,
třídu plnou hracích koutků a hraček.
V úterý, 17. února jsme měli ve školce neobvyklé odpoledne, jiné jako
všechny ostatní. Děti z mateřské
školy si mohly pozvat na návštěvu,
jak sám název napovídá sourozence
nebo kamarády. K našemu překvapení nepřišlo tolik dětí, jak jsme čekali,
ale vůbec to neubralo na skutečnosti, že nám všem, kteří za námi přišli,
bylo moc fajn. Zasmáli jsme se, zahráli si a také jsme – ostatně jak to
na každé návštěvě bývá – mlsali.
Chcete vědět, na co jsme si hráli?
Pojďte se mnou, podíváme se tomu
na zoubek a nejprve škvírkou nakoukneme do třídy Berušek. Odpověď je jednoduchá. Celý měsíc
ve školce je pohádkový, jak jinak bychom měli začít, než pohádkovým
vyprávěním kašpárka....

„Princeznička na bále, poztrácela
korále.
Její táta, mocný král,
Honzíka si zavolal.
Honzíku, máš namále,
přines nám ty korále...“
Korálky se rozkutálely po celé třídě Berušek a všechny děti pomáhaly Honzovi korálky hledat. Při hledání s Honzou jsme zabloudili v lese
a potkali zajíčka Ušáčka. Seděl smutný a proto ho děti rozveselily hudebně pohybovou hrou „Zajíček v své
jamce“.
Při bloudění lesem na nás čekalo
další překvapení – kouzelník. Ten začaroval děti do zvířátek.
Nejtěžší bylo najít správnou cestu
do hradu a přinést princezně korálky. To se řekne přinést, ale jak? Děti
musely prolézt strachovým tunelem.
Roční Terezka – nejmladší návštěvnice sourozeneckého a kamarádského odpoledne se móóc rozmýšlela,
jestli se dát touto cestou, ale pak to
vzdala. O měsíc starší Anička si řekla, že je to hodně nebezpečné a nestojí to za to. Mimochodem měla moc
práce s panenkou, která právě pla-

kala, protože měla hlad a potřebovala nakrmit. Téměř dvouletý Pavlíček
prolezl strachový pytel několikrát.
Musel přece ukázat své sestřičce Vanesce a Sabince, jaký je hrdina. Filípek, kterému budou již v létě tři roky,
našel cestu do hradu hned a vesele ji
zdolal.
Nechejme na chvilku kamarády ze
třídy Berušek hledat cestu do hradu
a pojďme k „Motýlkům“. Hosté přišli do třídy plni očekávání – Milan,
Renatka, Tomáš, Pepík a Karolína.
Představení bylo nutné, protože Toníkův bratranec a sestřenice přijeli
k nám až z Valašské Polanky.
Jedna pohádka střídala druhou
a počkejte...něco se tam děje v kruhu na zemi, ale to musíme jít blíže,
jinak nic neuvidíme. Už...na zemi
v herně je obrovská barevná pavučina. Nebojte se, vytvořily ji děti z klubíčka vlny, když klubko posílali kamarádovi.
Paní učitelka Kočicová měla připravený velký barevný padák a teď přišla ta pravá legrace. Přebíhání, podbíhání, kutálení míče na padáku, aby
míč neutekl na zem,... paráda.

Sourozenci a kamarádi na návštěvě v mateřské škole
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Skotačící děti se ve chvíli proměnily
v malíře. Paní učitelka je vyzvala, aby
nakreslily postavy a zvířátka z některé pohádky. Renatčin obrázek koníka
a princezny se nám moc líbil a schovali jsme si jej ve školce na památku.
To už se do třídy Motýlků a Berušek otevřely dveře a paní kuchařka a paní školnice přinášely - hádejte, co? Pohár pllný dobrot. A jak to
chutnalo u jednoho stolečku s kamarády a sourozenci. Jen malá Terezka si svačinku raději přinesla sebou
– co kdyby se podávalo něco tvrdého

a nemohla to svýma čtyřma zoubkama pokousat.
Přicházela šestnáctá hodina a blížil se konec. „Že bychom měli jít už
domů?“ To se Pavlíkovi ale vůbec
nelíbilo. Vždyť si ani pořádně nepohrál. Ještě chvilku, chviličku... Ale
nic se nedá dělat, poslouchat se musí.
Strávili jsme všichni společně příjemné odpoledne a vůbec nevadilo
jestli měly děti, které přijaly naše pozvání jeden rok nebo jim bylo deset.

Karolínka se vrátí po týdnu v pondělí do školky. Všechny děti v neděli vystupovaly na vánoční besídce.
Paní učitelka se ptá: „Karolínko, kde
jsi byla včera, vždyť jsi měla také vystupovat na vánoční besídce ?“
Karolínka odpoví: „No, já jsem
včera měla nedělu.“

hrádce také slimáky a eště k tomu mandarinky bramborové, dodá odborně.

Věra Pečenková,
ředitelka

Perličky a přebrebty ze školky

„Kde je utečilko maminka moja,
Jitka moja?“ volá smutný Kubík.
„Děti, čí jsou to rukavice?“, ptá se
paní učitelka Věra.
Malý Kubík pohotově odpoví:
„Utečilky Míši“.
Radka si hraje v kuchyňce. „Co vaříš dobrého,“ ptá se paní učitelka.
„Kledlíky“, odpoví Raduška pohotově.
Paní ředitelka prosí Kubíka: „Kubi,
dojdi mi, prosím, do druhé třídy pro
docházku (přehled docházky dětí
do mateřské školy). Kuba pohotově vystartuje do druhé třídy a volá:
„Paní ředitelka chce klouzásku“.....
Děti si hrají na pohádky.
„Děti, koho potřebujete do pohádky“?
„No, my chceme prince, rytíře
a kůně“ (koně), odpoví Peťa.
Paní učitelka si posteskne:
„Nevím, jak to bude letos, ale vloni jsme měli na zahrádce plllno rezavých slimáků.“
Verunka: „No, my sme měli na za-

Pavlíček se ptá v šatně paní učitelky: „Půjdeme se bobovat?“
Paní učitelka potvrdí Pavlíkovi, že
se půjdou bobovat.
Na to Pavlík řekne: „Nejdřív pojede na bobech Pavlík, pak já, pak Pavlík, pak já, pak Pavlík, pak já a pak
půjdeme do školky.“
Holčičky si hrají se zvířátky. Kluky hra zaujme a chtějí si se zvířátky
taky hrát.
Petruška jim odporuje: „To nejsou
chlapičí zvířátka, to jsou holčičí.“
Děti na zahradě hrají hru: „Cukr,
káva, limonáda, čaj rum bum......“
Vaneska je vyvolávající a povídá: „Cukr, káva, limonáda, čaj, rum,
brum...“
Lubošek příjde za paní učitelkou,
chce upravit čepici a tak prosí: „Paní
učitelko, prosím, stáhni mi uši“.
Děti dostaly od Ježíška dárky.
Všechny byly velice nadšené. Natálka situaci komentovala: „To bude
paní učitelka Kočicová čučet“.
Paní učitelka se ptá Toníka, zda se již
těší na miminko, které se jim narodí.
Toník pokrčí rameny a kostatuje:
„Těším, co už sa dá dělat“.
Tomášek příjde za paní učitelkou

s prosbou: „Paní učitelko, nakresli prosímťa, jak sa s Adélků milujeme“.
Paní učitelka se zamyslela a nakreslila mu dvě srdíčka se slovy: „Jedno
je Tvoje, druhé vedle je Adélčino.“
Tomášek se na srdíčka podíval
a spokojeně odešel.
Ve školce ráno zazvonil telefon.
Paní kuchařka zvedne sluchátko
a ozve se jen „kluk“.
Ptá se: „Kdo je tam?“
Hlas v telefonu odpoví: „To su já“.
„Kdo je to já,“ ptá se paní kuchařka.
V telefonu se ozve: „To su já, ogara“. (Telefonoval tříletý Kubík Kovář).
Děti mají na svačinku puding
s ovocem. Když dosvačí, Karolínka
vypráví o babičce, která má na zahradě maliny a jahody.
„Máš ráda maliny a jahody?“, ptá
se paní učitelka.
„Suché jahody a suché maliny, ty
mám nejraději“, odpoví Kája.
„Do které pohádky patří liška?“,
pta se paní učitelka. „Do Budulínka“,
překřikují se děti.
„Do které pohádky patří žabka,
děti?“ „Do vody“, volají děti.
„A do které kuřátko?“. „Do slepice“, zní pohotová odpověď.

„Koho máš Karolínko na Rusavě?“
„Babičku Rusavovou a dědečka
Rusavovového“.
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Pozvání do mateřské školy

Srdečně zveme všechny maminky
s dětmi na mateřské dovolené na „II.
předjarní přátelské setkání“ spojené
s dětským bazárkem dne 4. března
2009 v 15.00 hodin odpoledne v mateřské škole.

Věk dětí nerozhoduje. Děti si mohou
ve školce pohrát a maminky vybrat
pěkné dětské oblečení za nízké ceny.
Tato akce je určena pro maminky
a jejich děti, které ještě nejsou zapsány do MŠ.

Rok nám začal už v únoru zkouškami odbornosti v Újezdě.
Za mrazivého počasí jsme se vydali splnit odbornosti preventisty a kronikáře a to 6 dětí, preventista a jeden
kronikář.
Hned od jara, když začalo teplejší počasí, jsme začali nacvičovat
na okresní kolo hry PLAMEN, které se konalo 17. května ve Štítné nad
Vláří. Soutěžilo se ve štafetách dvojic, 4 x 60 m, CTIF a požárním útoku, hodnotila se kronika a splnění
volnočasových aktivit.
Naše družstvo mladších hasičů se
umístilo na krásném 8. místě z 15
družstev. Byl to dobrý výsledek,
vždyť naše družstvo se skládalo ze 3
čtvrťáků – Denisy Skýpalové, Petra
Surého a Lukáše Frýdla, 3 prvňáků
– Ondry Duška, Radka Skýpaly a Jakuba Frýdla, 2 předškoláků – Vojty
Duška a Tomáše Hřiba a 4 letého Ladíka Pečenky.
Další soutěž se konala v Lutonině
31. května a to okrsková soutěž, kde
se žáci umístili na 3. místě. V roce
2008 jsme přibrali i družstvo přípravky, které za pomoci mladších žáků
předvedlo krásný požární útok, který sklidil bouřlivý potlesk. Soutěžili – Lubošek Čala, Mirek Kovář, Marek Řezníček, Ladík Pečenka. (Tento
rok jich snad bude víc a vytvoříme
celé družstvo. Vždyť budeme soutěžit na domácí půdě u nás v Jasenná,
tak musíme předvést, jak máme šikovné děti. Přijďte se na ně podívat
9. května na fotbalové hřiště).
15. června jsme se opět zúčastnili
pohárové soutěže ve Valašské Polance, kde se soutěžilo ve štafetě dvojic
a požárním útoku. Moc se nám nedařilo – skončili jsme na 6. místě.

Ale reputaci jsme si napravili
29. června v Pozlovicích, kde jsme
obsadili krásné 3. místo.
Poslední pohárovka byla v Ludkovicích 30. srpna, kde jsme skončili
na 5. místě. Toto byl také pěkný výsledek, protože se startovalo za potokem, který musely děti napřed překonat a ti menší měli co dělat, aby ten
svah vyběhli.
Loni jsme kvůli skautům, kteří
nám zbourali základnu ve Vlachovicích, nepořádali tábor, tak jsme se
s dětmi vypravili od 7. do 10. června na víkendovku do Vlachovic pod
stany, a pak jsme přejeli do Francovy
Lhoty na chalupu. I přes nepříznivé
počasí si děti odvezly spoustu zážitků a stihli jsme v neděli i pohárovou
soutěž mužů ve Valašské Senici, kde
jsme přijeli fandit našim chlapům.

Těšíme se na společné setkání.
Žádosti o přijetí dětí do Mateřské školy Jasenná na školní rok 2009/2010 se
budou vydávat v pondělí 16. 3. a v úterý 17. 3. 2009 v době od 9.00 do 16.00
hodin v mateřské škole. Řádně vyplněné žádosti o přijetí do MŠ přijímá mateřská škola do 20. března 2009.
Věra Pečenková, ředitelka

Rok 2008 družstva mladých hasičů SDH Jasenná
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Další akcí byl 11. října branný závod v Rackové, kde jsme soutěžili v útoku CTIF a branném závodě.
Po mrazivém a mlhavém ránu k polednímu i sluníčko vykouklo a i Ladík zvládl nastříkat do terče, a to je
nejdůležitější – radost dětí, že se jim
povede i to, co se jim zdá nejtěžší
na světě. Velkou odměnou jim tedy
bylo krásné 3. místo z 18. družstev.
Doufám, že toto zúročíme v jarním
kole hry PLAMEN, jehož je podzimní kolo součástí a započítává se
do celkových výsledků.

Poslední akcí loňského roku bylo
vystoupení dětí na výroční schůzi
sboru, kde předvedly, co všechno se
musely naučit na branný závod.

ZÁVOD HASIČSKÉ
VŠESTRANNOSTI 2008
Družstvo se řadí na startu
všichni se spoléhají na partu
Andrejka ještě je zahřeje,
hodně štěstí jim popřeje.
A už vybíháme na trať,
první budeme střílať.
Špalíky všechny jim padají,
a už po trati zas pokračují.
Další je topografie stanoviště
a orientace mapy ještě.
Tohle jsme zvládli levou zadní
a už se blížíme k přes lano lezení
i toto dokážem bez ztráty bodu
a už se ženeme na zdravovědu.
Ovázat ruce a kolena,
provést transport – to je malina
a už běžíme k největší obavě
co čím se hasí, nemáme ve hlavě.
Tady jsme dostali i trestné bodíky
a teď se řítíme uvázat uzlíky.
Ty se nám pletou, ne všechny umíme,
nějak to zvládneme a k cíli se řítíme.
Na závěr bych chtěla poděkovat dětem za to, jak tu hasiččinu zvládají
a těším se na další malé hasiče, které
přibereme mezi sebe.

Poděkování patří také všem, kteří
mi pomáhají na trénincích i na soutěžích, také Davidovi Pečenkovi, že
se ujal funkce strojníka dětí a Tomáši Frýdlovi, který úspěšně složil instruktorské zkoušky a pomáhá mi při
výcviku i na soutěžích.
Ještě bych chtěla oznámit termín
tábora, který se bude konat od 3. do
12. července ve Vlachovicích. Cena
tábora je 2.250,– Kč a tématem bude
letos CESTA KOLEM SVĚTA ZA 10
DNÍ. Přihlášky budou k dispozici
od března u paní Jany Pečenkové tel.
604 706 087. Pojeďte s námi poznávat
svět i naše nejbližší okolí. Pojedeme
na výlet do Lesoparku ve Slavičíně,
budeme chodit na krásné koupaliště
ve Vlachovicích a zažijeme spoustu
legrace, sportu a her v krásné přírodě.

Jana Pečenková,
vedoucí mládeže SDH Jasenná

Tradiční vánoční turnaj ve stolním tenisu

Již po jedenácté uspořádali členové oddílu stolního tenisu TJ Sokol Jasenná vánoční turnaj ve stolním tenisu pro všechny zájemce o tento sport.
Turnaj se konal dne 29. 12. 2008
v místní sokolovně.
Tentokrát nebyl účast tak velká, jako
v minulých letech, sešlo se nás jen 12,
z toho tři děti do 13 let, které hrály
v samostatné skupině. Ostatní účastníci pak sehráli docela náročný turnaj
systémem každý s každým, takže celkem bylo odehráno 28 utkání.
Žáci

Výsledky:
1. Gabriela Kovářová

2. Lukáš Frýdl
3. Honzík Kovář

Dospělí

1. Stanislav Petrů
2. Jaromír Vávra
3. Jan Smetánka

Kromě hráčů našeho oddílu, kteří nejsou všichni z Jasenné, ale také
z Ubla, Bratřejova a Lhoty u Vsetína, se zúčastnili – tak jako v loňském
roce, Jakub a Jan Urbišovi z Bystřice
p. Hostýnem.
Vzhledem k náročnosti turnaje jednotlivců bylo letos upuštěno od soutěže čtyřher, neboť v odpoledních ho-

dinách se konala slavnostní členská
schůze oddílu ve Vizovicích.
Po sportovní stránce měl turnaj
dobrou úroveň, bojovalo se o každý
míček a mnoho utkání bylo pětisetových.
O dobrou organizaci v příjemném
prostředí naší sokolovny a také přiměřené občerstvení se zasloužili zejména Jan Smetánka, Jarda Vávra
a Vladimír Londa. Je škoda, že možnosti si mezi svátky zasportovat nevyužívá více zájemců z řad našich
občanů.
Za oddíl stolního tenisu
TJ Sokol Jasenná K. Kremplová

Vartovna 2009
1. novoroční setkání v pátek 2. ledna 2009. Takto, bez velké propagace
byli pozváni občané obcí kolem Vartovny na setkání u příležitosti letošní
stavby rozhledny. Nikdo z organizátorů neměl představu, kolik občanů
se této akce zúčastní. Množství lidí,
kteří přišli, ovšem potvrdilo sílu myšlenky připravované stavby rozhledny
i ochoty vzájemně se setkat a pozdravit se se známými, přáteli, příbuz-
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nými. Potvrdilo se, že dědiny v okolí Vartovny jsou propojeny vazbami
rodinnými i přátelskými, které dávají naději do budoucna na nová setkávání. Tento pocit zahříval stejně, jako
liptálská dechovka, zapálený oheň
a valašské destiláty všeho druhu.
Těším se na další setkání s Vámi
opět na naší Vartovně.
Pavel Machovský

SJEZD NA ČEMKOLI 14. 2. 2009

Po dvouleté přestávce, kdy nám nepřálo počasí, jsme na druhý pokus
konečně uspořádali už třetí ročník
sjezdu na čemkoli.
A bylo se opravdu na co dívat, odvaha a vynalézavost Jaseňanům nechybí. Mohli jsme vidět piráty v lodi,
jízdu z kopce na rotopedu, na chlapovi, lehátku, nafukovacím kole, uzenářských bednách s prasetem, nebo
pivním vozidle. To byla kategorie
dospělých, ale ani děti nejely jenom
na bobách a saních. Mohli jsme vidět třeba dítě v hrnci, na plyšové zebře, křesle, židli, na karimatce, nebo
na pytli. Některé děti jezdily na kopci za Drachmou až do tmy a dospělí
se zahřívali výborným svařákem, pochutnávali si na zabijačkových specialitách, grilovaném mase a večer byla
i výborná polévka.
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Děkujeme všem za účast a doufáme, že příští rok napadne sníh a opět

se sejdeme v hojném počtu a pojedeme na čemkoli.
Hasiči Jasenná
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Společenská kronika
90 let
Karel Sušeň
leden
hořansko
84 let
Anna Machovská
únor
dolansko
81 let
Milena Polášková
leden
střed
Milada Zedníková
leden
hořansko
80 let
Danuše Bajzová
únor
hořansko
75 let
Jiřina Řepová
leden
hořansko
Věra Polášková
únor
hořansko
70 let
Rostislav Jurčák
leden
střed
Ladislav Řepa
únor
hořansko
65 let
Lidmila Tomancová
únor
paseky
60 let
Pavel Sovička
únor
střed
Všem oslavencům gratulujeme.

Rozloučili jsme se:
Irena Mikšíková
Anežka Valchářová
Věra Jenyšová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
K trvalému pobytu se přihlásili:
Antonín Buberník
Jaroslava Buberníková
Z trvalého pobytu se odhlásili:
Lenka Trlicová
Věra Dvorníková
David Dvorník
Ondřej Dvorník
K 15. 2. 2009 měla naše obec 953 obyvatel, z toho 465
mužů a 488 žen.
Pozn.: V minulém čísle zpravodaje jsme nahlédli do evidence obyvatel trochu více prostřednictví seznamu jmen
a příjmení. Pověstný „šotek“ si opět zařádil a tentokrát
v odstavci se třemi příjmeními chybělo příjmení Sušilová. Omlouvám se a tímto svoji chybu napravuji.

Zveme Vás na akce plánované v tomto roce
Datum

14. března
Květen
1. května
9. května
16. května
23. května
30. května
Červen
3. – 12. července
4. července
25. července
Září

Akce

Ples fotbalistů
Otevírání studánek
Stavění máje, Slet čarodějnic
Okrsková soutěž
Výlet do Prahy (Senát, zahrady…)
Kácení máje
Koncert cimbálové muziky Kašava
Pohádkový les
Letní tábor Vlachovice
Červencová noc
Pouťová zábava
Turnaj folklor. souborů v minikopané
„O putovního Portáša“
Říjen – podle počasí Drakiáda
27. října
Pochod broučků
28. října
Zavírání studánek
6. listopadu
Žákovský ples
7. listopadu
Vodění barana a hodová zábava
Listopad
Beseda s důchodci a košt slivovice
Prosinec
Vánoční dílna
Prosinec
Adventní koncert
Prosinec
Divadlo v kostele
Prosinec
Živý betlém
Prosinec
Vánoční turnaj ve stolním tenise
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Místo

Pořádá

kopec Klenic
od MŠ po ev. kostel
okolí Jasenné
sokolovna
celá obec

SDH Jasenná
ZŠ a MŠ Jasenná
ZO ČSOP „Portáš“ Jasenná
ZŠ Jasenná
Valašský soubor Portáš
Kulturní komise
ZŠ Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
Farní sbor ČCE v Jasenné
Farní sbor ČCE v Jasenné
TJ Sokol Jasenná

sokolovna
bude upřesněno
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
Praha
fotbalové hřiště
evangelický kostel
fotbalové hřiště
Vlachovice
myslivecká chata
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště

evang. fara
evangelický kostel
evangelický kostel
před evang. kostelem
sokolovna

SK Jasenná
ZO ČSOP „Portáš“ Jasenná
SK Jasenná, TJ Sokol Jasenná
SDH Jasenná
Kulturní komise
SK Jasenná
Kulturní komise
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
SDH Jasenná
Myslivecké sdružení Jasenná
SDH Jasenná
Valašský soubor Portáš

Doba panství pánů z Nagy Lucsie (Nátluče)
u paní Zuzana Maytiniová podvodně přichází o vizovské zboží u
(malý exkurz do historie našeho kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství - pokračování)
Události z před 16 lety, kdy bývalý úředník vizovského statku paní Zuzany Matěj Sontag (tehdy sedící za své
surovosti ve vězení) odtud napsal udavačský list, „že by
pověděl mnohé věci o vizovském statku“, dostaly pokračování až tohoto roku. Vídeňský dvorní sekretář hrabě
Gervas z Gollenu, mající Sontagův dopis v rukách, vyvolal „šetření“ budící dojem, že jej postoupil císař. kanceláři a že následné věci řeší císař osobně.
Na základě fingovaného „jednání“ byl 6. října 1677 zaslán paní Zuzaně do Vizovic dopis „císaře Leopolda“ se
zněním „Jakož z jistých a důležitých příčin přítomnosti
Tvé zde (ve Vídni) zapotřebí jest, pročež Tobě poroučeti
ráčím, abys hned po obdržení tohoto listu ke dvoru našemu se dostavila“.
Císařský dopis byl podvrhem hraběte Gollena, stejně
jako jeho další nekalé kroky k podloudnému zajištění
Zuzaniných listinných dokladů. Gervas Gollen zneužil
svého úřadu vídeňského dvorního sekretáře, a poslal své
„zmocněnce“ (v doprovodu falešného císařského gardisty), aby mu přivezli z Vizovic všechny spisy týkající se
dědictví zdejšího statku i s majitelkou panství.
Po přivezení paní Zuzany do Vídně však nebyla přivedena před císaře, nýbrž rovnou do domu jistého řemenáře, sousedícího s domem Gollenovým. Vchod do jejího bytu byl okamžitě zazděn a příchod k paní Zuzaně
umožněn prolomením zdi z Gollenova bytu, takže bez
svolení Gollenových k ní nikdo neměl přístup. Ona sama
mohla chodit ve Vídni jenom do kostela a to jen v průvodu paní Gollenové a její dcery.
Paní Zuzaně bylo řečeno, že ve věci jejího dědictví
byl ustanoven zvláštní soud, v němž měla ustanoveného právního zástupce – nastrčeného Gervasem Gollenem. Tímto „soudem“ jí bylo sděleno, „že přece musí
znát úmluvu varadínského biskupa Urbana Dociho
s Vavřincem Hedervarym učiněná za císaře Rudolfa
a potvrzená Matyášem“, která stanovila, že když rody
vymřou bez mužských potomků, přechází jejich statky na panujícího krále českého a uherského – tedy, že
paní Zuzana užívala, od smrti svého syna hraběte Ladislava v roce 1660, tedy 17 let vizovský statek neprávem.
Výsledkem tohoto zvláštního soudu byla „transakce
Dóczyovské pozůstalosti“ ze dne 12. října 1677, v níž
se stalo „dobrovolné porovnání celé a dokonalé“ mezi
urozeným rytířem p. Gervasiusem z Gollen, dvorským
radou a tajným sekretářem Jeho Milosti, a urozenou
paní Zuzanou Maytiniovou, rozenou Dóczy z Natluče. Paní Zuzana správnost a trvání svrchu dotčené

smlouvy potvrdila a dodala, že tu smlouvu sice v rukou měla, ale že smlouva ta skrze jiné lidi ven ze země
do Uher přenesena a tam ututlána byla. Dokonce požádala o odpuštění, že si příjmy vizovského statku 16 let
osvojovala. Zkrátka – urozeným hrabětem, zemským
sekretářem a rytířem „šlechticem“ panem Gervasiem
z Gollena byl dokonán ničemný podvod, který využil
nejen lsti, ale především naivní neznalosti svého práva paní Zuzany.
Smlouva byla po podpisu všech stran okamžitě vložena rytířem Pavlem Albrechtem z Teyburku, který císaře
Leopolda „zastupoval“ jako moravský zemský prokurátor, 30. října 1677 do zemských desk. Hned o pět dní
později přijel do Vizovic zemský úředník oznámit purkmistrům, rychtářům a fojtům změnu na panství a představil jim rytíře Pavla Albrechta z Teyburku – zástupce
císaře, a ustavil hejtmana vizovského panství.
Po „zdařilém ujednání“ s paní Zuzanou začal rytíř
z Gollen upokojovat ostatní dědice vizovského statku,
děti zemřelého Zikmunda Maytiniho. V první řadě se
o vizovské dědictví přihlásil, i za své nedospělé bratry Volfganfa a Michala, jeho syn rytíř Řehoř Maytini,
svobodný pán z Ostrého Kamence – jménem své matky
paní Barbory Maytiniové, které bylo nabídnuto jisté odstupné v Uhrách. Ta se však za toto odbytné dědického podílu nechtěla zříci, a do zprostředkování vstoupil
kníže Jiří Szelepcsenyi (ostřihomský arcibiskup, primas
a nejvyšší kancléř a sekretář uherského království a protektor všech uherských sirotků). Tento kníže (nejspíš
ve své důvěřivosti) uvěřil v pravost a platnost oné dříve
zmíněné „úmluvy“ biskupa Urbana Dociho a Vavřince
Hedervaryho o vymření rodů bez mužských potomků,
a jen asi jemu mohl děkovat podvodník Gervas Gollen
za konečné porovnání, které bylo dojednáno 23. května
následujícího roku 1678.
Dědičný pán Řehoř Maytini měl však syna Adama.
Ten byl sice jako jednoroční zemřelé nemluvně 7. dubna 1677 pohřben při vizovském chrámu, z toho ale jasně
plynulo, že rytíř Řehoř Maytini byl předurčeným pánem
vizovského statku a ten nemohl podléhat žádnému propadnutí do královského majetku. To Gollen dobře věděl
a neviděl dosavadní porovnání s paní Zuzanou za naprosto důvěryhodné. Proto k utvrzení tohoto „opatření“
podnikl další „kroky“. Při novém pobytu paní Zuzany
u jeho rodiny ve Vídni docílil 29. prosince 1677 toho,
že jej stařičká a důvěřivá paní Zuzana Maytini písemně
prohlásila univerzálním dědicem vizovského panství,
k tomu kšaftu připojila vlastní pečeť a vlastní rukou se
podepsala.
Také vdova po rytíři Zikmundu Maytinim, paní Barbora, která loni nesouhlasila s nabídnutým odbytným
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za ¼ podíl, kterou vlastnil do své smrti její manžel, uzavřela 23. května 1678 s Gervasiusem Gollenem přece
jen konečné následující porovnání, když jí pan Gollen
„z čisté lásky“ přidal ještě příjem ze dvora u Hradiště
a zavázal se splatit i její jisté drobné pohledávky. Ve své
„dobrotivosti“ dokonce přidal několik set zlatých pro
zaopatření potomků její rodiny. Zdálo se, že „ušlechtilý podvod“ se panu Gollenovi podařil bez zjevných známek odporu.
Porovnání hraběte z Gollen s paní Zuzanou a s paní
Barborou Maytini však neuznal Ferdinand Leopold baron Dubský z Třebomyslic, podepisující se jako „jenerální nuncius království uherského“. Vymohl si úřední
poručnictví Leopoldiny, dcery mezi tím zemřelého Řehoře Maytiniho, svého švagra.
Zároveň si opatřil plnou moc mnicha (řádu sv. Pavla) Ladislava, Řehořova bratra, a z titulu těchto plnomocenství podal proti připsání vizovského statku
svob. pánu z Gollen odpor, když poukazoval na podivně nízkou cenu statku. Dále baron Dubský uváděl,
že smlouva ve Vídni byla učiněna z donucení, poněvadž paní Zuzana při sobě neměla žádného příbuzného, pročež ani na žádného příbuzného ve smlouvě nepamatovala. Baron rovněž zmínil, že smlouva
byla podepsána šlechticem Ledenickým, jemuž byla
slíbena vesnice za to, že dal tuto smlouvu o své újmě
narychlo zapsat do zemských desk – a to bez svolení
paní Zuzany.
Důvod pro zbavení dědictví paní Zuzany byl uskutečněný jen podvodem na důvěřivé staré paní. Biskup Urban Doci uzavřel sice 30. ledna 1485 s Vavřincem Hedervarym smlouvu o zmíněném přejití statků na krále,
v té smlouvě však nebylo psáno o nějakém vyloučení
ženského pokolení z dědictví. A fingovanost smlouvy byla zřejmá i z tvrzení, – že byla císařem Rudolfem (1576-1611) potvrzena. Musel by tedy tento Urban
Doci (a jiný biskup Doci nebyl) být stár nejméně 120
roků, když by se vlády císaře Rudolfa II. dočkal.
Ostatně vizovský statek byl Emerichu Dóczymu zapsán do „desk zemských“ teprve roku 1602, a proto
tato smlouva na statek, který byl koupený až později,
a tomu rodu dříve nepatřil, se nemohla vztahovat. Navíc smlouva učiněná mezi uherskými šlechtici nemůže
být na Moravě platná, jestliže nebyla zapsána do zdejších zemských desk. Ani tvrzení, že paní Zuzana zmíněnou starou smlouvu četla a znala, nemohla být pravda, ta byla sepsána latinsky a paní Zuzana znala jen
maďarsky a slovensky. Pod testamentem paní Zuzany
byla navíc přivěšena menší pečeť, než ona sama užívala.
Ve svém dalším odporu tvrdil baron Dubský, že
také smlouva paní Barbory Maytiniové a prohlášení paní Marie Maxmil. Maytiniové, rozené Dubské,
jsou zmanipulovány. Baron dále doložil, že v záležitosti zastoupení svého švagra mnicha Ladislava podvrhl šlechtic z Teyburku potvrzení kláštera sv. Pavla
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na 300 zl., které v klášterních knihách není nikde zapsáno. Přišlo se tudíž na mnohé nesprávnosti a také
na to, že k zaretušování všech nepravostí vynaložil
hrabě Gollen značné finanční prostředky a prokázal
mnohé služby.
26. června 1682, když již bylo v plném proudu soudní řízení na základě odporu barona Dubského, dala paní
Zuzana Maytiniová zvláštním listem dříve opomenuté
svolení, aby byla transakce o vizovský statek vložena
do zemských desk.
V roce 1687 zemřel hrabě Gervas z Gollen aniž se dočkal dokončení sporu o Vizovice, kdy na sebe podvodným způsobem toto panství převedl.
K odporu barona Dubského o vizovský majetek se
přidružil v lednu 1688 ještě Volfgang Maytini (již dospělý bratr Řehořův), který jménem svým i svého ještě nezletilého bratra Michala požadoval od vdovy Marie Polixeny Gollenové (která nadále vedla záležitost
převodu) polovici vizovského panství. Jejich odpor byl
úspěšný jen nepatrně, neboť paní Gollenová sice „kvůli svatému pokoji“ přidala oběma bratřím 8 tisíc zlatých, avšak oba bratři současně s příjmem peněz uznali, že paní Marii Polixenu uznávají za pravou dědičku
vizovského statku. Ani to však barona Dubského neodradilo od jeho dalšího odporu.
Další jednání v této při se vleklo dál, až se do věci
vložil sám císař Leopold I., který 16. srpna 1697 nakázal, aby spor byl konečně skončen do 14 dnů. Protože se tak přesto nestalo, byl z císařského příkazu
a na prosbu paní Gollenové pověřen advokát Prokš,
aby jí zastupoval. To již převzal vedení statku její syn
Prokop Gervas z Gollenu, který Prokše, aby jej povzbudil k největší horlivosti a rychlému zakončení
sporu, roku 1702 zmocnil, aby jej zastupoval na zisk
i na ztrátu.
Spor se táhl již skoro 30 let, a vytrvalý odpor barona Dubského měl stále menší naději na zdárné ukončení ve prospěch rodu Maytiniových. Marně žádal baron ještě roku 1707 o novou revizi celého sporu, kdy
doložil, že přece „císař Rudolf dal Emerichu Doczimu mocný list, jímž jemu volné disposiční právo udělil“, a že následkem toho také ženští členové rodu Dóczy mohli dědit.
Rodině Gollenové hlavně velice prospěla listina paní
Barbory Maytiniové, vdovy po Zikmundu Maytinim,
ve kterém ještě jednou jménem svým a všech svých
synů uznala za právní držitele statku dědice svobod.
pána Gervase Gollena. A vítězství rodiny Gollenovy
dovršilo stejné prohlášení synů paní Barbory: Řehoře,
Volfganga i Michala.
Konečně roku 1710 byl ukončen 36-ti letý spor o vizovský majetek, a to jednak pro soudem vyřčený nález z roku 1707, ale především pro nedostatek živých
svědků. Statek vizovský připadl Gollenům, kteří tím
spor vyhráli, ačkoliv jej získali podvodným jednáním.

SK Jasenná se připravuje na jarní kola soutěže
Kolo Zápas
11.

Jasenná - Bylnice B

13.

Jasenná - Slopné

12.

Rozlosování OS dorost B - Jaro 2009
Den
So

Datum

11. duben 2009

Poteč - Jasenná

NE

19. duben 2009

Provodov - Jasenná

NE

3. května 2009

16.

Bylnice - Jasenná

NE

18.

Slopné - Jasenná

SO

30. květen 2009

SO

13. červen 2009

14.
15.

17.

19.

20.

Jasenná - Drnovice

Jasenná - Poteč

Jasenná - Provodov

Drnovince - Jasenná

Kolo Zápas
14.

Jasenná - Příluky B

16.

Jasenná - Trnava

18.

Jasenná - Volno

20.

Jasenná - Vlčková

15.
17.

19.
21.
22.

23.

24.

25.

26.

SK Vizovice B - Jasenná

SO
SO

SO

SO

NE
SO

8:45

10:00

8:30

16:30

15:30

16:30

15:15

Začátek

Odjezd

16:00

15:00

16:30

15:30

9. květen 2009

16:30

23. květen 2009

16:30

17. květen 2009

6. červen 2009

Datum

29. březen 2009
4. duben 2009

16:30

16:00

NE

3. květen 2009

10:00

9:00

Bratřejov - Jasenná

NE

17. květen 2009

10:15

9:30

Jasenná - Hvozdná B

Jasenná - Jaroslavice B
Fryšták C - Jaroslavice

Jasenná - Neubuz
Veselá - Jasenná

SO

10. květen 2009

NE

24. květen 2009

NE
SO

NE

NE

Den

NE

14.

Jasenná - Kašava

NE

Trnava - Jasenná

Hvozdná - Jasenná

NE
SO

NE

16:30

16:30

16:30

16:30

6. červen 2009

16:30

15:30

21. červen 2009

10:00

9:00

Začátek

Odjezd

14:30

13:30

13:30

12:30

14. červen 2009

Datum

12. duben 2009

18. duben 2009
26. duben 2009

3. května 2009

10. květen 2009

16:30

14:30

14:30

14:30

SO

16. květen 2009

14:00

13:00

NE

31. květen 2009

14:00

13:00

16.

Jasenná - Zádveřice

NE

18.

Jasenná - Lužkovice

NE

Březová - Jasenná

31. květen 2009

Rozlosování OS žáci B - Jaro 2009

Jasenná - Provodov

Veselá - Jasenná

18. duben 2009

NE

12.

17.

10:00

16:30

Štípa B - Jasenná

Lužkovice B - Jasenná

Jasenná - Všemina

15.

12:45

12. duben 2009

10.

13.

14:00

16:30

NE

Kolo Zápas
11.

Odjezd

25. duben 2009

Rozlosování IV. B - Jaro 2009 - Muži
Den

Začátek

24. květen 2009

7. červen 2009

14:30

14:30
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Informace OÚ

Informace pro plátce daně z příjmu
Ve dnech 11. března a 25. března 2009 v době od 8.00
do 12.00 hodin a od 13.00 do 17.00 hodin budou pracovníci FÚ Zlín poskytovat informace a vybírat daňová přiznání na Městském úřadě ve Vizovicích 11. března
v přízemí Lidového domu, dv. č. 125 a 25. března v malé
zasedací místnosti, II. patro městského úřadu dv. č. 317.
Platba poplatku za odvoz odpadu
Upozorňujeme občany, kteří dosud nezaplatili poplatek
za odpad, že splatnost poplatku byla stanovena na 31. 3.
2009. Poplatek činí 450,– Kč za osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci. Studující, kteří bydlí v pracovní dny
mimo obec, mohou uplatnit slevu 50 %. K tomu je třeba
doložit potvrzení školy o studiu nebo potvrzení o ubytování. Při nedodržení termínu splatnosti bude neplatičům
navýšen poplatek o 50 %.
Platba poplatku za psa
Zároveň upozorňujeme majitele psů, kteří dosud neuhradili poplatek za psa, že tento je také splatný do 31. 3.
2009. Poplatek se vztahuje na každého psa staršího 3
měsíců.

Připravujeme výlet do Prahy
Kulturní komise Obecního úřadu Jasenná v případě dostatečného zájmu uskuteční jednodenní výlet do Prahy
v předběžném termínu 16. 5. 2009 (sobota). Na programu je
prohlídky sídla Senátu Parlamentu ČR, prohlídka rekonstruovaných zahrad na Malé Straně. Prohlídky mohou absolvovat ti, kteří budou mít zájem. Je možné si určit vlastní individuální program. Prohlídka Senátu je zdarma, do zahrad se
platí vstupné. Cena za dopravu by byla cca 500,– Kč za osobu při obsazeném autobusu. Zájemci o účast na tomto výletu
ať se přihlásí na Obecním úřadu do 13. 3. 2009.
Tříkrálová sbírka
Už tradičně Vás v únorovém čísle zpravodaje informujeme o průběhu Tříkrálové sbírky v naší obci. Ani letos se nic nezměnilo v počtu koledníků, do ulic vyrazily dvě skupinky. Co se ale změnilo, bylo jejich složení.
Skupinku vedenou panem Romanem Poláčkem vytvořili Vendula Hirková, Eliška Poláčková a Matěj Poláček.
Do skupinky vedené panem Janem Smetánkou se zapojili
Ondřej Kovář, Vojtěch Kovář a Martin Werner. Společně
vykoledovali v Jasenné a Lutonině krásných 22.510,– Kč.
Za jejich ochotu a nezištnou pomoc Charitě Zlín děkujeme, stejně jako děkujeme všem, kteří jim letos přispěli
do kasiček. Více informací o celé sbírce získáte na internetové adrese: www.zlin.charita.cz.

Děkujeme Janu Poláškovi mladšímu

Z dopisu paní Anny Vařákové, statutární zástupkyně
ČČK OS Zlín:
Vážený pane starosto,
Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Jánského dárcům krve, kteří
dovršili počet 40 bezpříspěvkových odběrů. Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich humánního vztahu
ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale celé naší společnosti. S potěšením Vám proto sdělujeme, že mezi vyznamenanými zlatou medailí prof. J. Jánského je i Váš spoluobčan pan
Jan Polášek ml.			
Ve Zlíně 20. 1. 2009
Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674. Sazba: Studio-mk, Vsetín.
Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 27. února 2009.
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