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Hasičské cvičení

V sobotu 9. 10. 2010 se v Jasenné uskutečnilo taktické cvičení jednotek sborů dobrovolných hasičů. Toto cvičení bylo zaměřeno na prověření možnosti dopravy vody s velkým výškovým rozdílem. S touto myšlenkou přišli
naši hasiči a podařilo se k tomuto účelu zajistit účast 12 jednotek. Pro účel cvičení byla navržena lokalita Syrákov. Z nádrže na potoce Jasénka u lyžařského vleku byla voda dopravena spojením hasičských stříkaček po úsecích zúčastněných jednotek až nad vodojem na Syrákově. Délka trasy byla 800 m, převýšení 120 m. Organizačně
celou akci zajistil SDH Jasenná, kterému patří uznání za jeho činnost.
Pavel Machovský, starosta

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
VI/1/2010
ZO schvaluje předložený program jednání.		
Pro: 9 členů
VI/2/2010
ZO konstatuje ověření ve smyslu s ust. § 54 odst. 2
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
že návrh Územního plánu Jasenná není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo výsledkem řešení rozporů a se
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského
úřadu a vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm.
c) stavebního zákona za použití ust. § 43 odst. 4 stavebního zákona, v souladu s ust. §§ 171 až 174 zákona č.
500/2004 Sb., správní řád ve znění zákona č. 413/2005
Sb, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb.,
o územně analytických podkladech, územně plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, formou Opatření obecné povahy č. 1/2010 Územní plán Jasenná.
Pro: 9 členů
VI/3/2010
ZO projednalo a schvaluje odkoupení nemovitostí po zemřelém Jiřím Mackovi, Jasenná čp. 55, bez závazků vůči věřitelům, podle znaleckých posudků
č. 5643–4/2009 a č. 1236–13/2009 za cenu 38.200,– Kč.
Pro: 9 členů
VI/4/2010
ZO projednalo a schvaluje uzavření darovací smlouvy,
kterou Obec Jasenná daruje SK Jasenná pozemek p. č. st.
643/2 o výměře 30 m2, zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
Jasenná na Moravě a obci Jasenná, vše zapsáno v katastru nemovitostí na LV 10001 a zároveň pověřuje starostu
podpisem darovací smlouvy do 6. 10. 2010.
Pro: 9 členů

VI/5/2010
ZO projednalo a schvaluje uzavření dohody mezi Obcí
Jasennou a Městem Vizovice o úhradě neinvestičních nákladů na žáky dojíždějící do ZŠ Vizovice pro školní rok
2009/2010 ve výši 5.000,– Kč na žáka/školní rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy do 6. 10. 2010.		
Pro: 9 členů
VI/6/2010
ZO projednalo a schvaluje uzavření dohody o úhradě neinvestičních nákladů na dojíždějící žáky mezi Obcí
Jasennou a Statutárním městem Zlín pro školní rok
2009/2010 ve výši 3.000,– Kč na žáka/školní rok a pověřuje starostu podpisem smlouvy do 6. 10. 2010.		
Pro: 9 členů
VI/7/2010
ZO projednalo a schvaluje na základě předložených nabídek uzavření smluv o zajištění zimní údržby 2010/2011
mezi Obcí Jasennou a firmou Jasno spol. s r. o. Jasenná a panem Vlastimilem Vaculíkem, bytem Liptál čp. 15
a pověřuje starostu podpisem smluv do 8. 10. 2010.		
Pro: 9 členů
VI/8/2010
ZO projednalo a schvaluje návrh rozpočtového opatření
č. 2/2010 v příjmové i výdajové části ve výši 192.000,– Kč.
Pro: 9 členů
VI/9/2010
ZO projednalo a schvaluje prodej pozemků p. č. 3114/2
(99 m2) a p. č. 3114/3 (34 m2) v k. ú. Jasenná na Moravě
na základě znaleckého posudku. Tyto pozemky jsou pro
obec dle nového územního plánu nepotřebné. Vypracování znaleckého posudku a návrh kupní smlouvy zajistí kupující strana.		
Pro: 9 členů
VI/10/2009
ZO projednalo umístění dopravního značení na místní
komunikaci Chovatelská a schvaluje umístění dopravního značení dle aktualizace pasportu MK v obci.		
Pro: 9 členů

Územní plán (ÚP) naší obce schválený v roce 1994
prošel mnoha změnami, stejně jako naše legislativa. Na
základě těchto změn vyvstala nutnost zpracování nového územního plánu. Přípravná fáze se uskutečnila v roce
2007 realizací etapy „Průzkumy a rozbory“ s podporou Zlínského kraje. V roce 2008 Zastupitelstvo obce
Jasenná schválilo zpracování nového územního plánu.
Vzhledem k existenci dotačního titulu Zlínského kraje „Podprogram na podporu obnovy venkova – projekty na zpracování územních plánů“, byla na začátku roku
2009 podána žádost o poskytnutí podpory. Zlínský kraj
nám schválil dotaci 204.000,– Kč, tj. cca 70 % nákla-

dů. Zpracování návrhu nového územního plánu s použitím „Průzkumů a rozborů“ provedla Ing. arch. T. Bergmannová. V roce 2009 proběhly přípravné práce a byl
zhotoven pracovní návrh územního plánu. Následovalo projednávání s dotčenými orgány a zpracování jejich
připomínek a požadavků. To již bylo v roce 2010. V loňském i letošním roce byly projednávány i požadavky veřejnosti. Finální podoba návrhu nového územního plánu
byla schválena zastupitelstvem obce 5. 10. 2010.
Územní plán musí být v souladu s Politikou územního rozvoje České republiky. Z toho vyplývá pro obec při
stanovení zastavitelných ploch respektování kulturní,
urbanistické, architektonické, přírodní a krajinné hodnoty území. Dále územní plán musel převzít ze Zásad

Usnesení ze zasedání ZO dne 5. 10. 2010:
Přítomno všech 9 členů zastupitelstva.

Nový územní plán obce
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územního rozvoje Zlínského kraje záměr dopravního
koridoru pro silnici I/69 – stoupací pruhy Syrákov a železniční koridor Vizovice – Valašská Polanka. Územní
plán také respektuje nadregionální biokoridor Kelčský
Javorník a regionální biocentrum Hodín.
Územní plán obyčejně nejvíce zajímá občany z hlediska možnosti stavby domů. Na základě žádostí vlastníků pozemků byly do ÚP (tam, kde to
bylo možné) zapracovány plochy pro bydlení. Tyto vymezené plochy včetně zatím
nevyužitých ploch ze starého ÚP představují možnost výstavby pro cca 60 nových domů. Některé lokality, kde by bylo více nových domů, musí mít po
nabytí platnosti ÚP zpracovány územní studie (umístění staveb, infrastruktury). Územní studie se vyhotovují podle toho, jestli pro vymezené plochy je dostatečný
zájem o výstavbu. Pokud je v územním plánu schválena
plocha pro bydlení, neznamená to, že obec musí zabezpečit potřebnou komunikaci, kanalizaci apod. V průběhu územního řízení pro novou stavbu stavební úřad
řízení přeruší nebo zastaví, jestliže stavbu nelze napojit na dopravní a technickou infrastrukturu. Stavebník

musí předložit plánovací smlouvu s obcí se stanovením
závazků na vybudování potřebné infrastruktury. Je velká škoda, že v Regionálních operačních programech
i v programech Zlínského kraje zcela chybí dotační tituly pro výše uvedený účel.
Nový územní plán musí být do 4 let aktualizován. Aktualizace znamená prověrku ploch, jejichž nové využití
bylo v ÚP zapracováno a také je to možnost
do ÚP provést další změny. Podle aktuálních předpisů i sebemenší změna územního plánu obnáší vyhotovení ÚP celé obce.
Finančně je to cca 50.000,– Kč. Proto má smysl provést
změnu ÚP až tehdy, když bude větší množství požadavků na její provedení.
Schválený územní plán vytváří předpoklady pro udržitelný rozvoj území obce a nemá s výjimkou nadřazené
dopravní infrastruktury negativní dopad na historické,
kulturní a přírodní hodnoty obce Jasenná. Zpracování
nového územního plánu je procedura časově i finančně
náročná, kterou se ale podařilo s podporou Zlínského
kraje uskutečnit.
Pavel Machovský, starosta

Voleb do ZO Jasenná konaných ve dnech 15. – 16. 10.
2010 se zúčastnilo 423 ze 773 oprávněných voličů, tj.
54,72 % – všem, kdo přišli, děkujeme. Všechny odevzdané hlasy byly platné a po jejich přepočtu Českým statistickým úřadem dle stanovených pravidel jsou výsledky
následující:
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů
Jasenná – získala 4 mandáty, volební strana č. 2 – Tradice
a rozvoj Jasenné – získala 5 mandátů.

3.
4.
5.

Výsledky voleb do Zastupitelstva obce Jasenná

Za volební stranu č. 1 byli zvoleni zastupiteli:

pořadí titl. jméno a příjmení
zvolení

1.
2.
3.
4.

Ing. Ivana Londová
Ing. Marta Surá
Bc. Eva Kovářová
Roman Poláček

   věk

47
34
45
40

pořadí počet
na HL hlasů

1.
3.
9.
2.

248
228
226
178

Za volební stranu č. 2 byli zvoleni zastupiteli:
1.
Pavel Machovský
52
1.
2.
Vladimír Zapalač
48
9.

331
270

Jiří Mikšík
MUDr. Vladan Polášek
Zdeňka Turková

48
30
63

4.
5.
2.

260
260
163

Náhradníci za volební stranu č. 1
1.
Kamila Poláchová
2.
Ing. Jindřich Smetánka
3.
Petr Kovář
4.
Josef Pečenka
5.
Jan Zicha

33
25
28
26
63

4.
5.
6.
7.
8.

85
193
169
129
129

Náhradníci za volební stranu č. 2
1.
Martina Večerková
2.
Pavel Polách
3.
Pavel Bělík
4.
Jan Sušeň

40
33
59
48

3.
6.
7.
8.

169
209
155
223

Volba starosty, místostarosty a předsedů výborů bude
provedena na ustavujícím zasedání ZO v listopadu, až
uplynou zákonem stanovené lhůty pro podání námitek
k výsledkům voleb.

Napojování rodinných domů na rozvodné řady obecního vodovodu

V současné době probíhá proces kolaudace vybudovaných rozvodných řadů v obci s předpokládaným ukončením kolaudačního procesu v závěru listopadu tohoto
roku. Protože realizace přípojek je podmiňována venkovní teplotou min. 5°C, lze předpokládat, že většina přípojek se bude provádět až počínaje jarem roku 2011. Takto
jsou informováni i technici v SmVaK Ostrava. Na většinu

žádostí o souhlas s napojením jsme již i toto doplňovali.
Kolaudační rozhodnutí obdrží i v SmVaK Ostrava a postupně Vás pak budou i provozní technici kontaktovat.
Předkládáme i cenové nabídky firem Cobbler a RM-Gas,
ze kterých si sami můžete vybrat svého dodavatele prací.
Zdeňka Turková, místostarostka
(Pokračování na 4. straně)
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Cenová nabídka od RM-Gas, spol. s r. o. Hvozdná = sazba č. 1
Cenová nabídka od firmy Cobbler s. r. o. = sazba č. 2
Stručný popis
sazba č. 1
sazba č. 2
Cena potrubí za 1 m /folie + drát/
52,00
55,00
PE přechod 32/1“ 2x
220,00
290,00
Spojka Isiflo
420,00
480,00
Nátrubek várný
100,00
90,00
Položení potrubí (m)
25,00
23,00
Tlaková zkouška (ks)
450,00
650,00
Desinfekce (m)
50,00
45,00
Protlak pod komunikací (m) /místní/
650,00
890,00
Prořezání komunikace (m)
90,00
120,00
Výkop v chodníku vč. zapravení (m)
1050,00
1200,00
Výkop v asfaltu vč. zapravení (m)
2250,00
2690,00
Bourání – přes zdivo /bez zapravení/
600,00
520,00
Výkop v zeleném vč. zapravení (m)
650,00
820,00
Startovací jáma /v zeleném/ (ks)
1550,00
1700,00
Montážní jáma /asfalt/ (ks)
6500,00
8200,00
Vodoměrná šachta
7800,00
8300,00
Vodoměrná souprava
1400,00
1620,00
Vodoměr
0,00
0,00
Koleno (ks)
145,00
150,00
Šoupátko domovní
850,00
1280,00
Poklop šoupátkový
480,00
550,00
Zemní souprava teleskopická
950,00
1200,00
Podkladová deska
65,00
80,00
Navrtávací T kus přípojkový
1750,00
1450,00
Montáž vodoměrné soupravy
350,00
300,00
Doprava (km)
15,00
14,00
HZS (hod)
250,00
280,00
Stručný popis
Výkop mont. jam (protlaky…) (m3)
Výkop rýhy – strojní (bm)
Výkop rýhy – ruční (bm)
Bourání betonu (m3)
Písek SPC + doprava (m3)
Podpísk. + zapískování (m)
Drcené kamenivo + uložení (m3)
Chránička (prům. 65 mm) + pokládka (m)
Zához (m3)
Beton + betonáž (m3)
Nakládka + odvoz zeminy na skládku (m3)
Protlak + chránička 63 mm (m)
Protlak + chránička 110 mm (m)
Řezání asfaltu (m)
Řezání betonu (m)
Bourání asfaltu (m3)
Živičný povrch (m2)
Terénní úpravy + osetí (m2)
Provrtání otvoru (ks)
Železobetonová deska (m2)
Multikar + řidič (hod)
Doprava (km)
Kompresor + obsluha (hod)
Zához rýh (m)
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sazba
680,00
240,00
360,00
2500,00
800,00
40,00
680,00
35,00
200,00
3200,00
210,00
700,00
1000,00
120,00
150,00
1600,00
680,00
80,00
450,00
560,00
340,00
15,00
690,00
80,00

Poznámka: Sazba DPH 10 % bude
uplatněna v případě, že práce budou provedeny na stavbě pro sociální bydlení dle zákona o dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb. § 48 – což
stavebník doloží vyplněným a podepsaným čestným prohlášením, jinak
bude účtována sazba DPH 20 %.
Dále firma RM-Gas, spol. s r. o.
Hvozdná garantuje snížení ceny za
práce v rozmezí 10 – 20 %, pokud
se práce budou realizovat až v roce
2011.
Montáž, napojení vodovodní přípojky může provést pouze provozovatel vodovodu SmVaK Ostrava nebo
firma s pověřením od provozovatele.
Nabídky firem RM-Gas a Cobbler
představují možnost zhotovení vodovodní přípojky tzv. „na klíč“, kdy firmy zajistí všechny práce včetně vytyčení sítí (plyn, telefon, elektřina)
před prováděním zemních prací. Vodovodní přípojku je možné vybudovat i tím způsobem, že některá firma
provede zemní práce a provozovatel
vodovodu provede montáž vodovodní přípojky podle dohodnuté cenové
nabídky SmVaK Ostrava.
K této variantě dodala předběžnou
nabídku zemních prací firma Novaagrotis, s. r. o. Zlín–Kostelec:
Ceny jsou bez DPH, která bude
uplatněna podle zákona o DPH (10
% nebo 20 %). Provedení vodovodní přípojky je individuální záležitost, proto je třeba si zvolenou firmou
nechat předložit konkrétní nabídku ceny. Vzhledem k tomu, že firmy
budou držet záruku za zásah do komunikace, aby nedocházelo k propadání živičného povrchu, je počítáno
v ceně se zásypem montážní jámy drceným kamenivem a následným provedením železobetonové desky pod
živičný povrch.
Kontaktní údaje:
RM-Gas, spol. s r. o. Hvozdná, p.
Válek – 606 676 423
Cobbler, s. r. o. Zašová, p. Škabraha
– 777 729 409
Novaagrotis, s. r. o. Zlín-Kostelec,
p. Plhák – 603 224 947

Dále upozorňujeme všechny zájemce o zhotovení přípojky k vodovodnímu řadu, že před započetím
výkopových prací je třeba mít od
Obecního úřadu v Jasenné rozhodnutí, kterým se povoluje uložení přípojky do místní komunikace (zvláštní užívání MK – dle zák. č. 13/1997
Sb.). Vydání tohoto rozhodnutí je
spojeno s úhradou správního poplatku ve výši 1.000,– Kč (dle zák.

č. 634/2004 Sb.). Na základě usnesení zastupitelstva obce bude občanům, kteří si podají žádost, poskytnut dar na úhradu tohoto poplatku.
Výše daru bude 1.000,– Kč, takže
správní poplatek bude žadateli proplacen v plné výši. V praxi to pak
bude fungovat tak, že při podání žádosti o povolení zvláštního užívání
MK bude podána i žádost o poskytnutí daru. Žadatel u sebe nemusí mít

1.000,– Kč, ani mu žádné peníze nebudou v hotovosti předány, vše vyřídí obec administrativně.
Zároveň je třeba vědět, že o povolení zvláštního užívání MK musí
požádat i firma, která bude provádět
samotný výkop v místní komunikaci. Rozhodnutí o povolení překopu
MK vydává opět OÚ Jasenná a jeho
vydání je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 100,– Kč/10 dní.

To, že naše nově vybavené a zrekonstruované učebny nebudou jen
pro žáčky školy, bylo součástí projektu od prvopočátku. Konec konců i na realizaci projektu se podíleli i ti, kteří již jasenským škamnám
dávno odrostli. Malování a úklid
učeben a montáž nábytku zvládla
čtveřice našich bývalých žáků – Ondřej Polách, Alena Kratinová, Iveta

Mikšíková a Miroslava Smilková –
předminulé prázdniny na jedničku.
Od září náš projekt pokročil a lavice začli využívat i tito jeho účastníci – naši bývalí absolventi, kteří
se připravují na maturitu. Scházejí
se pravidelně ve čtvrtek po skončení provozu školní družiny a na velkoformátové obrazovce sledují zfilmovanou „povinnou četbu“. Každé

setkání je doplněno i debatou o četbě a půjčováním, vyměňováním
a doporučováním knížek. Bývají to
velmi příjemná setkání, která se nekonají z nutnosti či povinnosti, ale
upřímně se na ně vzájemně těšíme.
Přejeme jim, aby svou pečlivou přípravu zúročili u úspěšné zkoušky
dospělosti – jarní maturity.

Další krok v projektu Lavice rostou s námi

Mgr. Iva Mynářová

PRVNÍ MEDOVÉ ODPOLEDNE

Sobota 13. listopadu 2010 - jídelna ZŠ v Jasenné

Ochutnávka medu, medoviny, pečení a zdobení perníků, soutěž o nejlepší med, výstava včelařských potřeb a odborná přednáška o včelích
produktech.
Vlastní akci předchází kurz peče- řejnosti ochutnání s možností vlastníní a zdobení perníků, který začíná ho hodnocení. Obracíme se na včelauž v pátek v 16.00 hodin a pokra- ře našeho mikroregionu o poskytnutí
čuje v sobotu v kuchyni základ- vzorku medu ¼ kg (jednotné skleniční školy. Pečení bude učit učitelka ky vám dodá po tel. dohodě př. Stupaní Marie Bajzová z Lidečka. Per- deník Jar., tel: 608370774) a rovněž
níky budou vystaveny a nabídnuty o hojnou účast na závěrečném koštok prodeji v sobotu odpoledne v jí- vání.
Nosným programem je propagace
delně ZŠ Jasenná. Tohoto kurzu se
mohou zúčastnit všichni zájemci včelařství, výstava včelařských pomůcek, včelích produktů jasenských
z obce i okolí.
V sobotu 13. listopadu 2010 od včelařů s možností zakoupení medu,
13.00 hodin bude vybraná laická po- medoviny, kosmetiky z včelích prosudková komise, při zachování ano- duktů, dále bude možno ochutnat
nymity vzorků, hodnotit nejlepší med a porovnat jednotlivé druhy medu
Vizovického mikroregionu. Po jejím jako například akátový, medovicový
ukončení bude umožněno široké ve- a pastový. K ochutnání budou rovněž

různé druhy medoviny. Uvidíte a budete si moci koupit napečené perníky. Děti budou mít možnost si perníky vlastnoručně nazdobit a odnést,
nebo sníst. Finanční výnos z prodeje
perníků bude použit k nákupu včelařských pomůcek pro Včelařský kroužek mládeže při ZŠ v Jasenné.
V prostorách ZŠ budou vystaveny výkresy dětí z mateřské a základní školy na téma o včelách, medu
a včelařích nazvaná Včely dětskýma očima. Výstava bude soutěžní
a za vybraná nejlepší díla budou jejich autoři odměněni sladkými perníkovými dárky.
Ve 14.30 hodin budou slavnostně vyhlášeni vítězové nejpěknějšího
dětského výtvoru soutěže Včely dětskýma očima a budou oceněni účastníci soutěže o nejlepší med.

Součástí této akce je beseda na téma:

Včelí produkty a jejich vliv na naše zdraví

Přednáší a široký sortiment včelích
produktů předvádí zkušený včelař př.
Josef Okál. Zveme všechny zájemce
z řad našich spoluobčanů.

Tuto akci organizuje OV ČSV, o. s.
Zlín, VKM při ZŠ Jasenná a Obec
Jasenná.
Tato akce je uskutečněna za finanč-

ní podpory a záštity OV ČSV, o. s.
Zlín a Obce Jasenná.
Děkujeme tímto ZŠ Jasenná za spolupráci a poskytnutí prostor.
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Včelařský kroužek v ZŠ

Když jsme byli na jarní exkurzi u pana Studeníka na pasekách,
u jeho včelek, ani jsme netušili, jaký
zájem to u dětí vzbudí. Poutavé vyprávění děti natolik zaujalo a motivovalo, že se začaly ptát po včelařském kroužku. A protože jejich
zájem přetrval i prázdniny a tato

myšlenka našla podporu u svazu
chovatelů včel i u vedení obce bude
od října v naší základní škole kroužek mladých včelařů. Hlavně, že se
našel ochotný odborně zdatný vedoucí, pan Jaroslav Studeník, který
umí děti zaujmout a nadchnout a má
spoustu vědomostí a zkušeností,

Ustavení Včelařského kroužku mládeže
při ZŠ Jasenná a OV ČSV, o. s. Zlín

Milí malí přátelé, vážení rodiče,
v červenci 2010 byl návrh OV ČSV
Zlín na ustavení kroužku projednán
s paní ředitelkou ZŠ Jasenná Mgr. Ivou
Mynářovou, která přivítala tuto včelařskou aktivitu a přislíbila zajistit nábor
žáků do včelařského kroužku.

V září se do VKM přihlásilo celkem 10 dětí, bylo proto pokračováno
v administrativních úkonech registrace, přihlášení do ČSV aj.
Děti se ve včelařském kroužku naučí ošetřovat včely v průběhu celého
roku, poznávat stromy, keře a rostli-

které umí dětem srozumitelně předat. Jsme velmi rádi, že můžeme být
při tom, když bude v Jasenné vyrůstat nová generace včelařů – chovatelů tolik potřebných a prospívajících
lidem i přírodě.
Mgr. Iva Mynářová

ny, anatomii včely a léčení včelstev.
Každý rok v dubnu mají možnost se
účastnit včelařských aktivit pod názvem Zlatá včela, které pořádá ČSV.
Vedoucí včelařského kroužku je
př. Jaroslav Studeník, který doufá, že
se mu u dětí podaří rozvíjet kladný
vztah k přírodě a ke včelaření.
Za OV ČSV, o. s. Zlín
Jaroslav Studeník

Topná sezona

Podzim je tady a hraje mnoha barvami. Vzhledem k chladnému počasí
ovšem naše obec „hraje“ hlavně navečer mnoha „vůněmi“ linoucími se
z našich komínů. Nedokonale spalované uhlí a kdoví co ještě způsobuje,

že od podzimu do jara je zřejmě ve
městě vhodnější ovzduší než u nás.
Připomeňme si, že kromě zdravého
rozumu i např. občanský zákoník pamatuje na to, že vlastník domu nesmí
obtěžovat své okolí kouřem, popíl-

kem, prachem, pachy atd. Každý je
povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, majetku,
přírodě a životním prostředí.
Pavel Machovský,
starosta

Končí podzimní část sezony 2010/2011

Novou sezonu jsme začali s novou
trenérskou dvojicí Marek Řezníček
a Milan Řezníček, kteří nahradili odcházejícího Petra Sušně, kterému touto cestou děkujeme za odvedenou práci a věříme, že nám ještě
pomůže.
Jan Zicha, předseda SK Jasenná

Muži SK Jasenná – Mužům se
podzimní část sezony nevydařila.
Po 6 výhrách a 5 prohrách nám patří až 6 místo s 18 body. Střídali jsme
dobré výkony se špatnými, a taky
nás hodně srazila zranění 4 hráčů základní sestavy. Za muže taky
nastupovalo 6 dorostenců. Snad se
jarní část vydaří líp a ještě zdramatizujeme boj o postup do 3. třídy. Složení mužstva je toto: Kovář
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Martin, Kráčala Roman, Řezníček
Milan, Zicha Tomáš, Kovář Petr,
Kovář Tomáš, Bajza Stanislav, Maliňák Zdeněk, Jurčák Petr, Krajščák
Tomáš, Smilek Lukáš, Polách Ondřej, Zicha Jan, Zicha Petr, Korčák
Patrik, Smilek Adam, Čala Jiří, Zapalač Petr, Bláha Boris, trenéři Řezníček Milan, Řezníček Marek, vedoucí mužstva Polách Petr.
Dorost SK Jasenná – Naši dorostenci skončili v sezoně 2009/2010
na druhém místě a postoupili
do okresního přeboru. Před začátkem soutěže panovaly trochu obavy,
jak se hráči vypořádají s vyšší soutěží, ale prozatím to zvládají skvěle.
Po odehraných 9 kolech je SK Jasenná na 4. místě. Připsali jsme si

3 výhry, 5 remíz a 1 porážku. Právě
tato prohra s Návojnou nám ukončila fantastickou sérii 22 soutěžních
zápasů bez porážky! Na podzim nás
čekají ještě 2 utkání, snad přidáme
ještě nějaké body. Za dorost SK Jasenná hrají: Maliňák Zdeněk, Bajza
Stanislav, Zicha Jan, Smilek Adam,
Smilek Lukáš, Jurčák Petr, Bláha
Boris, Šťastný Tomáš, Zerzáň Tomáš (host. Všemina), Sklenář Josef (host. Všemina), Samsonek Jan
(host. Všemina), Štěpán Dan (host.
Všemina), Braborec Patrik (host.
Vizovice), Baránek Adolf (host. Vizovice), trenér Řezníček Marek, vedoucí družstva Kratina Jaroslav.
Za SK Jasenná trenéři
Marek Řezníček a Milan Řezníček

Informace mateřské školy
Po jednání starosty pana Pavla Machovského a místostarostky paní Zdeňky Turkové s Krajskou hygienickou stanicí Zlín byla kapacita mateřské školy
rozšířena a proto máme v mateřské
škole několik volných míst. Kdo z rodičů bude mít ještě zájem zapsat dítě
do mateřské školy Jasenná na školní
rok 2010/2011, rádi jim vyjdeme vstříc.
Pokud zájem ze strany rodičů nebude,
nabídneme místa v okolních obcích.
Prvního září jsme přivítali v mateřské škole 10 nových dětí z Jasenné
a Lutoniny. Děti se postupně adaptují
na život ve školce. Seznamují se s pravidly chování ke vztahu k druhému,
rozvíjí si schopnost žít ve společenství ostatních a seznamují se s místem

a prostředím, ve kterém žijí a vytvářejí
si pozitivní vztah k němu.
Jedním z hlavních úkolů Mateřské školy Jasenná je „Seznamování
s okolním světem a děním a vlivem
člověka na přírodu kolem nás“. Naše
MŠ leží v krásném přírodním prostředí a časté vycházky do okolní přírody
s batůžky na zádech umožňují dětem
poznávat valašskou krajinu – ráz krajiny a v ní rostliny, zvířata, ptáky, živočichy... Ve zdánlivě obyčejných věcech
učíme děti hledat krásu a vytvářet kladný vztah k rodnému kraji. Děti vedeme k povědomí o významu životního
prostředí pro člověka. Aby si uvědomily, že jak se budou chovat ony i ostatní, ovlivní nejen svoje zdraví, ale i pro-

Poklady z naší popelnice

Autobus zastavil před mateřskou
školou. Hurá jedeme na výlet. Ale ne
jenom na ledajaký výlet. Jedeme daleko, až do Starého Města. Co tam
budeme dělat? Na to se s námi pojďte podívat.
Batůžky na záda, jistě v nich máme
nějaké „dobrůtky“ od maminek. Ještě přidáme svačinku a vitamíny v banánu a samozřejmě nesmí chybět pití.
Co kdybychom měli žízeň. A můžeme
vyrazit.
Když jsme se pohodlně usadili vedle svého kamaráda v autobuse, řidič nastartoval a už se žene po silnici. V Zádveřicích k nám přistoupily
i děti z mateřské školy Zádveřice s jejich učitelkami.
Jejda dávejte pozor, máme červenou! Proč autobus zastavil a na zelenou barvu se zase rozjel? V tom jsou
jistě nějaká kouzla. Ale kdepak, i naše
děti Vám poví, že nás zastavil semafor a také nám na zelenou dal povel
k tomu, abychom jeli dál. To je krásný rozhled z oken autobusu. Krajina je
jako na dlani, listí na stromech krásně zbarvené do žluté, červené i zelené,
už se těšíme, až z autobusu ven vyjdeme. „Kdy už tam budeme?“ Netrpělivě
se ptají dětí. A než jsme se nadáli, už

jsme se dočkali. Konečně jsme dorazili
na místo. Ale copak ve Starém Městě
budeme dělat? Podíváme se do závodu
Kovosteel, ve kterém projdeme výukovým programem „Poklady z naší popelnice“.
Tak už pojďme dovnitř. Nebo na někoho čekáme? V brance se najednou
objevila usměvavá paní průvodkyně.
Před námi se otevřela veliká brána, co
asi bude za ní? Paní průvodkyně nás
nejdříve zavedla do výukové místnosti s velkými, barevnými polštáři. To
se nám líbilo. Polštáře byly pohodlné
a také šustivé. Paní průvodkyně z Kovosteelu nám vyprávěla příběh o recyklování odpadů. Bylo jednou jedno
městečko, které se jmenovalo Kvítkov.
V tomto městečku bydleli skřítci. Skřítek Barvínka, která měla ráda květiny, skřítek Hopík, jeho nejoblíbenější
hračka byla skákací kulička a skřítek
dědeček Dubovčík, ke kterému chodili skřítci pro radu, byl velice moudrý. Za Kvítkovem bydlel skřítek Kleo.
„Ale co mají skřítci společného s tříděním odpadů?“ Jen se pohodlně posaďte a poslouchejte, jak to bylo dál.
Víte, ten skřítek Kleo byl velice nepořádný. Když vypil sklenici od sodovky, odhodil láhev na zem. Snědl salát

středí. Učí se pomáhat pečovat o okolní
prostředí, dbát o pořádek a čistotu, nakládat vhodným způsobem s odpady
a starat se o rostlinky, chránit přírodu
v okolí nebo živé tvory.
O jedné ze zajímavých aktivit, kterou jsme již druhým rokem uskutečnili, se můžete dočíst v následujícím příspěvku.
Věra Pečenková

z plastového kelímku a hop s kelímkem do křoví, a když si namaloval obrázek a vůbec se mu nepodařil, skrčil
ho a nechal ležet na trávníku. Jednou se Kleo probudil a před domečkem mu něco velice zapáchalo. A tak
se rozhodl, že všechny odpadky, které má před domem, hodí do blízkého
keře. Už je neuvidí a snad i přestanou
tolik smrdět. Jenže si toho všimli Barvínka s Hopíkem a domluvili se, že to
Kleovi vrátí. Všechny odpadky Kleovi
navěsili na dveře a čekali, co se bude
dít. Když ráno Kleo vyšel z domečku,
všechny odpadky na něho spadly. Kleo
se na skřítky velice rozzlobil. Ale co
teď s odpadky? Zpátky do lesa nesmí,
kam s nimi? Dokonce ani skřítek Dubovčák jim nedokázal pomoc. Když
tu najednou kolem jede liška Čisťulka. V autě má naložené barevné popelnice. „Kamarádi, o copak se hádáte?“ Skřítci jí pověděli, co se stalo a že
neví, kam mají odpadky uklidit, aby
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nezapáchaly a nezničily nám les. „To
je snadná pomoc,“ povídá liška Čisťulka: „Dáme je do správných popelnic.
Modrá je na papír, žlutá na plast, zelená na barevné sklo a bílá na čiré sklo.
Zapamatovali jste si to všichni pořádně?“ Děti, pomůžete skřítkům s úklidem odpadků do správných popelnic,
ať nám to jde rychleji? Děti se daly
s chutí do práce a za chvíli byly všechny odpadky roztříděny. Jsou velice šikovní, nemyslíte? Tak se sama sebe
ptám, dokázali bychom to také my dospělí, aby ta naše příroda byla krásnější a zdravější?
Když jsme si dohráli, zahoukal
na nás vláček Steelinka. Připravte se,
vyrážíme. Ale nebojte, se Steelinkou
se v moři odpadků jistě neztratíte. Projeli jsme se kolem velkých železných
trámů a jiných výrobků z železa. Představte si, že železo nabíraly velké bagry s hydraulickou rukou. I bagr si umí
hrát. Ukázal nám to při skládání kostek slisovaného železa. To by bylo
houpaček ze starých pneumatik. Celá

Branný den
V sobotu 25. 9. na místním fotbalovém hřišti proběhl Branný den pro
děti.
Nápad uskutečnit tuto akci přišel z rozhovorů nás rodičů, kdy jsme
vzpomínali na naše školní léta. V té
době jsme v rámci školy absolvovali
různé branné závody a soutěže. Také
jsme se shodli, že se v dnešní době
dětičky míň „hýbou“ a že takové
akce docela chybí. A tak slovo dalo
slovo a díky šikovným lidem ochotným něco dělat, se tato akce mohla
uskutečnit.
Aby si mohly zazávodit všechny
děti, rozdělily jsme je do kategorií
podle tříd, od předškoláčků až po deváťáky. Po prezentaci na startu dostali všichni dresy s čísly a mohlo se
závodit. Trasa závodu byla rozložena
po celém fotbalovém hřišti a disciplíny byly přizpůsobeny věku dětí.
Závodilo se ve slalomu s florbalkou,
slalomu s fotbalovým míčem, ve skákání v pytli, přenášení míčku na lžíci,
v hodu granátem, ve střelbě z airsofto8 Jasenský zpravodaj

kopa se tu skladovala. A aby nám cesta
vláčkem po Kovosteelu rychleji utekla,
poslechli jsme si písničku. Zazpívejte
si s námi:
Jede k nám zelený vlak,                            
je to vlak Kovosteela,                               
a tím kovu sbírání                                     
přírodu nám ochrání.
Jede, jede mašinka,                                
jmenuje se Steelinka,
veze hodné dětičky,
do města i školičky.
Přijeď vláčku, přijeď k nám,
já ti taky něco dám,
všechen odpad kovový
každý rád ti naloží.
Výlet mašinkou jsme zakončili u pirátské lodi Naděje, na které je kapitán Jack. Protože kapitán nebyl zrovna na lodi, tak jsme se na ni mohli jít
podívat. Vyzkoušeli jsme si, jak se taková velká loď řídí, zazvonit si na lodvé pistole, v běžeckém slalomu mezi
tyčemi a v hodu kamenem do plechového kýblu. V závodu rozhodoval jak
celkový čas, za který závodící trať proběhli, tak body udělované u každé disciplíny. Děti si tak mohly vyzkoušet,
jak jsou na tom s rychlostí, přesností,
soustředěním a zručností. A že to braly vážně, bylo patrné z jejich soustředěných obličejů, kdy trpělivě čekaly na výzvu
ke startu.
Když se dozávodilo
a sečetly se výsledky,
byli tři nejlepší z každé kategorie odměněni medailemi a diplomy, ale aby to ostatním
nebylo líto, hlavně těm
malým, rozdávaly se
i perníkové medaile
od paní Žárské a diplomy za účast. Některé děti si ty perníkové
medaile dokonce pochvalovaly víc než ty
kovové.
Bohatý a podle mého
názoru i zajímavý, byl

ní zvon. A předškoláci se také podívali na blízký maják Šrotík. Jasné počasí
nám připravilo nádherný výhled. Tam
někde vzadu je i naše Mateřská škola
Jasenná.
Byl to krásný zážitek. S těžkým srdcem jsme se loučili, ale autobus nečeká. A tak jsme nastoupili zpátky
do autobusu, který nás jako mávnutím kouzelného proutku zavezl zpátky ke školce. Výlet se nám podařil. Jen
se našich dětí zeptejte, jak se jim výlet líbil.
A já Vám ještě na rozloučenou povím jednu zajímavost. „Průměrný
Čech vyhodí každé dva měsíce stejné množství odpadků, jako sám váží.
Každou zbytečně vyhozenou tunu
kvalitního odpadního materiálu do netříděných popelnic musí nahradit PŘÍRODNÍ SUROVINY.“ Šetřeme naši
přírodu, prosím, začněme třídit odpadky. Času nám to moc nezabere, ale příroda, ta nám bude za to velice vděčná.
Děkuji Vám.
Michaela Propšová
i doprovodný program. Určitě velkým zážitkem byla jízda na lanové
sedačce, kterou pro děti připravil pan
Roman Balšán spolu s Honzou Sušněm. I když někteří měli z této netradiční atrakce ze začátku trochu
obavy, měla pak velký úspěch. Dalším lákadlem byl oddíl lukostřelců
ze Zlína. Ti přijeli s panem učitelem

Žáčkem, který vyučuje na ZŠ ve Vizovicích tělesnou výchovu. Tady
si mohli zájemci z řad dětí i dospělých vyzkoušet střelbu ze sportovního luku na terč. Že to není tak jednoduché, jak to vypadá, určitě potvrdí
každý, kdo to zkusil. A protože se
všechno to sportování občas neobejde bez poranění, měli jsme tu i zdravotní koutek. Tady paní Andrea
Surá všem zájemcům ukázala něco
ze základů první pomoci a ošetření drobných poranění. Starší děti pak
zajímalo použití termofolie, a nebo
si mohly vyzkoušet, jak se cítí lidé
na vozíčku. Zařádit se dalo i na nafukovací skluzavce, což uvítaly hlavně ty menší děti. Celým odpolednem
nás také provázel pan Olin Brázdil,
který nám pouštěl písničky k tanci
i poslechu, a také celý závod náležitě
okomentoval.
Jak se nám tato akce povedla nejlíp posoudí ti, kteří se přišli podívat.
Za sebe si myslím, že podle nadšených reakcí dětí, se nám naše snaha připravit pro ně hezké odpoledne s trochou toho sportovního vyžití,
docela povedla.
Ráda bych tak touto cestou,
za všechny ze SRPDŠ moc poděkovala všem maminkám a tatínkům, kte-

ří se na přípravě, organizaci a průběhu akce podíleli. Zvláště pak pánům
Milanu Křupalovi a Petru Duškovi
za nápaditost při přípravě trati a konečné podobě závodu a paní učitelce
Peškové ze ZŠ v Jasenné za vydatnou
pomoc s organizací u startu. Poděkování patří také policistům z oddělení
ve Vizovicích pánům prap. Petrovi
Zrníkovi a prap. Cyrilovi Nevělíkovi, kteří se ujali airsoftové disciplíny a i po ukončení závodu byli k dispozici všem zájemcům, kteří si tuto

střelbu chtěli vyzkoušet. Nesmíme
zapomenout také na pana npor. Romana Jakubů, který je vedoucím
oddělení vizovické policie a tyto policisty na naši akci uvolnil.
Na závěr bych vás chtěla upozornit
na další akci chystanou pro děti a tou
je Dětský maškarní ples, který proběhne opět v místní sokolovně a datum bude upřesněn v příštím vydání
zpravodaje.
Za SRPDŠ
Věra Vaculíková
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Jasenná má dvojnásobného účastníka
Mistrovství světa

B

ude tomu již 8 let, co byl založen kynologický klub v Jasenné. I když jsme klubem velmi malým,
dosáhli jsme velkých výsledků. V průběhu posledních let jsme si vybudovali
respekt a úctu ostatních kynologů, rozhodčích a našich i zahraničních závodníků. To vše díky našim úspěchům.
Jak už nadpis napovídá a pro ty, kterým se to ještě nedoneslo, má náš klub
již dvojnásobného účastníka mistrovství světa. Je jím Marek Černý se psem
z vlastního chovu Aykem Aykmar.
Marek poprvé na reprezentaci dosáhl
v loňském roce, kdy se s Aykem hned
v první sezóně nominovali do 5-členné
reprezentace na mistrovství světa v německém Krefeldu. Po mnoha letech
práce se psy, po nesčetných hodinách
věnovaných jejich výcviku, po vypocení litrů potu a po ztrátě milionů nervových buněk, se mu konečně podařilo
dosáhnout až na kynologický Olymp.
Byl to tehdy pro náš klub obrovský
svátek s bouřlivou oslavou! Ten, kdo
nedělá vrcholovou kynologii, jen těžko může chápat, jak velký úspěch to
je. Většina kynologů pracuje se psy
celý život, ale jen málokomu se podaří dostat do reprezentace za Českou
republiku. Markovi se to podařilo. Navíc nám to otevřelo brány do té pravé
nefalšované světové kynologie. Viděli
jsme 170 „nabušených“ závodníků se
svými psy z celého světa a Marek byl
jedním z nich. Na tribuně sedělo přes
10 tisíc diváků, kteří vytvořili nezapomenutelnou atmosféru. Tehdy jsme tam
jeli s heslem asi všech nováčků - podat
stabilní výkon, neudělat České republi-

ce ostudu a být aspoň do poloviny. To
se Markovi povedlo, obsadil 69. místo.
A nebýt vlastních chyb způsobených
nervozitou, bylo by to do první dvacítky. I tak to byl obrovský úspěch a pro
nás nezaplatitelná zkušenost.
Letošní rok 2010 byl pro náš klub
opět ve znamení úspěchů. Sezónu zahájila Lucka Čalová se svým psem Cykem
Aykmar. Hned z prvního zkušebního
závodu ve Zlíně přivezla krásné 3. místo. No a počátkem jara proběhly další
vrcholové závody, které byly vedeny
pod taktovkou Marka Černého. Jeho 3
úspěšné starty (1. místo v Ostravě, 2.
místo v Břeclavi a 14. místo v Suchdole nad Odrou) znamenaly opět jeho
nominaci na mistrovství světa. Tentokrát se dějištěm závodu stane španělská
Sevilla. Závod proběhne koncem října
a poprvé se ho zúčastní více než 170
závodníků z různých koutů světa, či-li
konkurence bude obrovská.
Jako každým rokem i letos u nás
na cvičáku probíhají těžké přípravné
reprezentační tréninky a to i s kynology
z jiných států. Tréninků se u nás účastní
Němci, Italové a bratři Slováci. Nejvíce
jsme však hrdí na to, že můžeme u nás
v klubu každoročně přivítat špičku
americké kynologie, reprezentanta USA
a šéfa policie K9 Mikeho Diehla, který
v roce 2006 vyhrál mistrovství USA se
psem odchovaným a vycvičeným u nás
na „jasenském cvičáku“.
Na závěr chceme Markovi poděkovat
za vzornou reprezentaci klubu a doufáme, že letos z pozice ostříleného reprezentanta podá minimálně stejný výkon
jako loni! Za celý klub mu přejeme

Česká reprezentace pro rok 2009 se psy (třetí zprava Marek Černý).
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hodně štěstí a dobrý los!! K článku přikládáme několik málo fotografií. Pokud
máte zájem o podrobnější informace
a další fotky, najdete je na www.aykmar.cz.		
Ing. Lucie Čalová,
předsedkyně KK Jasenná
Mgr. Petr Vlach, člen KK Jasenná

Marek Černý s Aykem Aykmar.

Ayk Aykmar - disciplína obrana z mistrovství světa v Německu 2009 - figurant Vincenzo Magnati.

Nahoře zleva Sean O´Kane + Mike
Diehl - reprezentanti USA, dále členové KK Jasenná.

Česká reprezentace pro rok 2009
v německém Krefeldu - slavnostní zahájení (dole zleva Marek Černý).

Jasenský košt 2010

Rok 2010 nebyl na trnky vůbec dobrý. Jarní deště, které
přišly v době květu, výrazně
ovlivnily úrodu letošního roku.
Také několikadenní deště při
dozrávání trnek neměly na jejich kvalitu dobrý vliv. Během roku to vypadalo, že snad
ani z trnek nebudeme pálit
a na košt vytáhneme staré zásoby. U některých, bohužel, to
asi tak dopadne. V každém případě se koštování blíží a kdo
je ochoten a má chuť svým
vzorkem podpořit tuto akci,
ať dodá vzorek destilátu 0,5 l
označený jménem, rokem
pálení a druhem ovoce do
23. 11. 2010 na obecní úřad.

„Okrasa“ Jasenné

Téměř všichni jezdíme aspoň občas kolem nemovitosti čp. 55 a máme
před očima již téměř zřícenou stavbu
domu. Mohlo by se zdát, že nikomu
nevadí, jak vypadá tento dům a okolí. Již před 3 lety bylo ale zahájeno
s vlastníkem domu projednávání nápravy, které ale skončilo z důvodu
úmrtí vlastníka. Novým vlastníkem
se ale nestal nikdo, protože všichni
potenciální dědicové se dědictví zřekli, a nemovitosti měly přejít do vlastnictví státu. Stát by vyhlásil dražbu
za účelem pokrytí pohledávek věřitelů. Situace kolem nemovitosti čp.
55 byla v průběhu uplynulých 3 let
mnohokrát konzultována s notářem
pověřeným dědickým řízením, s Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových i se stavebním úřadem.
Obci byla nedávno nabídnuta možnost odkoupit přímo všechny nemovitosti po zemřelém (bez závazků)
za cenu podle znaleckého posudku,
tj. 38.200,– Kč. Vzhledem k tomu, že

na pozemcích u domu je uložen veřejný vodovod, podle návrhu odkanalizování obce by zde byla kanalizace
a bylo by možné eventuálně rozšířit
komunikaci, zastupitelstvo schválilo
odkoupení dotčeného majetku. Po-

kud vše dobře dopadne, bude možné
stavbu odstranit. Pozemek bude následně upraven, udržován a nebude
používán pro účely skládky, jak se to
průběžně děje.
Pavel Machovský, starosta
Jasenský zpravodaj 11

Společenská kronika

84 let
Věra Maliňáková
hořansko
říjen
83 let
Josef Bajgar
střed		říjen
Jan Macek
střed		říjen
82 let
Jaroslav Kočica
střed		říjen
75 let
Petr Polách
paseky		září
Jarmila Šťastná
střed		září
70 let
Jarmila Polášková
hořansko
říjen
60 let
Jiří Hladík
střed		říjen
Všem oslavencům gratulujeme

Narodili se:

Michaela Zichová
Sofie Orságová
Šimon Turek
Rodičům blahopřejeme

Rozloučili jsme se:

Františka Kovářová
Petr Mlejnek
Karel Sušeň
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

Sňatek uzavřeli:

Pavel Spisar a Zuzana (Kautská)
Adam Bělíček a Hana (Hložková)
Martin Šebesta a Hana (Kratinová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí

K trvalému pobytu se přihlásili:

Hana Bělíčková
Martin Výboh
Petra Zimáková
Vladimír Malota

Z trvalého pobytu se odhlásila:

Petra Zichová

K 20. 10. 2010 má naše obec celkem 962 obyvatel,
z toho je 473 mužů a 489 žen.

Doba panství pánů z Blümegen
II. část – Krištof, hrabě z Blűmegen

Přesto přísežní člen vizovské
městské rady Pavel Podsedník nejen že znova odepřel přihlášku
do katolické církve, nýbrž odevzdal „jménem celé obce“ u smíšené komise prosbu, aby mohl zůstat při evangelické víře. Když byl
tento, jinak pro svou poctivou povahu a velice vážený občan vyslýchán pro své „buřičství“, bránil se
prohlášením, že „byli přece všeci vyzváni, aby se, pod přísahou,
svobodně vyznali ke své evangelické víře“. A připomněl, že jim bylo
tehdy řečeno biskupskou komisí „
… neboť slouží to k božské úctě,
aby se katolíci s evangelíky navzájem nehaněli, nýbrž, aby se mezi
sebou jako společné děti Kristovy
milovali“. Ujišťoval, že podobně
s ním smýšlí skoro celá vizovská
obec, že si svoje svědomí nechce
obtížit a tak evangelíkem zůstane.
Pavel Podsedník byl žalářován
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v Hradišti a přemlouván k přijetí
víry katolické. Když však stále žádal, aby směl zachovat svou víru,
byla mu 31. července dána třídenní lhůta k rozmyšlení, což by posloužilo k jeho „umenšení trestu“.
A tak 2. srpna Podsedník přednesl:
„Poněvadž nařízeno jest, proste,
a bude vám odpuštěno – nejponíženěji prosím, jestli by mi Jasnost
císařská dovoliti nechtěla zůstati při méj víře – když zákon Páně
z úst Hospodina je lepší než zlato a stříbro – tehdy já chcu přijat
víru katolickú, ale přísahat nebudu. Padám tedy na kolena a líbám
nohy i ruce jeho Jasnosti císařské
i všech pánů a prosbu skládám pro
Boha, pro nejsvětější rány Krista
Pána, pro blahoslavenou Pannu
Mariji a všechny Svaté, aby se mně
árešt a trest, který jsem zasloužil,
odpustil, já se budu za Jasnost císařskou a všecky pány – jak nás

svatý apoštol Jakub napomíná:
synáčkové moji, modlete se jeden
za druhého – vždycky modliti.“
13. srpna 1777 byl nad Pavlem
Podsedníkem vynesen rozsudek:
„ … v příčině tvrdošíjného pozůstávání v bludnéj víře z práva se
nachází, že pro to těžké jeho provinění … jiným na příklad a k odstrachu, jemu pak ale k dobře zaslouženému trestu – přes ten již
vystálý arešt ještě skrz šest neděl
v Hradišti v železech a pútách veřejnou práci vykonávat má“.
Den 22. srpna 1777 byl určen
ke slavnostní „revokaci“ či odhlášení víry všech svedených evangelíků. Ten den zaplnili všichni
evangelící z vizovského panství
celé náměstí, které bylo obstoupeno jednou kumpanií kavalerie
a jednou kumpanií pěchoty s červenými výložkami a s tasenými
šavlemi. Před sochou Matky boží

byl postaven stůl, kde se shromáždilo jak duchovní tak světské panstvo. Předseda komise Flamm poté
všecky dřívější přihlášky k víře
evangelické, každou zvlášť, roztrhl
a prohlásil za neplatné. Po delším
proslovu přítomné upozornil, „ …
že žádný evangelík trpěti se nemůže, a zrušení přihlášek k evang.
víře je ta poslední milost, kterou
jim dnes císař pán a císařovna
prokazují“.
Pak jeden po druhém ze všech
obcí učinili vyznání, a po skončení předseda zvolal „Tak včil,
aby nás Pán Bůh Duchem svatým
osvítil, všeci do kostela půjdem.“
A tak se všichni jedním tahem valili do kostela a tamboři na bubny
„rumpotali“.
Přes svůj ryze katolický postoj se
stal mikulovský probošt Háj jedním
z nemnohých národních buditelů
ve Vizovicích a na celém Valašsku.
Tento syn českého patrimoniálního
úředníka ve Fulneku vynikal nejen hlubokým náboženským citem
a velkým vzděláním, nýbrž i láskou
k lidu a jazyku českému.
25. září 1777 si Jasenští i Vizovští stěžovali na svého pána hraběte Krištofa z Blűmegen na zostření robotních povinností, a o měsíc
později - 31. října 1777 byl dokonce
v noci od nevěrců založen ve Vizovicích na dvou stranách oheň, při
čemž shořela panská stodola se
115 vozy sena, celý panský dvůr
a střecha vinného sklepa.
Raabův návrh poddanské reformy,
osvědčený v roce 1776, byl šlechtě doporučen k následování. Není
tedy divu, že také hrabě Blűmegen,
majitel vizovského panství, povolal
dvorního radu Raaba k sobě, aby
i jemu svou zkušeností pomohl při
provádění pozemkové reformy proměnou roboty na peníze.
Raab po prozkoumání vizovských poměrů hraběti Krištofovi
doporučil, aby požadoval za odstoupení panské půdy, při současném zrušení roboty, za 1 měřici
asi 36 krejc. náhrady. 14. července
1778 tak vznikla smlouva o vykoupení roboty ve Vizovicích. K tomu

bylo ve smlouvě připomenuto, že
nutno připočítat 6 krejcarů z měřice (státní) zeměpanské daně. A tak
vypočteno, že nejvyšší celkový roční poplatek z 1 měřice se rovná 36
krejcarům, čímž budou moci být
všichni poddaní nejen osvobozeni
od nevolnictví a všech robotních
prací, ale ještě mnozí chalupníci
a malí usedlíci získají nejlevnějším způsobem téměř všechnu panskou půdu. Vrchnost si pro vlastní obdělávání vyhradila jenom 100
měřic u vizovského dvoru.
Počátek nového systému – tedy
konec roboty byl určen na 1. leden
1779. Takto smluvené platy se budou vrchnosti odvádět z polovice
v penězích, z polovice v obilí. Tím
byla tedy roku 1778 uzavřená mezi
vizovickou vrchností a jejími poddanými smlouva o abolici robot.
O značně zuboženém stavu vizovského kostela sv. Vavřince
máme informaci ze zprávy mikulovského probošta Háje ze dne 26.
června 1778, kde se píše: „V neděli a svátky je tak veliký nával
lidí v kostele, že se děkan Breyer
vážně obává, že se tento prastarý, sešlý kostel rozpadne“. Proto
bylo snahou děkana Breyera s podporou prob. Háje úsilovat o získání finančních prostředků na stavbu
chrámu nového.
Roku 1778 nastal již o vizovské
farníky ušlechtilejší boj, neboť děkan Breyer pracoval jen v duchu
Hájově. Avšak také evangeličtí kazatelé tehdy nelenili a doufajíce,
že jim císař Josef II. brzo pomůže k svobodě, obcházeli s největším sebezapřením tajně své věrné
a povzbuzovali je k vytrvalosti –
a ne bez úspěchu! Vždyť 28. května téhož roku si vizovský direktor Proksch stěžoval u krajského
úřadu, „že dvorní dekret ze dne
4. dubna, aby se mládež účastnila křesťanského cvičení, nemá téměř žádného účinku. Kdyby však
se proto užilo tělesných trestů, že
by mohlo vypuknout nové pozdvižení“.
Roku 1779 hrabě Krištof Blűmegen již povolal 2 geometry, kte-

ří vypracovali na podkladě učiněného porovnání nové katastrální
mapy všech osad jeho vizovského
panství pro potřebu raabizace.
V záležitosti náboženského přesvědčování se již v roce 1779 zdálo, že katolická věc na Vizovsku
zdárně pokročila. Neboť probošt
Háj ve své zprávě píše na zemské gubernium: „Ve Vizovicích,
až na několik málo lidí, věc naše
úspěšněji pokračuje než kdykoliv dříve. Jenom Prlov, polovice
Jasenné a Lutoniny a více rodin
v Zádveřicích nechtějí dosud slyšet horlivého hlasu svého pastýře.
Přece však duchovenstvo jenom
k trpělivosti a křesťanské snášenlivosti vytrvale nabádati, všecko
pak ostatní božskému milosrdenství odporučovati musím.“
V lednu 1780 se mnohé valašské
obce znovu zřekly katolické víry
a žádaly, aby jim bylo dovoleno nejen tajně, jako dosud, ale veřejně
konat služby boží dle předpisů protestantské víry. Této žádosti jim
nebylo vyhověno, ale jinak stárnoucí Marie Terezie proti nespokojencům vystoupila už jen velmi
mírně, nejspíš v důsledku toho, že
císař Josef II., její syn, aby uvolnil
nátlak v záležitosti víry, vydal již
8. března 1780 císařský patent, že
má úplně přestat veškeré tajné vyzvídání o tom, zdali někteří evangelíci konají pro sebe doma náboženské cvičení.
V této nábožensky rozjitření době, kdy po děkanu Breyerovi převzal vizovskou faru P. Jan
Kastinger (rodák z Bzence), překvapila jako blesk z jasné oblohy
vládnoucí kruhy zpráva, kterou 13.
března 1780 zaslal direktor Ant.
Proksch krajskému úřadu:
„Dnes v noci ze dne 12. na 13.
t.m. shromáždilo se ve vsi Senince na 4000 kacířů, mužů
a žen na gruntě   Matouše Kováře ve velkém, odlehlém údolí, což
bylo včera o 10. hodině prozrazeno od jisté ženské, načež byl povolán rychle zdejší rychtář, podučitel Josef Zeman, 10 věrných
katolíků vizovských, fojt z LutoJasenský zpravodaj 13

niny i z Jasenné, panští drábové
a zdejší portáši. Tito všeci překvapivše shromáždění, protlačili
se až ke stolu, na němž stály v lucerně hořící svíce a konvice s vínem. Také kus chleba byl na stole.
Vedle stolu seděl s knihou v ruce
predikant (evangel. kazatel). Tento otázav byv, odkud je a od koho
má pas a povolení, odpověděl polekaně, že nemá průkazu. Rychtář
vizovský poručil mu pak, aby se
s ním odebral na úřad. Vtom však
okolostojící lidé uchopili predikanta a vedli jej hustě obstoupeného do blízkého lesa. Druzí tlačili rychtáře a portáše zpět a vzadu
stojící volali: zabijte ty služebníky
antikristovy!
Nikdo sice z našich lidí nebyl
zabit, ale potlučeni byli více méně
všeci. Jak naši zjistili, byli tam
Vsatští, Liptálští a evangelíci téměř ze všech vizovských poddaných vesnic.
Nejvíce ran utrpěl vizovský rychtář Jan Pravda a pomocník vizovského učitele, a pak vizovští drábi,
kteří měli predikanta v rukou, ale

byvše ztýráni, nemohli jej do Vizovic přivésti. Ale vizovští portáši,
kaprál Jiří Mikulášek a pak prostí
portáši Jiří a Martin Hnilica, Jiří
Tureček a Jiří Polášek, chovali se
lhostejně a nepodnikli zcela ničeho k obraně bitého rychtáře, podučitele a vizovských drábů, jimž
byly v tlačenici 2 pušky odebrány.
Vždyť také nedostal žádný z těchto portášů ani nejmenší rány.“
Skrze to přišla komis s vojákama
na panství Vsetín v noci do osady
Rúštky, na spící lid vpadli, hned 3
mužské a jednu ženu obtíženů zamordovali, na kterýchžto obcách
po tři čtvrti roku vojáci leželi a lidi
… evangelické v Hradišti věznili
a také ze svobodných míst i ze zákupů 20 lidí zajali a takovým lidem statky sprodali a sebrali.
Zmínění portáši byli krátce nato
sesazeni, neboť se poznalo, že se
nechtěli postavit proti svým krajanům. Potrestáni byli i někteří poddaní. Matyáš Čaník z Rakové 8
dny prací na panském v železech
a Mikuláš Pagáč měl být přesazen

do Uher a ze zabaveného majetku
měl dostat jen 100 zlatých.
Tato ohromná schůze evangelíků
ke společné večeři Páně „pod obojí“ se úmyslně konala 13. března
na počest narozenin císaře Josefa
II. poté, co bylo mezi evangelíky
z panství vizovského a vsatského
rozhlášeno, že císař slíbil náboženskou svobodu.
Když tři dny nato – 16. března
1780 v 9 hodin večer – přijížděla k vsetínskému zámku, kde císař
Josef II. hodlal přenocovat, jeho císařská ekvipáž s doprovodem, vhodil mu do kočáru vsetínský tkadlec, holič a knihař evangelík Jan
Aron Bubela ševcem Jakubem Olšákem sepsanou prosbu protestantů z valašských panství k ochraně
náboženských svobod.
Pokračování příště

Informace OÚ

Sbírka se uskuteční 1. – 2. listopadu 2010 v době od
15:00 do 18:00 hodin ve zdravotním středisku Domu
služeb v Jasenné.

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje Sbírku
použitého ošacení
* letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
* lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
* látky (minimálně 1 m2)
* domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené
* peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
* obuv – veškerá, nepoškozená

V sobotu 6. listopadu 2010 se uskuteční tradiční
Vodění berana, které zakončí Hodová zábava v Hospodě pod Vartovňů. Zábava začíná ve 20:00 hodin,
hrát bude kapela Kolík.

Sbírka ošacení

Věci, které nelze přijímat:
* ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce – z ekologických důvodů
* nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
* znečištěný a vlhký textil
Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se
nepoškodily transportem.

Drakiáda

V sobotu 30. 10. 2010 uspořádá SDH Jasenná tradiční DRADIÁDU na kopci Klenic. Začátek je v 11 hodin
– za příznivého počasí. Občerstvení bude připraveno.

Zavírání studánek

V sobotu 30. 10. 2010 se uskuteční tradiční Zavírání
studánek pořádané ZO ČSOP „Portáš“ Jasenná. Trasa
povede okolím obce, bližší informace budou vyhlášeny
v pátek 29. 10. 2010.
Připomínáme, že zprávy hlášené obecním úřadem najdete také na webových stránkách obce www.jasenna.eu,
v oddíle Obecní úřad.
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