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Rozsáhlé opravy kostela
sv. Máří Magdalény
v Jasenné

Začátkem května tohoto roku započaly práce ve vnitřním prostoru našeho kostela. Bylo nutno vyklidit veškeré
lavice, oltáře, obrazy …, následně pak podlahu; stará dlažba, beton a zemina se vyvážela do připravených kontejnerů. Větší část betonu se ale použije na podklad nové dlažby. Tyto těžké práce se nám podařilo udělat brigádně,
kde pomáhali jak farníci z Jasenné, Lutoniny a Bratřejova, tak hlavně farníci a skauti z Vizovic pod vedením kaplana P. Jindřicha Peřiny. Nad vším dohlíží a vše řídí děkan naší farnosti Mons. Jan Kutáč. Všem moc děkujeme
a doufáme, že nadále ještě pomohou… Svépomocnými pracemi jsme ušetřili přibližně jednu třetinu nákladů.
Další práce budou pokračovat začátkem září. Výběrově zvolená firma Renomix Zlín provede položení odvětracích
kanálků, podkladů, omítek a nakonec dlažby. Vše by mělo být ukončeno v polovině prosince tohoto roku. Jelikož nás
čeká ještě dlouhá cesta, věříme, že vše zvládneme a bude opravena a dokončena nejstarší a důstojná stavba naší obce.
Závěrem patří velké poděkování Obecnímu úřadu v Jasenné, panu starostovi Pavlu Machovskému a zastupitelům jak za finanční pomoc, tak i za přistavení a odvoz kontejnerů a dočasný azyl v prostorách zasedací místnosti
obecního úřadu. Děkujeme i firmě Jasno za uložení mobiliáře kostela.
Kdo by chtěl pomoci brigádně, nebo finančně získá informace na OÚ Jasenná. za Farní radu Jan Smetánka

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání ZO dne 13. 7. 2010:
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven Vladimír Zapalač.
IV/1/2010
ZO schválilo předložený program jednání.
Pro: 8 členů
IV/2/2010
ZO schválilo příspěvek na dopravní obslužnost Zlínského kraje ve výši 70,- Kč za občana a rok. ZO pověřuje
starostu podpisem smlouvy o příspěvku na dopravní obslužnost po obdržení smlouvy od Zlínského kraje.
Pro: 8 členů
IV/3/2010
ZO schválilo, na požádání poplatníka, poskytnutí daru
ve stejné výši jak byl vyměřen správní poplatek za zvláštní užívání komunikace při budování vodovodní přípojky.
Obec Jasenná bude tento dar poskytovat jeden rok od kolaudace rozvodných řadů v obci.
Pro: 8 členů
IV/4/2010
ZO schválilo v souladu se zákonem č. 152/1994 Sb. pro
volební období 2010 – 2014 počet členů zastupitelstva
obce na 9 členů.
Pro: 8 členů
IV/5/2010
ZO schválilo nabídku firmy Voding Hranice spol. s r. o.
na zajištění dokumentace potřebné k žádosti o provozování kanalizace za cenu 4.000,- Kč bez DPH.
Pro: 8 členů
IV/6/2010
ZO schválilo záměr pronájmu místa na čp. 54 a 190
(Dům služeb a OÚ) pro umístění zařízení telekomunikačních služeb.
Pro: 8 členů
IV/7/2010
ZO schválilo dohodu o ukončení platnosti smlouvy
o zřízení věcného břemene uzavřenou10. 11. 2009 mezi
Obcí Jasennou a panem Abrahámem.
Pro: 8 členů
IV/8/2010
ZO schválilo návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro umístění kabelu fotovoltaické
elektrárny v pozemku komunikace p. č. 3141/1 v k. ú. Jasenná na Moravě mezi Obcí Jasenná a společností Gydiv
Solar Farm s. r. o., Kvítkovice 155, Otrokovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy do 30. 7. 2010.
Pro: 8 členů
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IV/9/2010
ZO schválilo volbu paní Heleny Poláškové, do funkce
přísedící u Okresního soudu ve Zlíně pro volební období
2010 - 2014.
Pro: 8 členů
IV/10/2010
ZO projednalo žádost ve věci umístění dopravního
značení na MK Chovatelská a pověřuje starostu zabezpečením orientačního sčítání vozidel na MK Sokolská
do 31. 7. 2010 pro další jednání.
Pro: 8 členů
IV/11/2010
ZO schválilo rozpočtové opatření č. 1/2010 ve výši
481.000,– Kč v příjmové i výdajové části.
Pro: 8 členů
Usnesení ze zasedání ZO dne 17. 8. 2010:
Přítomno 7 členů zastupitelstva, omluveni Vladimír
Zapalač a Miroslav Puchmeltr.
V/1/2010
ZO schválilo předložený program jednání.
Pro: 7 členů
V/2/2010
ZO schválilo návrh smlouvy o umístění zařízení pro
internetové služby na čp. 54 a 190 se společností Avonet
s. r. o. Luhačovice a pověřuje starostu podpisem smlouvy
do 31. 8. 2010.
Pro: 7 členů
V/3/2010
ZO schválilo žádost o bezúplatný převod pozemků
p. č. 327, 334/1, 334/3, 334/5, 334/6, 344/6 v k. ú. Jasenná
na Moravě z vlastnictví státu do vlastnictví obce a pověřuje starostu předáním žádosti do 31. 8. 2010 na Úřad pro
zastupování státu ve věcech majetkových.
Pro: 7 členů
V/4/2010
ZO schválilo záměr převodu pozemku p. č. 643/2 v k. ú.
Jasenná na Moravě.
Pro: 7 členů
V/5/2010
ZO schválilo podání žádosti o dotaci na odvodnění
MK v lokalitě Hořansko v rámci výzvy MAS Vizovicko
a Slušovicko v termínu výzvy do 6. 9. 2010.
Pro: 7 členů
V/6/2010
ZO schválilo záměr prodeje pozemků p. č. 3114/2
a 3114/3 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 7 členů

Komunální volby 2010

Volby od zastupitelstva naší obce
se uskuteční 15. – 16. října 2010,
v termínu vyhlášeném prezidentem
republiky. Volební místnost bude
v Základní škole v Jasenné ve třídě v přízemí (vstup hlavním vchodem od silnice). Volební místnost
bude otevřena v pátek 15. října 2010
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 16. října 2010 od 8:00 do 14:00
hodin. Občané mohou ze zdravotních důvodů požádat členy okrsko-

vé volební komise, aby za nimi přišli
domů s přenosnou volební schránkou. Tento požadavek můžete nahlásit na telefonní číslo obecního úřadu 577 456 122 nebo 732 366 377.
Právo volit do zastupitelstva obce
má občan České republiky a státní občan jiného státu, jemuž právo
volit přiznává mezinárodní úmluva, s trvalým pobytem v Jasenné a
věkem nejméně 18 let dosaženým
druhý den voleb. Překážka výkonu

volebního práva je omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody, zbavení způsobilosti k právním úkonům, zákonem
stanovené omezení osobní svobody
z důvodu ochrany zdraví lidu, nebo
z důvodu výkonu povinností služby
vojáka z povolání v zahraničí. Pro
volby do Zastupitelstva obce Jasenná byly zaregistrovány 2 kandidátní
listiny. Z nich mohou voliči vybrat
na volební období 2010 – 2014 nové
zastupitelstvo v počtu 9 členů.
Pavel Machovský,
starosta

Léto 2010
Když se řekne léto, tak je to pro
nás především představa příjemného, pohodového období, kdy si jezdíme na dovolenou do zahraničí nebo
v tuzemsku. Kolik z nás dnes myslí například na léto jako na období
sklizně obilí? Dříve, a není to zas tak
dávno, měla sklizeň obilí v povědomí
lidí velký význam pro zajištění potravin až do sklizně příštího roku.
To, že v obchodech dnes koupíme
kdykoliv všechno, co nás napadne,
neznamená, že to tak musí být pořád.
I v dnešním globalizovaném světě plném technických vymožeností záleží hlavně na počasí, jak se budeme
mít. Stačí málo, a počasí nám předvede, že během chvilky můžeme při-

jít o úrodu i o bydlení. Na vlastní kůži
se o tom přesvědčili během léta v se-

Snímky ze spaní ve škole v posledním červnovém týdnu.

verních Čechách i jinde ve světě. Při
pohledu na hrůzy z postižených oblastí jsou potom zanedbatelné naše
stížnosti na to, že je už týden teplo,
nebo že se ochladilo. Buďme rádi,
že se nám katastrofy zatím vyhýbají
a že letošní léto v Jasenné, pokud jde
o počasí, bylo pohodové.
Léto už bylo. Vždyť dětem, studentům a učitelům končí prázdniny a začne učení. Také v naší mateřské i základní škole budou děti začínat nový
školní rok 1. září 2010. V obou školních budovách se o prázdninách tradičně uklízelo a obě byly částečně
vymalovány. Přeji školákům úspěchy
ve školách a všem přeji, aby i ty následující roční období byly také pohodové.
Pavel Machovský,
starosta
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Tradiční tábor v Hošťálkové
Toto léto jako každoročně pořádal Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné letní tábor
v Hošťálkové. Tentokrát nám vedoucí vybrali téma podle knihy Hobit od spisovatele J.R.R.Tolkiena.
Příběh je ze světa zvaného Středozem, kde žijí elfové, lidé, trpaslíci a hlavně hobiti, což jsou pohodlní a vypasení tvorečkové, kteří
mají nejraději dobré jídlo a lenošení. Hlavní postavou je vystrašený
hobit Bilbo, který se omylem vydá
na výpravu za pokladem v doprovodu 13 udatných trpaslíků (což je
mimochodem stejný počet, jako nás
bylo na táboře dětí).
Na ranní a večerní nástupy jsme
vždy přicházeli s dlouhými kápěmi,
abychom se hobitům podobali aspoň
oblečením, když už nám chyběla vypasená břicha. Ale vedoucí se velmi
snažili – výborným jídlem a častými
svačinkami – nám přiblížit atmosféru hobitího blahobytného života.
Po dva týdny jsme spolu bydleli
ve stanech a při táborových hrách
jsme putovali k dračímu doupěti, až
jsme nakonec dobyli svůj poklad.
Gabriela Mynářová, účastnice tábora

Školka v místní hasičské zbrojnici
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V červnu jsme měli v naší hasičské zbrojnici vzácnou návštěvu – děti
z mateřské školy. Nejdříve se podívaly na cisternu a Avii v garáži, vyzkoušely si hasičské přilby a obleky, podívaly se na hasičské stříkačky
a hadice a vlezly si všechny do obou
aut. V zasedací místnosti si potom
všichni prohlédli poháry ze soutěží,
sportovní i pracovní obleky a sochu
svatého Floriána. Řekli jsme si něco
o našem sboru i o tom, co je potřeba
udělat v případě požáru.
Po malém občerstvení si děti
za zbojnicí vyzkoušely stříkat ze
džberové stříkačky na terč. Všechny
byly moc šikovné a skoro všechny by
se chtěly stát hasiči.
Jsem moc ráda, že se dětem
ve zbrojnici líbilo a těším se na další
setkání s našimi školkáčky.
Jana Pečenková

HASIČSKÝ TÁBOR ve vlachovicích 2010
Zase se sešel rok s rokem a jsou
tu letní prázdniny a s nimi hasičský tábor ve Vlachovicích. Děti se
na 10 dní přenesly do středověku,
staly se pážaty a formou her a soutěží skládaly rytířské zkoušky. Vyzkoušely si souboje, testovaly mrštnost a rychlost, ale také moudrost,
čestnost a taktiku. Na konci tábora
byli všichni pasováni na rytíře řádu
Lvů, Sasů a Templářů.
Byli jsme také na pouti v Újezdě, na koupališti ve Vlachovicích,
na koňské farmě, na výletě na rozhledně na Královci, odkud jsme
viděli i rozhlednu na Vartovně
a Doubravě. Potom jsme se zastavili ve Valašských Kloboukách, kde
měly děti rozchod.
Další výlet byl malým překvapením pro děti. V sobotu po svačině
jsme se vydali do Vysokého Pole,
kde na místní shromaždiště, zvané
Kamelot, zavítali rytíři ze skupiny Markus M z Přerova. Předvedli
nám středověké souboje s meči, sekerami a holemi a večer po setmění
ohňostrojovou šou. Dětem se jenom
tajil dech, když jiskry létaly od brnění a štítů rytířů.
A přišla neděle a odjezd domů.
Děti jsou plné zážitků a domů si dovezou i nějaké vlastnoručně vyrobené výrobky. Tímto děkuji všem,
kdo se podíleli na přípravě a chodu tábora.
Jana Pečenková
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Nevšední zážitek
Jsou tomu již dva měsíce, kdy
jsme jeden takový nevšední zážitek
měli možnost prožít ve společnosti manželů Lisselote a Jana Rokytových, při koncertě Panovy flétny
a cimbálu v našem evangelickém
kostele.
Nepoškodila ho ani malá účast.
A tady bych se chtěla zamyslet nad
tím, proč tomu tak je a jak dál. Uši
slyšely a přebíraly informace: že
vstupné je drahé, kdyby to bylo tak
za padesát, nebo dobrovolné, ale
nejlépe zadarmo, to že by, pane, přišlo lidí. Věříte tomu? Já ne. Když se
počátkem měsíce března sešla kulturní komise nad přípravou činnosti
v tomto roce, tak mimo jiné se řešil
i tento koncert a koncert Hradišťanu. V měsíci květnu měl Hradišťan
u nás vystupovat. Uši už slyší: Tak
proč jste ho nepozvali? Jednoduchá
odpověď. Jejich cena byla 65 tisíc
korun. Ano, čtete správně. A cena
vstupenky při naplnění kostela byla
propočítána na 260,– Kč za osobu.
Ano, také čtete správně. A tak se
vstoupilo do jednání s manžely Rokytovými, kteří i proto, že pochází z Jasenné, „nám udělali“ cenu.
To znamená, že šli pod svou cenu,
i když si veřejným vystupováním
vydělávají na své živobytí. Je to jejich práce.
A tak jsme na schůzce kulturní
komise stanovili cenu vstupenky
na 130,– Kč a tuto cenu odsouhlasilo všech 8 členek KK s tím, že jsme
očekávali dostatečnou účast posluchačů a tím bychom tento koncert
finančně pokryli. Bohužel. Chybějí-

cí finanční prostředky musela obec
doplatit ze svého rozpočtu. Poděkujme tedy obecnímu úřadu, že
uvolnil chybějící finanční prostředky a stal se tak vlastně sponzorem
koncertu. Širokému příbuzenstvu
Rokytových, kteří tvořili 2/3 posluchačů koncertu, patří nemenší dík.
Členek kulturní komise je celkem
osm a proto předpokládáme, že dovedou poskytnout občanům potřebné informace tak, aby nedocházelo
ke zkresleným názorům. „Trh akcí
v Jasenné je přesycen“, a to díky
obrovskému nasazení spolků, ať už
SDH, fotbalistů či aktivních žen ze
SRPDŠ, a také myslivců, kde lidé
jdou nejen za dobrou a dobře připravenou zábavou, ale také se chtějí dobře občerstvit a najíst, čehož se
jim díky obětavosti našich spolků
dostává vrchovatě. Važme si toho
a zachovejme jim přízeň a podporu.
Oni jsou těmi tahouny společenského života v naší obci.
Za koncertováním profesionálních umělců si tedy budeme muset dojíždět v budoucnu mimo naši
obec. Ale určitě se můžeme těšit
na tradiční vánoční koncert v MŠ
a snad i na nějaký ten koncert cimbálové muziky Kašava, která je
na vysoké profesionální úrovni,
ale není na koncertech finančně závislá. Každý z muzikantů má své
občanské povolání, které ho živí
a proto nám můžou koncert umožnit jen za úhradu cestovních náhrad
a pohoštění. Takže i to vstupné pak
může být dobrovolné, anebo za těch
50,– Kč.

Cesta

vě, či přepravě na koních. Po staletí se
cestní síť v krajině určitě nějak podstatně neměnila. K drobným změnám
docházelo možná při změnách půdní držby, ale základní síť zůstávala.
Největší změny v cestní síti nastaly
po vzniku Jednotného zemědělského
družstva v Jasenné. Některé cesty zanikly při scelování pozemků do větších celků a změnu cestní sítě si vynutilo i nasazení mechanizace.

V obci máme spoustu cest, cestiček,
každá má svou zapomenutou historii
a nedochovalo se nám do dnešních
časů ani mnoho záznamů o jejich
vzniku. Některé cesty mají určitě tolik let jako naše vesnice, protože se
vznikem obce vznikala i potřeba propojení sídelních míst. I když tehdejší
stezky asi sloužily spíše pěší přepra6 Jasenský zpravodaj

K zamyšlení by třeba mohlo být
i setkání s harmonikou, rovněž
za malé účasti (vstupné 50,– Kč). No
a besedy s důchodci? Kdyby nebyly
spojeny s koštem slivovice, tak by
na tom byly stejně bídně. Účast tak
kolem 40-ti důchodců. A to už mezi
účastníky počítám i členky kulturní komise. Snad je to i tím, že mnozí důchodci nad 60 ba i nad 70 let
se ještě za ty pravé důchodce nepovažují. Jsou aktivní, mnozí pracují,
studují, pomáhají mladým s vnoučaty, cestují a věnují se svým koníčkům. Ale co je nejdůležitější, že
jsou především mladí duchem. Ale
to je přece dobře, protože když už
politici linkují, že se půjde do důchodu až v 67 – 70 letech, tak je
třeba si ten svůj aktivní věk užívat
navzdory všem kampaním na internetu a v médiích, které se proti seniorům a důchodcům vedou. Oni
– důchodci rozhodně mladým neujídají, ani nezpůsobují schodek státní pokladně a zadlužení státu. Své
důchody si za léta tvrdé práce zasloužili. Toto vše je účelově mířeno
k odpoutávání pozornosti od důležitějších problémů naší společnosti. Ale i tak ti co se sejdou, se spolu
výborně baví a mají radost ze setkání. A to myslím je to nejdůležitější.
Tak přijďte a uvidíte. Ono být důchodcem neznamená jen být člověkem zařazeným do nějaké kolonky
v zavedeném řádu. Využívejme aktivně každou vteřinu času, který je
nám tam nahoře dán.
Zdeňka Turková, místostarostka
a také důchodce a ZO určená zodpovědná koordinátorka za činnost
KK a pořádaných akcí.
Vzpomenu na jednu z polních cest,
která mne provázela mým dětstvím
a mládím. V zimě zavál její úvozy sníh a my jsme chodili do hlubokého sněhu vyhrabávat bunkry.
Na muldách, které navál vítr, se dovádělo na lyžích. V dospělejším věku
nás vodila za dobrodružstvím v divočině, která se podle nás rozkládala v lesích na východ od vesnice. Tato
cesta vede přes Středpole a Zálučí, až

na hranici se Seninkou, proto ji nazveme Středpolovou. Zajímavé je,
že kronikář Jan Macek používal při
psaní názvu Středpole formu zápisu Střeťpole. Cesta v minulosti vedla přes dvory u Macků (Jurků) č.p.
46, Machovských č.p. 76, Valchářů
č.p. 78 (Dolních Valchářů), Valchářů č.p. 80 (Horních Valchářů) a Jurčáků č.p. 126, a zajišťovala přístup
k pozemkům jmenovaných usedlostí. Napojovala se z cesty, která kopírovala potok a v dnešní době je ulicí Prostřední. V současnosti na cestu
najedete po ulici Středpolové. První
se připojuje cesta od č.p. 76, a č.p. 78,
a stoupá Horekončím v úvozu na Díl.
Tady se zařezává do polí hlubokým
úvozem, dlouhým asi 40 metrů. Pak
se dostáváme ke křížení cesty s cestou od č.p. 80, které se nachází těsně
před hlubokým úvozem, dlouhým asi
70 metrů. Po zdejší křížení je sjízdná. V dalším úseku je cesta zrušena.
Za úvozem navazovala dříve cesta
od č.p. 126. Pak následovala křižovatka a ze Středpolové cesty se odbočovalo na směr do Hodína. Když se vydáme od úvozu, směrem na východ
po hranici orné a pastviny, dostaneme se na pokračování cesty, která začíná ve skupince vysokých lip. Klesá Stráňcama do údolí za Zorniců.
Svah, po kterém vede, již léta ujíždí
a je v této části nesjízdná. V dolině
je z části zarostená stromovím a narazíme na ni za potokem, v místě kde
se přeháněl dobytek. Stoupá do svahu přes les zvaný Dubovinka, lehce
se otírá o pozemek Přasličková a zde
zase končí. Pokračovala přes pastvinu na Zálučí. Na cestu opět narazíme

na Vrchzálučí a dostaneme se na louku Nad Lípím. Zde mají myslivci políčko pro zvěř. Přes louku není cesta
znatelná, ale narazíme na ni v horním konci, kde dál pokračuje lesem.
Hned na hranici louky a lesa jsme
v místě zvaném U Sklépka, dřív zde
byl v cestě kamenný hřbet, kterému se říkalo Kozí chrbet. Podle lidové pověsti je na tomto pozemku
malý sklépek se zbojnickým pokladem. K tomuto kronikář Jan Macek
zaznamenal: Můj informátor vykládával toto. V obci Bratřejově bydlel v malé chaloupce zedník, který zastával i funkci „rasa“. Jednou
navečer přišli k němu dva chlapi,
aby si vzal s sebou zednické náčiní
a šel s nimi, aby jim do rána postavil
malý sklépek. Zavázali mu oči, vzali mezi sebe a vedli ho cesta necesta
až na místo, kde ho ostatní zbojnická parta očekávala. Zde již bylo vše
potřebné přichystáno. Do rána byl
sklépek hotový a poklad v něm zazděný. Po letech, když zmíněný zedník svou příhodu vyprávěl, dodával,
že se mu zdálo, že je to na jasensku
na Kozím chrbetě /nyní u Sklépka
zvaném/. K tomuto kronikář ještě dodává: „v mých mladých letech bylo
zde v několika místech kopáno, ale
pokladu asi žádný nenalezl.
K tomu dodávám, že určité pokusy
o nalezení pokladu proběhly i po roce
1970, bylo zde evidentně kopáno. Zda
někdo něco nalezl, není známo a určitě by se tím dotyčný pravděpodobně nechválil. Po roce 1990 někdo při
úpravě cesty hrbol (Kozí chrbet) rozhrnul, takže kdo neví, kde chrbet byl,
nenajde jej.

Odtud již cesta pokračuje do místa
zvaného V Kozincoch, zde se rozdvojuje a jedna větev vede do Pohořelisk
a druhá do Grapy. Opět ze záznamů
kronikáře Jana Macka: V Kozincoch
– název asi od „kozí“ – srnek, jež se
zde hojně zdržovaly. Na p.č. 1347, pod
cestou je studánka o jejíž vodě se tvrdilo, že pomáhá proti vlčici. Zraková
nemoc, lidově zvaná „vlčica“, vyskytuje se u některých jedinců obyčejně
na jaře, patrně z nedostatku určitých
vitaminů v těle. Pohořeliska - v názvu
se zrcadlí dávná událost, kdy lesy v této
části „pohořely“, to znamená částečné
vyhořely. Je zde žleb, který byl kol roku
1900, porostlý hustě maliníkem. Všeobecně se bájilo, že se zde zdržuje veliký
had „veliký jak paúz“. Grapy – název
od příkrých strání na pozemku.
Tak, dostali jsme se až na obecní
hranici se Seninkou, malinko jsme
sáhli do minulosti k oživení vzpomínek na jednu polní cestu. Zůstaly z ní
jenom určité části, ale asi 2/3 jsou v terénu stále patrné, i když sjízdná je určitě v kratším úseku. Žije také v mapách a ve vzpomínkách pamětníků,
kteří ji kdysi prošli v celé její délce.
Při zpracování názvů: čerpáno
z mapy pomístních jmen obce Jasenná, zpracoval Jan Macek, kronikář.
Vysvětlivka:
paúz – dlouhé bidlo, kterým se zajišťoval (stahoval) náklad
sena, obilních snopů, slámy.
ras – člověk zabývající se odstraňováním uhynulých zvířat
a odchytem potulujících se
zvířat.
Pavel Sovička, kronikář

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

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství – pokračování)
Ze všech uvedených skutečností
dosud centrálně nedořešené urbariální problematiky, vyplynulo začátkem
roku 1775, že státní reforma robot už

je pohřbena. Davovou psychózu poddaného lidu posilovala již zmíněná fáma, že je jim něco zatajováno –
„Zlatý patent zcela jistě již existuje,
dobrotivý císař pán ho podepsal už
před několika lety …“, první nepokoje se objevily v severních Čechách.
To již v lednu 1775 vytáhli němečtí
nevolníci z Teplic nad Metují a z Šo-

nova proti faráři, který byl zástupcem
církevní vrchnosti broumovských benediktinů a prohlásili, že už dál nebudou robotovat. Zdejší rychtář svolal „guberno“ (spolek nespokojenců)
a spolu s ostatními rychtáři vytáhli na náchodský zámek žádat úlevu
od robotních povinností.
Po přivolané posile vojáků, kteJasenský zpravodaj 7

rá se vzbouřenci nic nepořídila, se
utvořil zprvu nevelký dav pěších
i sedláků na koních, který zamířil
ku Praze. Když se dav sedláků dostal 18. března k Hradci, měl již více
než 600 hlav. Vojenská výprava vyslaná proti odbojníkům dosáhla jen
zmohutnění vzbouřeného davu. Gubernium rozhodlo zasáhnout silným
vojskem, kterému byly rozdány ostré náboje.
22. března byli již sedláci na půl
cesty ku Praze, při níž se připojovali další. Do Poděbrad jich přišlo již
asi 3 tisíce. Povstalci kudy táhli, hledali u vrchností jakýsi patent – císařské nařízení „list svobody“, přičemž
vrchnosti a správcové nevěděli, co
vlastně chtějí, počínali si bezradně,
z toho sedláci usuzovali, že se před
nimi přece jenom něco tají.
Ve čtvrtek 23. března dorazilo
na 3.000 vzbouřených sedláků tři
míle před Prahou k Brandýsu nad
Labem, to již měli s sebou 40 měšťanů jako rukojmí. V Praze již tou
dobou pochybovali, zda je místní
posádka schopna čelit vzbouřencům
a vyvezli ke Karlínu děla. Tou dobou se již odpoledne houfy sedláků rozložily v blízkém okolí Prahy.
Pražský purkrabí hned následující
den jednal s 20 vybranými rychtáři, aby přiměli své lidi k odchodu.
Někteří poslechli, jiné přinutila pěchota s jízdou, které použily bodáky a ploché šavle. Hlavní viníci byli
odvedeni v poutech do vězení. Celé
zbylé tažení se rozptýlilo do skupin,
operujících na vlastní pěst v oblasti široké dobrých dvacet kilometrů.
Pro jízdu nebylo zatěžko v jednom
dni zdejší buřičské oddíly rozprášit. Ale rebelie na českém severu pokračovala už v rozsahu dobrých 80
kilometrů. Již v dubnu a květnu téhož roku se rozšířily zprávy o rebelii také na Moravě, i zde propukaly
selské nepokoje. A nový robotní patent stále nikde.
Prošlé události utvrdily stárnoucí vladařku Marii Terezii, že je nutno stanovit v Čechách pevný řád.
Poznala nezbytnost proměn, protože sedlák je panskou zvůlí přiveden
k zoufalství a za její již 36-ti leté
8 Jasenský zpravodaj

vlády páni pouze vedou mezi sebou
spor, neudělali nic a poddané dále
utiskují. Vypadalo to, že právě bouří
v Čechách a hrozbou z Moravy hodlala pokojnou cestou využít pro svá
opatření, jimiž chtěla zlomit odpor
šlechty.
S datem 13. srpna 1775 byl vytištěn nový 40-ti stránkový robotní patent, který nařizoval maximální výši
roboty na 3 dny v týdnu a zohledňoval sedláky dle skupin a dle spjatosti s půdou. Je pravděpodobné, že
v roce 1775 nepovažovala už vláda
za únosné, aby míra robotních povinností byla vyžadována více než
tři dny. V patentu bylo pamatováno i na to, aby poddaným, kterých je
nutno využívat k pracem mimo jejich 3 denní robotní povinnosti, byl
za jejich práci vyplácen plat. Robotní povinnosti měly nabýt platnosti rok po uveřejnění. V této době se
měli poddaní rozhodnout, zda chtějí robotovat podle starých předpisů
nebo podle nového patentu. Do konce roku 1775 převážná většina moravských obcí rozhodla konat roboty
podle nového řádu. Časem se však
ukázalo, že patent roku 1775 nevyřešil základní problémy, a byl opět
pouhým provizoriem.
Rok 1775 neřešil jen záležitosti v oblasti nových robotních zátěží. Zabýval se také úpravou nových
berních vztahů, které řešila nová Urbariální fase 1775–1777, která byla
pokračováním Urbariální fase (přiznání) z roku 1749. V podstatě šlo
o soupisy poddaných, pořízené podle robotního patentu z 13. srpna 1775,
v nichž jsou uváděny jejich povinnosti vůči vrchnosti a kostelu.
Tímto soupisem, vycházejícím
z podstaty myšlenky fysiokratismu, nařídil Josef II. vrchnostem, aby
také ony samy přiznaly příjmy a povinnosti, které mají ze sedláků, čímž
chtěl vědět, jaká jsou břemena a povinnosti poddaných vůči vrchnosti –
chtěl sedláka v jeho nerovném postavení ochránit.
Nový urbariální patent z roku 1775
nepřinesl vizovským měšťanům žádné úlevy, poněvadž ti, až na tři sedláky v Chrastěšovské ulici, byli již

všichni z roboty vykoupeni. Byli
však tímto patentem krutě postiženi
vizovští chalupníci a podruzi, a zároveň s nimi i jim rovní ve všech dědinách na panství, poněvadž teprve
na základě tohoto patentu byli podrobeni robotě.
Jak velice tím patentem vizovská
vrchnost získala lze spatřit ze skutečnosti, že její poddaní robotovali do vydání tohoto patentu jenom
23.270 dní, kdežto od roku 1775 již
33.930 dní. Získala tedy vrchnost
10.660 nových robotních dní, čímž se
její čistý důchod znamenitě zvýšil.
S novým stavem robot ve Vizovicích a okolí nebyla tedy naprosto
žádná spokojenost, obce si stěžovaly, vyrojilo se velké množství připomínek. Tyto žaloby nijak nepovznášely vážnost vizovského pána
hraběte Blűmegena, jenž jako zemský hejtman měl být první strážcem
platných nařízení.
V roce 1775 byly Vizovice a okolní
obce po 31-ti letech znovu postiženy
velkou průtrží mračen a krupobitím,
kdy byly i sklepy zatopeny. K témuž
roku se zachovaly drobné zmínky
z blízkých vsí, mj. o fojtství v Jasenné, které zde bylo dědičné a nacházelo se na čísle 60, přičemž k němu náležel kromě pozemků i mlýn a pila.
Tato dědina měla tou dobou 69 usedlostí, na nichž sedlačilo 15 sedláků.
Velkých podsedků zde bylo 7, malých
10. Ostatní byli chalupníci na podolanském pozemku. Sedlák zde byl
povinen odvézt jednou do roka kládu
k panské pile do Zádveřic. Chalupníci robotovali jeden den pěšky.
Problém poddanské otázky nebyl urbariálním patentem z 13. srpna 1775 zdaleka celý vyřešen, vláda
se ještě pokoušela o jedno řešení –
rozdělení panských dvorů na menší
příděly poddaným, kteří měli za pronajatou půdu platit nájem, a k realizaci tohoto záměru pověřila dvorského radu Fr. Ant. Raaba, aby reformu
provedl nejdříve v Čechách na dvou
bývalých jezuitských panstvích. Zde
Raab skutečně stanovil peněžní platy
pro poddané místo roboty.
Nová reforma – raabizace – byla
očekávána poddaným lidem s vel-

kou radostí, narážela však na odpor
vrchnostenských úředníků a šlechty. Žádostí o půdu bylo někde tolik,
že mohl uspokojit sotva jednu třetinu
žadatelů. Díky provedenému pokusu
Františka Antonína Raaba z minulého roku nahrazením roboty peněžními platy na vybraných panstvích se
již roku 1777 ukázalo, že výsledky
splnily očekávání těch, kteří tuto reformu prosazovali.
Marie Terezie vydala 12. září 1777
krutý patent proti evangelíkům,
v němž nařizovala drastická opatření. Ale tehdy byl již 12 let spoluvladařem císař Josef II., který napsal své
matce vladařce Marii Terezii: „Může
si člověk něco nesmyslnějšího vymyslet, než tyto nařízení obsahují?
Ať už kdokoliv něco tak absurdního
vymyslel, ten nejnehodnějším služebníkem Vašim a proto jím, jako bláznem opovrhuji. Kdyby však za mojí
spoluvlády mělo se toto nařízení prováděti, musel bych se odpovědnosti
za ně zříci“.
Přece však se v té době postupovalo proti evangelickým „svůdcům“
velice přísně, protestantské náboženství bylo všemožně utlumováno a evangeličtí kazatelé, bez možnosti zbudování své vyšší duchovní

strukturální správy, pronásledováni. Přesto na jaře roku 1777 vznikly
na Valašsku náboženské nepokoje.
Tajní evangeličtí kazatelé šířili mezi
svými věrnými zprávu, že císařovna
Marie Terezie povolila nekatolíkům
v Ašsku v Čechách zvláštní lutherskou konsistoř. Přirozeně i na Valašsku se mezi nekatolíky vzmohla stejná touha, aby byla za veřejnou
uznána i jejich církev. Tohoto rozrušení mysli obyvatelstva využili tři bývalí jezuité Petr Jiříček, Jan
Kořístka a Petr Sašina, kteří začátkem května vyhlásili ve Vizovicích
podvodným prohlášením, že byla
udělena náboženská svoboda (falešný toleranční patent). Na tuto výzvu se více než 40 obcí z Valašska
přihlásilo k protestantství, mj. z Jasenné 345. Tato skutečnost vyvolala
u vizovské vrchnosti ohromení. Neoblíbený Josef Antonín Proksch sděluje 12. května 1777 krajskému úřadu v Uherském Hradišti: „Poněvadž
toto zlo nenadále vypuklo a obava
jest před zjevným povstáním a kacířská strana nejen těch málo katolíků z obci vyhnati, ale také některého katolického kostela zmocniti
by se mohla, žádám za příslušnou
a včasnou odpomoc“.

Společenská kronika

89 let
Františka Hejtmánková dolansko

červenec

Narodily se:

Zuzana Bělohlávková, Marie Pečenková
Rodičům blahopřejeme

Rozloučili jsme se:

85 let
Ludmila Blažková

paseky

srpen

84 let
Jiřina Bělíková

střed

červenec

70 let
Marie Černotová

paseky

červenec

65 let
Anna Podolová
Antonín Koňařík

Do Vizovic byla poslána vojenská asistence, do pobouřených dědin
usazeny vojenské posádky, zvolena
zvláštní komise, jejímž zpravodajem byl mikulovský probošt Jan Leopold šl. Háj. Tento osvícený duchovní
promlouval s láskou se všemi „kacíři“ a zkoumal odpovědně pohnutky jejich odpadu od katolické víry. Ti
otevřeně poukázali na hospodářský
útisk ze strany jejich katolické vrchnosti a tím jejich ztráty důvěry k nim.
Odsoudili své duchovní pastýře, kteří
se ke svým ovečkám hlásili jen tehdy,
když odebírali povinnou štolu a desátek. Háj, pochopiv hroznou bídu farníků, prosil pak císařovnu a vládu,
aby na ulehčení bídy pro ty nejchudší
uvolnily aspoň 6.000 zlatých. Dostal
je, 22. července 1777 potvrdil jejich
příjem, a hned všechny peníze rozdělil mezi nejnuznější. Probošt také
ve své zprávě poukázal na mravy
a smýšlení mnohých kněží i naprostý
nedostatek dobrých katolických knih,
a doporučil, aby se nehledělo na jinověrce jako na kacíře, ale je nutno příkladným chováním katolických kněží
a rozšiřováním dobrých katolických
knih získávat všechny poddané církvi katolické.
Václav Maruna, Vizovice

Jarmila Kovářová
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast

Sňatek uzavřeli:

Michal Januš a Jana (Kovářová)
Petr Janál a Hana (Semrádová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí

K trvalému pobytu se přihlásili:

střed
hořansko

60 let
Dagmar Hrnčiriková
dolansko
Všem oslavencům gratulujeme

červenec
červenec
srpen

Michal Januš
Světlana Vaněčková
Josef Vaněček
Michaela Vaněčková
K 20. 8. 2010 má naše obec celkem 960 obyvatel,
z toho je 472 mužů a 488 žen.
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Připomínáme důležitá telefonní čísla:

Tísňové volání
Hasiči
Záchranná služba
Policie ČR
Policie ČR, služebna Vizovice
Poruchy E.ON – energetika
Poruchy JMP – plyn
Poruchy SmVaK – vodovod
Poruchy TV vysílání Syrákov
Technické služby Vizovice

112
150
155
158
974 666 604
800 225 577
1239
840 111 125
844 900 002
577 452 246

Provozní doba knihovny od září 2010
Středa 17.00 – 20.00 hodin

Chirurgická ambulance Vizovice

(Masarykovo nám. 20 – vedle autobus. zastávky)
oznamuje změnu ordinační doby:
Pondělí: 12.00 – 16.00 hodin
Úterý:
07.00 – 11.00 hodin
Středa:
Čtvrtek: 12.00 – 15.00 hodin
Pátek
07.00 – 11.00 hodin
Vedoucí lékař ambulance: MUDr. Eduard Haša
Tel.: 603 101 981
Od září tohoto roku bude obec využívat svou
novou webovou stránku na adrese www.jasenna.eu. Její podoba bude průběžně dokončována
a budeme se snažit o její aktuálnost. Pozitivní
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V září letošního roku se dožívá 90 let
bratr farář Jaroslav Vanča, který před lety
v Jasenné působil a kterého si mnozí z Vás
dobře pamatují a mají ho rádi.
Zdravotní stav bratra faráře se v poslední době
zlepšil natolik, že může přemýšlet o tom,
že by se do Jasenné zase rád podíval.
Nechce žádné oslavy, chtěl by být prostě
přítomen při bohoslužbách v našem sboru.
Dá-li Pán. Domluvili jsme jeho návštěvu
na neděli 12. září.
Pokud můžete a chcete se také s bratrem farářem Vančou setkat, srdečně Vás zveme
v neděli 12. září od 9 hodin
k bohoslužbám v evangelickém kostele.
Při bohoslužbách budeme také slavit
svatou večeři Páně.
Radmila Včelná, farářka

`\_[^]`\_[^]`\_[^]`\_[^`\_[^]

Okresní agrární komora Kroměříž, ve spolupráci
s městem Kroměříž, za finanční podpory Zlínského
kraje, pořádá Dožínky Zlínského kraje. Dožínky se
uskuteční v sobotu 4. září 2010 na Velkém náměstí v Kroměříži. Dožínkový průvod bude vycházet
v 10.00 hodin od Domu kultury. Během dožínkového programu uvidíte mnoho folklorních souborů
z celého kraje. Součástí bude i jarmark lidových řemesel a přehlídka zemědělské techniky. V prostorách Arcibiskupského zámku bude prezentace a prodej regionálních potravin Zlínského kraje. V případě
nepříznivého počasí bude program probíhat v Domě
kultury.
Organizátoři Vás srdečně zvou k účasti na těchto dožínkách.

Orchidej, v našich domácnostech stále více se zabydlující rostlina, dokáže svému pěstiteli přinášet
skutečně velkou radost. Její nádherné květy kvetou
i více než půl roku a její pěstování není náročné.
Vypěstovat ale tak nádhernou rostlinu, jakou vidíte
na obrázku, se hned tak někomu nepovede. V Jasenné se to podařilo paní Pavlíně Hurtové. Byla by škoda se o takovou krásu s Vámi nepodělit.

`\_[^]`\_[^]`\_[^]`\_[^`\_[^]

Informace OÚ

změnou je například zveřejňování zpráv hlášených obecním rozhlasem.

`\_[^]`\_[^]`\_[^]`\_[^

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 31. srpna 2010.
10 Jasenský zpravodaj

