Jasenský

z p ravodaj
ROČNÍK XII / ČÍSLO 3            KVĚTEN - ČERVEN 2010
Co najdete v tomto čísle:
` Usnesení zastupitelstva obce
` Volební rok 2010
` ZŠ a MŠ - zážitkům dveře dokořán
` Nový včelařský vítr v okrese Zlín

ZDARMA

` Úspěchy stolních tenistů
` Zajímavosti z přírody
` Historie našeho kraje - seriál
` Společenská kronika
` Informace OÚ

Děti základní školy
na návštěvě
u včelaře p. Studeníka

Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Usnesení ze zasedání ZO dne 27. 4. 2010:
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven Jiří Mikšík.
II/1/2010
ZO schválilo předložený program jednání.
				
Pro: 8 členů
II/2/2010
ZO projednalo a schválilo výběr dodavatele na základě nabídek na akci Jasenná – ZTV k RD Helštýn SO 103
plynovod pro nejvýhodnější nabídku od RM Gas, s. r. o.
Hvozdná za cenu 165.034,- Kč vč. DPH.
Pro: 8 členů
II/3/2010
ZO projednalo a bere na vědomí zprávu o přezkoumání
hospodaření obce za rok 2009 a ukládá starostovi, účetní,
finančnímu výboru a kontrolnímu výboru provést opatření k odstranění nedostatků uvedených v závěrečné zprávě auditu.
II/4/2010
ZO projednalo a schválilo uzavření nájemní smlouvy č.
35N10/25 mezi Obcí Jasenná a Pozemkovým fondem ČR,
sídlo Praha 3, Husinecká 1024/119, pracoviště PF ČR ve
Zlíně, Zarámí 88 na pozemek p. č. 344/7 o výměře 223
m2 v k. ú. Jasenná na Moravě (u hřiště) na dobu neurčitou
za roční nájem 100,- Kč dohodou.
Pro: 8 členů
II/5/2010
ZO projednalo a schválilo navýšení objemu finančních
prostředků na dobudování rozvodných řadů v lokalitě
Helštýn o 369.876,- Kč.
Pro: 8 členů
II/6/2010
ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku od SÚS

Zlínska, s. r. o. na opravu místních komunikací po zimě
za cenu 96.840,- Kč vč. DPH.
Pro: 8 členů
Usnesení ze zasedání ZO dne 1. 6. 2010:
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven Miroslav
Puchmeltr.
III/1/2010
ZO schválilo předložený program jednání.
Pro: 8 členů
III/2/2010
ZO schválilo Závěrečný účet obce Jasenná za rok 2009
bez výhrad.
Pro: 8 členů
III/3/2010
ZO projednalo a schválilo příspěvek na opravu katolického kostela v Jasenné pro období 2010 – 2013 (4 roky)
ve výši 60 tis. Kč (celkem 1 rok á 15 tis. Kč) jako jednorázovou výplatu v roce 2010.
Pro: 8 členů
III/4/2010
ZO opětovně projednalo a schválilo udělení výjimky
pro umístění dětí do MŠ Jasenná v počtu 28 + 13 dětí,
tj. 41 dětí. Tato výjimka platí již od roku 2006 a byla
schválena i Krajským úřadem Zlínského kraje, Odborem
školství.
Pro: 8 členů
III/5/2010
ZO projednalo a schválilo příspěvek pro Český svaz
včelařů, o. s., Okresní výbor Zlín ve výši 2 tis. Kč.
Pro: 7 členů
Proti: 1 člen

Prázdniny

Tak jako každý rok i letos školáci, studenti, ale i učitelé
toužebně očekávají konec školního roku a následující dvouměsíční období odpočinku a klidu. Během prázdnin je nutné
načerpat co nejvíce sil a elánu do dalšího studia,
které bude zase o něco náročnější než v uplynulém školním
roce. I rodiče si rádi oddechnou od školních povinností
svých dětí a také od zaměstnání na zasloužené dovolené.
Přeji Vám všem, ať už budete odpočívat doma nebo
v zahraničí, aby se nekonaly živelné pohromy,
a aby léto bylo slunečnější než letošní jaro.
Pavel Machovský
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Volby 2010
Rok 2010 je nazýván rokem volebním. Je tomu skutečně tak. Kromě již uskutečněných voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nás čekají letos ještě volby komunální a v některých obvodech i volby do Senátu
Parlamentu ČR. Volby do Poslanecké sněmovny dopadly příznivě i pro obce. Poměrně početné zastoupení obcí
v Poslanecké sněmovně a vyjednaná podpora jejich zájmům dává naději na lepší budoucnost hlavně malých
obcí. V Jasenné se zúčastnilo voleb 64 % oprávněných
voličů, kteří zaslouží poděkování za účast ve volbách.
Poř.
1. – 2.
1. – 2.
3.
4.
5.
6.
7.

Volební výsledky v Jasenné
Politická strana či politické hnutí Hlasy
%
ODS
109 22,06
TOP09
109 22,06
ČSSD
106 21,46
Věci veřejné
49
9,92
KSČM
40
8,10
Strana práv občanů Zemanovci
32
6,48
KDU-ČSL
24
4,86

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Suverenita
6
1,21
Volte Pravý Blok
5
1,01
Moravané
5
1,01
Strana svobodných občanů
4
0,81
Strana zelených
2
0,40
Česká pirátská strana
2
0,40
Občané.cz
1
0,20
Pavel Machovský, starosta

Volby do zastupitelstva obce

Na dny 15. – 16. října 2010 vyhlásil prezident ČR komunální volby. Kandidátní listiny volebních stran musí být
odevzdány nejpozději do 10. srpna. Ještě předtím musí
občané, kteří jsou ochotni zkusit slasti i strasti veřejné
práce, souhlasit s kandidaturou. V případě, že kandidátka
nebude sestavena za registrovanou politickou stranu nebo
hnutí, musí být ke kandidátní listině připojena petice voličů podporující její kandidaturu.
Práce pro obec není zrovna procházka růžovou zahradou, zvláště v situaci klesajících příjmů, ale je třeba, aby se
do veřejného života občané zapojovali a podíleli se na samosprávě obce.
Pavel Machovský, Zdeňka Turková

Skupinový vodovod Syrákov – rozvodné řady Jasenná
Koncem května 2010 byla fyzicky ukončena stavba rozvodných řadů vodovodu v Jasenné. Ukončení stavby proběhlo bez oslav, i když oslavu by si to zřejmě zasloužilo.
Vždyť tímto došlo k uzavření akce, jejíž začátek je spojen
s rokem 1997, kdy bylo založeno Sdružení obcí Syrákov
pro účel stavby skupinového vodovodu. Po mnoha komplikacích se společným úsilím podařilo realizovat tuto
strategickou investici, kterou ocení určitě vlastníci nemovitostí s trvalým nedostatkem kvalitní pitné vody.
V současné době probíhá zpracování dokumentace skutečného provedení stavby na základě geodetického zaměření, aby mohla proběhnout kolaudace, a poté mohou být
budovány vodovodní přípojky.

Dosavadní náklady stavby rozvodných řadů v Jasenné
jsou 11.660.000,– Kč. Obec Jasenná zaplatila 4.217.000,–
Kč s pomocí dlouhodobého úvěru ve výši 4.000.000,– Kč
se splatností 10 let. Objem finančních prostředků obce
z vlastních zdrojů na zabezpečení akce Skupinového vodovodu činí dosud cca 10.000.000,– Kč. To také omezovalo a bude ještě omezovat další aktivity obce.
Podstatné ale je, že stavba je vybudována a může sloužit ke svému účelu.
Pavel Machovský, starosta

Povodně 2010

Počasí nám připravuje pořád nějaké překvapení. Zatímco v loňském roce bylo jaro horké a suché, letos nouzí
o vodu rozhodně netrpíme. V polovině května způsobily
vydatné srážky povodně na severní Moravě, u nás došlo
k výraznému zvýšení hladiny vody. Další dlouhotrvající
srážky ve dnech 1. a 2. června ovšem byly důvodem k vyhlášení stavu povodňového ohrožení i v Jasenné na vodním toku Lutoninka, na jeho neupravené části podél místní komunikace Sokolská.
Na vodních tocích způsobila voda poškození zdiva regulace. Na potoku Lutoninka došlo k narušení jeho neupravených břehů. Průběh velké vody potvrdil oprávněnost požadavku obce na úpravu Lutoninky vedoucí ke zkapacitnění
a stabilizaci koryta.
Pavel Machovský, starosta
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Novým zážitkům jsou dveře dokořán - v ZŠ i MŠ

Oslava dne dětí – jeden den s rytíři ve středověku

Mezinárodní den dětí je zvykem
zpestřit ve škole zábavou, hrami, soutěžemi, atraktivními metodami práce
a poznávání. Aby tomu tak bylo v úterý 1. června i v naší škole, tak jsme si
pozvali na pomoc skupinu historického šermu Virtus Vincit a některé
naše bývalé žáky.
V pohybové místnosti zněla středověká hudba a vyrostlo tam středověké ležení se střelnicí. V učebnách pak
ležely připraveny části zbroje, nutné pro plnění různých úkolů, ve sborovně byly připraveny rytířské listy
a u stanovišť s úkoly pomocníci.
Úderem deváté jsme se přesunuli
do tělocvičny – a ocitli se ve středověku. Byli tam připraveni rytíři a uvítali
nás žonglováním s praporci. Po krátkém úvodu a představení už jsme nasávali informace o středověku a rytířské kultuře jako houby. Dozvěděli
jsme se, jak to ve středověku chodilo
a co všechno musel chlapec podstoupit, než se mohl stát rytířem. Po krátké ukázce souboje, kterou nám rytíři
předvedli zpomaleně, abychom viděli, že každý pohyb v takovém souboji musí být pečlivě nazkoušen, aby
působil věrohodně a přitom se nikdo nezranil, jsme se rozešli na vlastní cestu za rytířstvím. Každý z žáků
dostal vlastní rytířský list a na stanovištích se pokoušel uspět co nejlépe v pážecích a panošských zkouškách, aby mohl být po turnaji sám
pasován na rytíře. Každý brzy zjistil,
jak nesnadné bylo v železných rukavicích složit čtvereček ze stavebnice,
orientovat se v přilbě se sklopeným
hledím, nebo trefit střed terče šípem
z luku či šipkou z kuše. Nebo jen nachytat na meč házené kroužky. Také
bylo nutné vyhledat správný erb se
znakem Zlína mezi ostatními znaky
měst a rodů a co nejlépe jej překreslit. Najít na pracovním listu jednotlivé příslušníky středověké společnosti
a správně je zařadit. Komu se dařilo plnit úkoly rychle, ten si pak krátil čekání na turnaj kvízy a soutěžemi
u počítače na stránkách o historii.
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A pak – po splnění všech zkoušek
– jsme se sešli na rytířském klání.
A rytíři Michal, Jan, Miroslav a Václav se za řinčení zbraní vrhali do soubojů o svou čest a přízeň dam, až
meče a jiskry létaly, jako uprostřed
vrcholícího středověku. Na závěr byli
všichni panoši – na rozdíl od středověku hoši i dívky – pasováni na rytíře. Všichni poklekali a poklepáním
meče na obě ramena a skloněnou šíji
se stali …“ ve jménu Boha, svatého
Michala a svatého Jiřího“ rytíři. Přejme jim i sobě, aby si co nejvíce z ry-

tířských ideálů a ctností uchovali spolu se vzpomínkou na tento den.
Iva Mynářová

Sourozenecký den
Ve čtvrtek 10. 6. Bylo slyšet ve třídách i na chodbách naší školy mnohem více smíchu. Konal se totiž Sourozenecký den a tak se naše škola
rozrostla o pár nových přírůstků.
Žáci nelenili a pozvali své bráchy
a ségry, aby jim ukázali, jak jim to
ve škole jde.
Začátek vyučování nám a mateřské školce zpříjemnilo hudební duo
Motýl a Markéta. Zopakovali jsme
staré známé písničky, naučili se pár
nových a měli jsme i možnost si zasoutěžit. Z tělocvičny jsme odcházeli
s autogramy zpěváků a příjemně naladěni.
Někteří ze sourozenců už naši školu navštěvovali, takže si přišli zavzpomínat a oprášit vědomosti. Ti
mladší, na které škola teprve čeká,
měli možnost vyzkoušet si, jaké to
je zasednout do lavice a být středem
školního dění. Všichni se s chutí za-

Škola nanečisto
V úterý 15. 6. 2010 se v ZŠ Jasenná uskutečnila tzv. Škola nanečisto.
Tento projekt je určen pro předškolní
děti, které v září tohoto roku nastoupí
k nám do 1. třídy.

pojili do výuky. Společnými sourozeneckými silami počítali příklady
v matematice, s fantazií tvořili brouky v pracovním vyučování nebo se
učili v prvouce o naší přírodě.

Paní kuchařky potěšily naše bříška buchtičkami s krémem a Sourozenecký den všichni ukončili zábavným odpolednem ve školní družině.
Jitka Pištěcká

Předškoláci si vyzkoušeli, jaké
to je být školákem. Seznámili se se
svými budoucími spolužáky, paními učitelkami, s prostředím školy,
s prací i hrami jak ve vyučování, tak
i ve školní družině. Odměnou za práci a pěkné chování jim byl oběd,

na kterém si pochutnali v naší školní jídelně.
Děti si domů odnesly nejen písničku, vyrobenou loutku a dobrou náladu, ale také chuť a touhu stát se
za krátkou dobu svědomitým žáčkem.
Mgr. Marcela Pešková

Návštěva u včelaře pana Studeníka

16. června jsme se vypravili na dopolední vycházku ke Studeníkům
na paseky. I když počasí si s námi pohrávalo a nejprve to vypadalo, že bude
celý den pršet, nakonec spadlo jen pár
kapek a my měli příjemný výlet.
Na pasekách se děti od pana Studeníka dozvěděly spoustu nových informací o včelách. Ukázal jim včely
přímo v úle, ale i za sklem. Některé
bystré děti samy našly královnu a viděly včelky při práci. Dozvěděly se,
kdo patří do společenstva včel a jakou má kdo funkci. Z kterých rostlin sbírají včely pyl a jak se připravují
na přezimování.
Po krátké svačině si děti prohlédly
uchycování voskových plátů do rámku a vytáčení medu. Nakonec došlo
na ochutnávku včelích produktů –
medu a tzv. „medové žvýkačky“. Ne-

chyběla ani spousta zajímavých dotazů od dětí a paní učitelek. Snad dětem
vydrží jejich velký zájem o včelařství

i do příštího školního roku, kdy by
mohly navštěvovat včelařský kroužek pod vedením pana Studeníka.
Martina Večerková
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Návštěva Police ČR v MŠ

ale nebylo všechno. Děti se oblékly a venku je čekalo další překvapení – policejní auto. Mohly si do něj
sednout, podívat se, jak je vybaveno uvnitř. Policisté dětem zapnuli
houkačku, maják i vysílačku. Hlavně houkačka byla pro všechny velký
zážitek. Auto si prohlédly se zaujetím všechny děti. Závěrem návštěvy jsme oběma policistům za ukázku poděkovali a při odjezdu z MŠ
nám na rozloučenou zahoukali. Děti
byly plny dojmů a mají mnoho nových zážitků.
Věra Kočicová

Mateřská škola na návštěvě v Jasnu

řekněte, kdo z chlapců by si nechtěl
vyzkoušet sednout si do kombajnu
nebo do traktoru? Napadne Vás –
každý ogara, ale holčičky? Ty však
nezůstávaly stranou, ani náhodou.
Všechny vyzkoušely, jak se v traktoru sedí.
Pro všechny děti i paní učitelky
byla návštěva v Jasnu příjemným
zážitkem, za který srdečně děkujeme. A že byly děti plné dojmů, potvrdili i rodiče, protože děti sdělily
své neobvyklé zážitky i doma.
Věra Pečenková

V měsíci dubnu jsme si s dětmi
povídali o dopravních značkách,
prostředcích a bezpečném chování
na silnici. Děti spoustu značek již
poznají a také jejich význam. Hráli
jsme hry s dopravní tématikou, při
kterých využíváme zastavovací terče i bezpečnostní vesty.
Pro zpestření jsme si pozvali
do MŠ policisty z obvodního oddělení města Vizovice. Přijeli mezi
nás podpraporčíci Petr Zrník a Bc.

Koncem měsíce dubna naplnily
maminky dětem batůžky dobrotami a děti se spolu s paními učitelkami vydaly od školky na dolní konec
obce. Kam? Na návštěvu do „Jasna“.
Cestou stačily obsah batůžku postupně vyprázdnit. Jako kdyby děti věděly, že se tam ještě musí vejít sladkost,
kterou jim hned na vrátnici rozdala
na uvítanou paní Jarmila Šimková.
A co bylo dále? Už na nás čekal pan Petr Pečenka, který se dě-

Miroslav Novotný. Dětem nejprve vyprávěli o své práci a o významu policie. Potom dětem ukázali
různé předměty, které ke své práci
potřebují – opravdovou pistoli, zastavovací terče, vysílačky, obušek,
tomfu, policejní odznak, vestu, samopal i skutečné náboje. Na všechny předměty si děti mohly sáhnout,
prohlédnout si je zblízka. Neprůstřelnou vestu si dokonce mohly obléci a vyzkoušet, jak je těžká. To

tem věnoval po celou dobu naší
návštěvy. A nebyl sám. Milého přijetí se nám dostalo od pana ředitele ing. Jiřího Mikuláštíka, který si
na děti udělal také čas a do konce
našeho pobytu v Jasnu nás provázel. Další naše kroky vedly ke kravínu, kde děti pozorovaly zblízka krávy. Mohly si pohladit telátko
a pak se zájmem sledovaly podávání
léku býkovi, vyvážení krav na pastvu. Ale to nejlepší teprve přišlo. No

Mateřská škola na myslivecké chatě

Za slunného červnového poledne
vyrazily děti a paní učitelky na mysliveckou chatu v Jasenné,
kde nás již očekávali myslivci – pan Rostislav Polášek a pan Kamil Skýpala.
Všichni se těšili na poutavé vyprávění pana Poláška, který se dětem věnuje každoročně. Zajímavé povídání
o zvířátkách a ptácích bylo zakon-

čeno pohoštěním špekáčky, které
dětem připravil pan Skýpala.
Děkujeme oběma myslivcům, že si našli čas
na zajímavou a poučnou
aktivitu, která se všem líbila... Pěkné počasí, krásné přírodní prostředí, spokojené děti – co víc jsme si
mohli přát...
Věra Pečenková

Setkání v mateřské škole

I když předškoláci zamířili v úterý,
15. června s aktovkami do „školy nanečisto“, školka nezůstala poloprázdná. Pozvání přijaly maminky s dětmi,
které půjdou po prázdninách poprvé
do mateřské školy. Pro maminky připravily paní učitelky „burzu dětského
oblečení“ a budoucí školkáči se zde
mohli pořádně „rozkoukat“. Nejdříve
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všem předvedly děti ze třídy Berušek,
co už všechno umí a maminkám byly
podány podrobné informace o MŠ.
O občerstvení se postarala paní kuchařka. Na školní zahradě si všechny
děti společně pohrály.
A tak nashledanou v září, těšíme
se na Vás.
Věra Pečenková

U včelaře p. Studeníka.

MAŠKARNÍ REJ

Počasí poslední dobou předvádí neuvěřitelné kousky a tak se stalo, že se
nám plánovaný tradiční Maškarní rej
na ledě prostě nepodařilo uskutečnit.
Všechny děti, malé i ty větší, však
mají maškarní rády a vždy se na něj
velmi těší. A popravdě - i my dospělí. Vždyť kdo z nás by občas nezatoužil být aspoň na chvilinku někým jiným? A tak vznikl nápad, uspořádat
akci „na suchu“.
Tak jako v dětských představách,
tak nakonec i v jasenské sokolovně
řádili čertíci, vodníci, víly, princezny, zvířátka i moderní roboti či roztleskávačky. A věřte, že slovo „řádili“ je na místě. Vysvětlím – letos jsme
my, maminky ze SRPDŠ, daly hlavy
dohromady a přemýšlely, jak tradiční Maškarní rej pojmout jinak. Největší zásluhu na letošním úspěchu má
bezesporu naše předsedkyně Aranka

Křupalová. Objevila totiž úžasného
pána, profesionálního klauna a baviče Hopsalína, pana Riedla z Ostravy,
který dokázal neuvěřitelné. Zaujmout
děti natolik, že se ani na chvíli nenudily a tudíž nezlobily. A zpět ke slovu
„řádili“. Děti celé odpoledne protančily a prosoutěžily, malí mrňouskové

POHÁDKOVÝ LES

Další tradiční akcí pořádanou
SRPDŠ při ZŠ Jasenná pro naše děti
je Pohádkový les. Ten letošní proběhl v sobotu 19.6. Přípravy této akce
probíhají vždy dlouho dopředu a tak
nás páteční propršený den uměl pěkně znervóznit. Uspořádat? Přesunout?
Na poslední chvíli padlo rozhodnutí, pohádkové postavičky letos budou místo lesa na hřišti! Ukázalo se
to jako dobrá volba, kterou si děti pochvalovaly a ještě více rodiče. Ti mohli sedět nerušeně u občerstvení a přitom mít své děti neustále na očích.
Počasí se nakonec umoudřilo a zábava tak mohla probíhat téměř při
sluníčku. Děti plnily úkoly U Macha
a Šebestové, U Křemílka a Vochomůr-

ky, U dvou šneků, U Indiánek, U víl
či Na doktorském stanovišti. Poté si
mohly zaskotačit ve skákacím hradu,
zkusit chůzi na chůdách, házet kroužky na cíl anebo si zatancovat, nebo se
projet na ponících. K vidění zde byly
letecké modely, kdo chtěl, mohl důkladně prozkoumat hasičské auto i policejní vozidlo s posádkou. A nechyběly ani z oblohy padající bonbóny.
Poděkování patří samozřejmě všem
zúčastněným maminkám ze SRPDŠ,
všem pohádkovým postavičkám, Poláčkovým za poníky, panu Mikeskovi a jeho synovi, Policii ČR, obvodní
oddělení Vizovice, místnímu hasičskému sboru, fotbalistům, paní Žárské, velký dík patří panu starostovi.

i ti odrostlejší. A světe div se, klaun
vtáhnul do děje i jinak ostýchavé maminky, které se se svými ratolestmi
natřásaly na parketu v rytmu skupiny
Boney M a soutěžily, které z nich nafukovací balónek doletí nejdále.
Závěrem posílám poděkování všem
těm, kteří nám pomáhali s přípravou
a uskutečněním akce a věnovali jí
svůj čas. Výsledek byl vidět, byly jím
totiž spokojené děti.

Na září připravujeme pro děti další
akci, a to Branný den.
Milé děti, přejeme vám krásné, odpočinkové prázdniny, plné sluníčka
a koupání. A sportujte, ať nám pak
na Branném dnu ukážete své svaly J.
Za SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Jarmila Dorničáková
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Zpráva o činnosti stolního tenisu TJ SOKOL
Jasenná v uplynulé sezoně
hradníkům z „B“ družstva, kteří dokázali nejednou úspěšně vypomoci.
„B“ družstvo hrálo v sezoně
2009/2010 ve složení: Ant. Tomanec, Jan Smetánka, Jan Vávra, Karel Tomanec a Libor Tomanec, když
došlo, jak je výše uvedeno, ke změně ve složení družstev. Náš “B“ tým
hrál ve III. třídě regionální soutěže
a po první polovině skončil na 10.
místě ze čtrnácti družstev. Ve druhé
polovině soutěže se však toto místo
nepodařilo udržet a celkově skončil
tým na třináctém místě.
Je na místě ocenit ukázněnost, obětavost i odpovědnost všech hráčů při
nastupování k zápasům, neboť tato
sportovní činnost je pro ně časově
dosti náročná a je nutné i zmínit náročnost finanční při dojíždění k utkání nejen po celém regionu, ale pro některé také do Jasenné.

Vedle sportovní činnosti se členové
oddílu také dosti velkou měrou podíleli na úklidu sokolovny po malování
a jarním úklidu prostor kolem ní.
Oddíl se také snaží o výchovu dorostu a poskytuje mladým možnost
se tomuto – finančně méně náročnému sportu pokud jde o vybavení –
věnovat.
Treningy se konají každou středu
od 16.00 hodin do 18.00 hodin v sokolovně, k dispozici jsou tři téměř nové stoly. Zúčastňuje se devět
dětí do 15 let a to: Míša Brhláčová,
Pepa Bláha, Danek Dorničák, Gabča a Honzík Kovářovi, Pavel nebo
Petr Suří, Danek a Tomáš Vavřičkovi. Samozřejmě další zájemci o stolní tenis ze všech věkových skupin
jsou vítáni.
Za oddíl st. tenisu
K. Kremplová

Nový včelařský vítr v okrese Zlín

Včelaři však nesmí opomíjet péči
o zdravotní stav svých včelstev a správným ošetřováním předcházet nemocem
a tím i případným ztrátám.
Nastává období nových úkolů a předsevzetí včelařů celého okresu Zlín, čekají nás velké akce jako je IX. celostátní včelařský sjezd, předtím v květnu
celoevropská Včelařská pouť na Svatém Hostýně a v příštím roce již VI.
Včelařská akademie ve Fryštáku. Těšíme se také na vzdělávací semináře, novinky v chovu včelstev, přednášky, zájezdy a odborné besedy.
Věřím, že celý rok 2010 i roky příští budou pro včelaře úspěšné a jasenským pokrokovým a pracovitým včelařům přeji příznivý vítr do včelařské
činnosti.
Josef Okál, čestný člen OV ČSV

Družstvo stolního tenisu TJ SOKOL Jasenná “A“ nastupovalo v sezoně 2009/2010 ve II. třídě regionální
soutěže. Do ní nastoupilo oproti minulému ročníku se značně pozměněným
kádrem, když z původního týmu zůstal
pouze Stanislav Petrů a Petr Chromčák a posílit je přišli z družstva “B“
Dušan Lenczyk a David Zgarba. Kvůli těmto změnám bylo na začátku těžké odhadovat, kde se bude tým v tabulce pohybovat. Jako cíl jsme si mezi
dvanácti družstvy nakonec vytýčili 5.
místo. Po polovině soutěže se družstvo
na tomto vysněném místě udrželo, díky
zlepšeným výkonům ve druhé polovině soutěže pak bojovalo až do samotného konce o 3. místo, nakonec skončilo čtvrté. Je třeba zdůraznit, že tým byl
velice vyrovnaný a pokud se někomu
nedařilo, zbývající hráči ho dokázali
nahradit a také je třeba poděkovat i ná-

Poznámka na úvod: Tento článek
měl být otištěn v předešlém čísle zpravodaje, k jarnímu tématu. Autorovi se
omlouváme za jeho opožděné vydání.
Prosím, věnujte svých pět minut těmto informacím, abyste se dozvěděli, co
nového je u jasenských včelařů a co se
děje u včelařů ve zlínském okrese.
Dvacátého března se po pětiletém
období sešli ve Zlíně delegáti jednadvaceti včelařských organizací okresu Zlín na slavnostní výroční konferenci, kde členové Okresního výboru
Českého svazu včelařů zhodnotili svou
činnost. Na konferenci byli pozváni
zástupci Zlínského kraje, Agrární komory ZK, zástupci Krajské veterinární
správy a předsedové všech tří Okresních výborů ČSV- Kroměříž, Uherské
Hradiště a Vsetín.
Po zhodnocení činnosti za uplynulé období, projevech hostů a diskusi
o včelařské problematice v okrese Zlín
se uskutečnil nejdůležitější akt jednání, tj. volba nového okresního výboru
ČSV Zlín. A nyní to nejdůležitější: novým předsedou okresního výboru byl
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zvolen pro svoji aktivní činnost a všestrannou znalost v oboru, jasenský včelař přítel Jaroslav Studeník. Příkladný,
obětavý včelař, který prosazuje citlivý,
moderní způsob včelaření, který chce
řešit včelařskou problematiku nejen
v okrese Zlín, ale i v celém zlínském
kraji. Druhý jasenský včelař – přítel
Jiří Hnilica byl zvolen jako člen revizní
komise okresního výboru. Včelaři z Jasenné se již delší dobu prosazují svými
akcemi, které připravují na svých včelínech pro všechny zájemce z včelařského cechu.
A na co se nyní těší každý včelař?
Nastává tak dlouho očekávané včelařské jaro. Příroda otevírá svou kvetoucí náruč pro včely a snad i pro bohatou
úrodu. Přichází období lásky, radosti,
období práce pro včelaře, zemědělce,
zahrádkáře i ostatní milovníky přírody. Pokud nám bude příroda nakloněna, pokud nám včely úspěšně přezimovaly, budou se včelaři těšit, že budou
za svou péči a starost včelami odměněni pěknou úrodou (lesního jasenského) medu.

Rozhledna v obci Dohňany
Současně se stavbou rozhledny
Vartovna probíhala v rámci společného projektu i stavba rozhledny ve slovenské obci Dohňany u Púchova. Dřevěná rozhledna zde byla
postavena na kopci „Tlstá hora“
ve výšce 651 m. n. m. Na stavbu bylo
použito 60 m 3 dřeva a 35 m 3 betonu. Základy jsou hluboké 3 metry.
Rozhledna je umístěna v polovině
trasy naučné stezky dlouhé 13 km.
Přístup je možný i zkratkou po strmé lesní cestě. Z rozhledny o výšce 21,5 m jsou vidět Javorníky, Vršatec, Kysucké vrchy, Malá Fatra,
Strážovské vrchy.
Návštěva rozhledny v partnerské
obci Dohňany je příležitostí k poznávání jiné krajiny, jiných lidí. I to
je smyslem společných projektů.
Pavel Machovský,
starosta

Odchyt čápa černého

13. května byl na potoce u Smetánků objeven černý čáp s poraněným
křídlem. Po konzultaci s Českým
svazem ochránců přírody ve Valašském Meziříčí byl přivolán vedoucí
Záchranné stanice živočichů v Buchlovicích, který provedl odchyt čápa
do sítě. Čáp měl otevřenou zlomeninu křídla, sice zhojenou, ale křídlu hrozila amputace. Po odvozu čápa
do záchranné stanice se zjistilo, že
amputace křídla není nutná, přesto
čáp v této stanici zůstane už napořád.

Zajímavosti

Vydatné deště způsobují výrazné škody, ale jsou i příčinou nálezu velké pýchavky, kterou nalezla
rodina Jurčákova z čp. 153 (paseky). Pýchavka o velikosti přes 30
cm vážila téměř 5 kg. Bohužel, obrázek byl pořízen, až když byla
rozřezaná. Ale i tak je zřejmé, jak
byla veliká. Snad budou mít letos houbaři díky deštivému počasí
pěkné úlovky.

Létat sice nebude, ale díky všímavosti rodiny Smetánkovy má zachráněný život.
Záchranná stanice v Buchlovicích
je součástí zámecké zahrady. Pokud
pojedete do Buchlovic na zámek,
můžete se podívat i do stanice, která je pro veřejnost přístupná v červnu
a září od 9.00 do 17.00 hodin mimo
pondělí a v červenci a srpnu od 9.00
do 18.00 hodin mimo pondělí.
(www.stanicebuchlovice.ic.cz)
Pavel Machovský
Následující snímek krásně rostoucích a kvetoucích brambor dokazuje, že s kvalitní péčí lze i přes letošní
nepříznivé počasí vypěstovat pěkné
brambory. Fotografováno v květnu
pod Syrákovem u Hejtmánků.
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Zajímavosti z přírody
Pojďme se podívat po jedné bylince, žijící vedle nás, kterou však málokdo zná. Uniká z našeho povědomí, jelikož je nenápadná. Hruštička
okrouhlolistá (Pyrola rotundifolia
L.), obyvatelka stinných jehličnatých
i listnatých lesů a suchých luk. Tolik
nám říká herbář k jejímu výskytu. Má
široký výběr stanovišť, přesto však
hruštičky stále ubývá a je v seznamu kriticky ohrožených druhů České
i Slovenské republiky. Já ji našel asi
před 25 lety na jednom odlehlém místě v Jasenné. Od té doby jsem ji nepotkal při svých toulkách přírodou nikde jinde. Roste u potoka tekoucího
v údolí Odjatě – Závrať. Krčí se nenápadně v mezi u jedné z lesních cest.
Právě teď bude rozkvétat. Jak hruštička vypadá, je možné nalézt v herbáři, či na Internetu. Pokud někdo najde
hruštičku v k. ú. Jasenná, byl bych rád,

kdyby mi nález sdělil a zaznačili jsme
jej do zajímavostí obce Jasenná. Jedná se o rostlinku, kterou používali lidé
odpradávna na hojení ran a jiných neduhů. Kvůli jejímu vzácnému výskytu by se však neměla ve volné přírodě
sbírat. Zatím není znám důvod, proč
hruštička z přírody mizí a možná jej
ani nezjistíme.

Na cestě vedoucí k Hájence v Hodíně byla instalována závora. Je dobře, že ji zde Státní lesy umístily,
vždyť kdo v lese nekoná žádnou hospodářskou činnost, nemá zde ani jez-

Zasaďme se o lepší budoucnost

Zdravé životní prostředí je aktuálním problémem celé naší společnosti. Aniž si to
kolikrát uvědomíme, ubližujeme tím,
co děláme nejen sami sobě, ale hlavně našim dětem a budoucím generacím. Problematika čistíren odpadních vod, nevypouštění škodlivých
látek z domácností do přírody, ekologické vzdělání a příklady dospělých
pro mladou generaci a děti školního
a předškolního věku, to všechno jsou
problémy, které můžeme řešit.
Ve všem výše zmiňovaném si Vám
dovoluji nabídnout spolupráci. Jsem
samostatným poradcem české výrob-

ní firmy Missiva, pracuji na Národním programu na podporu ochrany
životního prostředí. Firma Missiva
vyrábí ekologické produkty označené
značkou Ekologicky šetrný výrobek,
kterou uděluje Ministerstvo životního prostředí ČR a je se svým sortimentem garantovaného ekologického
drogistického zboží jediná v ČR.
Ekologická výroba, vyrábějící zboží se značkou EŠV zaručuje biologickou rozložitelnost, ekotoxickou
zkoušku, bakteriologický rozbor
a dermatologickou zkoušku. Garanci
těchto kritérií zaručuje samo Ministerstvo životního prostředí ČR.

dit. Závora byla instalována v jarních
měsících a již zde vznikla objížďka,
po které je možné projet na motorce,
či čtyřkolce a podle stop je zřejmé,
že je často využívána. Jak typické
pro dnešní dobu, mnozí řeknou: „kdo
nám bude co zakazovat“. Nedávno
jsem četl článek, ve kterém bylo uvedeno, že je jenom málo států na světě,
kde je možný volný přístup do lesů,
a měli bychom si této výsady vážit
a ne ji zneužívat. Kolik z nás si této
výsady váží a kolik jí zneužívá? To
máme možnost posoudit při vycházkách do přírody. Mnohým lidem jak
se zdá, neříká zákon nebo vlastnictví
vůbec nic. Pole a lesy nejsou jenom
pro naše potěšení, jsou i obydlím pro
velké množství rostlin a živočichů,
kteří potřebují své podmínky k životu a pokud je nemají, tak zmizí.
Přeji Vám hezké léto a mnoho příjemných chvil při pobytu v přírodě.
Pavel Sovička
ZO ČSOP Jasenná
Výhodou těchto produktů je nákup
přímo v ekologické výrobě, slevy až
30%, nižší náklady vlivem ekonomického a ekologického provozu. Zákazníci používající tyto výrobky mají
možnost označit svou domácnost
ekologickou samolepkou EŠV. V případě zájmu můžu podat podrobné informace případně zajistit semináře,
zaměřené na tuto problematiku. Více
informací lze také získat na www.
missiva.cz.
Za sto let totiž nebude důležité,
jaký jsme měli dům a kolik peněz
jsme měli na kontě, ale co jsme udělali pro příští generace.
Hana Hnilicová
(pozn.: kontakt získáte na OÚ)

Demence – epidemie našeho století

Chování blízkého člověka se pozvolna stává nesrozumitelné. Ten aktivní člověk, který dokázal řídit celou
rodinu, neustále něco hledá, na všechno zapomíná, neumí samostatně vyřešit ani ty nejjednodušší problémy, neví
kolik je hodin, není schopen najít cestu domů, přestává poznávat své přátele a posléze i své nejbližší. Nezvládá
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základní sebepéči. Přivádí lidi kolem
sebe na pokraj zoufalství, když jim
stále znovu klade tutéž otázku. Dostane se nám informace, že zvláštní
chování člena rodiny způsobuje demence. Nemoc, která znamená ztrátu paměti – mozek přestane fungovat.
Čím dál paměť mizí, tím víc připomíná myšlení člověka s demencí myšlení

malého dítěte a vše co je s tím spojeno. Jeho prožitky jsou ovládány tématy, jež byla pro něj důležitá v minulých obdobích jeho života. Hledá
místo kde se narodil, svůj rodný dům,
rodiče. Člověka postiženého demencí
čeká postupný úpadek a nemoc je tak
destruktivní, že v její poslední fázi se
stěží podobá člověku, jímž byl na je-

jím začátku. V poslední fázi nemoci nemůže už ani chodit, jenom sedět
až v určitém okamžiku ani to už není
možné, přestává mluvit. Jak demence nezadržitelně postupuje, je citlivější na to, jak se k němu chovají druzí. Je
pro něj důležitější vztah s lidmi, kteří
ho obklopují.
Alzheimerovu nemoc, nejčastější formu demence, má v Evropě šest
milionů lidí a další stále přibývají.
U lidí nad 85 let trpí demencí každý čtvrtý člověk. Zvyšující se střední délka života má za následek prudký nárůst počtu pacientů s demencí.
V Západní Evropě se snaží na epidemii tohoto století připravit. Vědí, že
dnešní třicátníci jsou ti budoucí „dementní lidé“, o které se nebude mít
kdo starat. Česko nemá vypracovaný
plán, jak o tyto lidi pečovat. Když se
má dělat péče skutečně kvalitně, levné to není. Nemoc vyžaduje celostní a multidisciplinární přístup zřejmě
ještě více než jiná onemocnění.
Systém je však byrokratický, svazuje poskytovatelům ruce a ošetřovatelský personál je špatně placený.
Demence je závažný a dlouhotrvající

problém pro pacienty a jejich rodiny.
Většina péče se odehrává v rodinném
prostředí a je zajišťována rodinnými
příslušníky, kteří potřebují pomoc
a další služby a podporu, aby mohli tuto náročnou roli co nejdéle vykonávat. Pro zajištění uspokojivé kvality života pacientů s demencí i jejich
rodinných příslušníků je třeba, aby
existoval systém kvalitních a vzájemně navazujících zdravotnických a sociálních služeb.
Dotek, o.p.s. poskytuje terénní
a pobytové služby. Obrací se na nás
stále víc rodin, jež si nevědí rady
s blízkým trpícím demencí. Volné
místo však málokdy máme. Nemoc
si nevybírá, postihuje chudé i bohaté a slavné. Lidé jsou často poprvé
konfrontování s tím, že peníze jim
v tuto chvíli na nic nejsou, protože
neexistuje systém péče, který by jim
pomohl. Nabízíme našim klientům
péči na vysoké profesionální a lidské
úrovni v prostředí simulujícím domácí atmosféru. Podařilo se nám získat
významnou finanční částku z Evropského sociálního fondu na vzdělávání našich pracovníků. Víme tedy jak

na to. Rádi bychom umožnili péči
všem potřebným především z našeho regionu. Kapacita našeho zařízení
nám to však neumožňuje.
Vylíčila jsem situaci a příznaky
nemoci možná až moc naturalisticky, ale naprosto pravdivě. Mimo jiné
také proto, abychom společným silným hlasem dali najevo příslušným
institucím, že rozvoj sociálních služeb v našem mikroregionu je nezbytný, protože kromě Dotek, o.p.s. je nikdo jiný neposkytuje. Na vybavení
zařízení ošetřovatelskými pomůckami získáváme finanční prostředky z grantů, fondů a nadací. Nemalou finanční částkou přispívají také
naši dárci. Dary se stávají nedílnou
součástí rozpočtů mnoha firem. Některé z nich si vybrali právě Dotek,
o.p.s. pro kvalitně odvedenou péči.
Děkujeme i za naše klienty. Děkujeme za důvěru všem, kteří se nám svěřili do péče. Stále pracujeme na tom,
abychom si tuto důvěru zasloužili.
za Dotek, o.p.s.
Radomíra Pečeňová
r.dotek@seznam.cz, www.
pecovatelstvi-dotek.cz

Doba panství pánů z Blümegen

IV. část – Heřman Hamilton, svob. pán z Blümegen

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

Patentem císařovny bylo roku 1770
poprvé nařízeno také řádné sčítání lidu. Účel byl však především vojenský, neboť měl zjistit počty branců. Zároveň bylo nařízeno očíslování
domů, které dle všeho započalo až
v červenci příštího roku, a přitom sepsán všechen tažný dobytek; jeho zatajení se trestalo konfiskací, zatajení
osob 2 roky nucených prací.
Číslování gruntů, podsedků a domků pak v červenci 1771 provádělo vojsko. Číslo 1 obvykle dostal zámek nebo
kostel. Ostatní domy byly číslovány postupně od vstupu do vesnice po jedné
straně a zpět po druhé. K částečnému
přečíslování došlo až roku 1805.

Již pátým rokem pokračovala přestavba nového vizovského zámku, aby
byla konečně roku 1770 dokončena
i s celým vnitřním vybavením. Největší stavební ozdobou zámku je kaple a okrouhlý kopulovitý sál ve stylu Ludvíka XVI. Celou výzdobu sálu
prováděl samouk N. Kraus, jež byl
kaplovým sluhou biskupa hraběte Blűmegena v Hradci Králové. Původní
zámecká zahrada francouzského typu
vybudovaná ve třetí čtvrtině 18. století
navazuje architektonicky bezprostředně na zahradní průčelí zámku.
Snad v souvislosti s dokončením
zámku přistoupila vizovská vrchnost
k zahájení vedení písemných záznamů evidence pozemků svého majetku. Tak byly toho roku v rámci vizovského zboží založeny pozemkové
knihy obcí Bratřejov, Jasenná, Lhotsko, Raková, Ublo a Zádveřice.

Rok 1771 byl opět neúrodný a nešťastný – nevyvedlo se žádné obilí,
z čehož vzešla velká drahota. Naši
předkové zase jedli různé kořínky
a trávy, až z takové potravy a hladu
vzešla moru podobná zimnice, na níž
pomřelo mnoho lidí.
Vedlo to k oficiální kritice poddanských poměrů robotně nevolnické soustavy v českých zemích. Nevolnictví se stalo brzdou jakéhokoliv
hospodářského rozvoje země. Na nejvyšších místech ve státní radě se ozývaly hlasy, aby bylo nevolnictví odstraněno.
Došlo to tak daleko, že Marie Terezie napsala 4. května 1771 dopis
nejvyššímu kancléři hraběti Rudolfu Chotkovi s dotazem na konkrétní možnosti zrušení nevolnictví. Ale
proti zrušení nevolnictví se zároveň
zvedl odpor šlechty. Císařovna vše
Jasenský zpravodaj 11

zvažovala a hledala východisko, jak
bídu v zemi zmírnit.
V důsledku nepokojů ve Slezsku před 4-mi roky zahájila z příkazu císařovny 1. června 1771 v Čechách práci urbariální komise, mající
za úkol nově upravit rozsah povinností poddaných vůči vrchnostem.
Pro odpor vrchností i nejrozsáhlejšími vystoupeními samých poddaných
se protahovala, když byla doprovázena domněnkami poddaných, že vrchnost zatajuje některá opatření směřující k robotním úlevám.
Zpráva dvorské vojenské rady
z 8. července 1771 ukázala strašlivou
bídu českých nevolníků a bezohlednost
jejich vrchností. Vojenská konskripční komise přitom zjistila, že i nadále vrchnost násilím přesazuje sedláky
z jejich dobře vedených hospodářství
na špatná, čímž se zákonitě stupňovalo
nepřátelství poškozovaných nevolníků
k vrchnosti. A to právě v době, kdy řádila velká neúroda a hladomor.
Do hry o zmírnění robotních povinností vstoupil již také spoluvladař
Marie Terezie její syn – velmi bystrý a nadaný Josef II., člověk s pronikavým úsudkem. Jeho výlety po monarchii i do ciziny mu poskytovaly
mnohé reformní podněty, které nyní
začal neúnavně předkládat matce.
Ten Čechy úplně prozkoumal a Marii Terezii vylíčil české pány jako tyrany a utlačovatele poddaných.
Mladý spoluvladař se zajímal o život prostých lidí, hovořil s nimi, poznával jejich bídu a zjistil, že lidé žijí
mnohem hůř, než se domnívají císařovna i lidé u dvora.
V rámci snahy pouze zmodernizovat a lépe seřídit hospodářský stroj
habsburské vlády, tlačila císařovna
na uplatňování svého robotního patentu z letošního června. Dle zjištěných poznatků dala vyhotovit nové
seznamy poddanských povinností –
urbáře. Podobně jako v Čechách císařovna, zřídil Josef II. urbariální komisi také na Moravě.
22. ledna 1772 dolehlo na Vizovice velké neštěstí – vypukl zde velký
požár. Na horní straně náměstí vyhořelo deset domků, navíc již čtvrtým
rokem pokračovala v celé zemi neú12 Jasenský zpravodaj

roda, jíž doprovázel hlad. Následkem
loňské epidemie zimnice bylo i tohoto roku pochováno do žní (dle záznamů ve vizovské farní matrice) pro
úplnou bídu 286 lidí. Také píce pro
dobytek nebyla, takže sedláci zase
museli řezat došky se střech a přidávali je k píci.
Lidé, kteří měli obilí, chtěli na nejchudších vydělat co nejvíce. Ti dávali za potraviny šaty a věci, které byly
žádány. Vyskytovaly se epidemické
nemoci, až na pětinásobek vzrostla
úmrtnost. Vláda mírnila špatnou vyživovací situaci tím, že do země přivážela mouku, rýži a jiné potraviny.
Na Moravě byla předána moravskému
zemskému hejtmanovi hraběti Kounicovi i značná peněžitá suma, aby
ji rozdělil mezi trpící moravský lid.
Na štěstí rok 1772 se ukázal jako velice úrodný a největší nouze zmizela.
Všechno to ale nemohlo stačit, bylo
zřejmé, že tím nebyl zasažen kořen
věci, který neutěšenou situaci způsoboval. Vláda se proto v prosinci 1772
pokusila o provedení nové úpravy povinnosti poddaných k vrchnosti, ale
znovu narazila na silný odpor šlechty.
Ta nechtěla připustit, aby stát zasahoval do jejího posvátného vrchnostenského vlastnického práva. Vídeňská
vláda nenašla dost rozhodnosti k prosazení této úpravy, nezměrný útlak
poddaných trval.
Začaly být odpírány robotní povinnosti, na obzoru se rýsovalo otevřené
střetnutí, v některých místech začala
doutnat střediska odporu.
V této složité době dospěla 23. května 1772 záležitost sporu ve věci rozdělení „nerozdílných hor vizovských“
k rozhodnutí, kdy byl konečně vynesen rozsudek ve sporu panství vizovského, luhačovského, zlínského a světlovského s vizovskými poddanými,
zastoupenými advokátem Františkem
Rauerem.
V rozsudku bylo shledáno, že žádná
obec nemá vlastnické právo v těchto
gruntoknihovně rozdělených lesích.
Proto se tudíž mohli zúčastnit dohody jenom zástupci těchto panství.
Konečný verdikt zněl: „Poněvadž
pak poddaní dle obnoveného zemského zřízení bez nadání vrchnosten-

ského nic vlastního držeti nemohou,
Vizovští však, že by jim v těch vyměřených horách nějaké právo ‚vlastenství‘ příslušelo, žádným způsobem
nedokázali, pročež se nadřečené porovnání a rozvržení za platné uznává
tím více, že v půdě a v lesích, které se
mají rozděliti, žádných selských polí,
luk a pastvin se nenachází.
Však ale při tom vizovským poddaným moc a svoboda se zůstavuje, aby
mohli – bez ohledu učiněného rozvržení – svých spravedlivě získaných
práv a mocí, pokavad v jich užívání a držení jsou, i také pokud z těch
připojených nálezů, anebo také nadřečeného porovnání nějaké právo
míti si troufají, v tom vymezeném vizovském teritoriu (lesů) dále užívati.
Právní škody a outraty se jedny k druhým vyrovnávají a vynahražují“.
Byla ustanovena ochrana rozhraničovací komise, a vrchní vojenské velitelství svolilo, aby – po smutné dřívější zkušenosti – bylo k ochraně
rozhraničovací komise vysláno 200
vojáků kromě 2 hejtmanů, 4 nadporučíků, 4 šikovatelů, 12 desátníků
a 24 svobodníků. Také na jednoho
felčara, kdyby k bitvě došlo, nebylo
zapomenuto.
A tak 16. srpna 1772 postavila smíšená komise 93 hranečníky a na důležitějších místech hraniční hromady
kamení, čemu se již poddaní všech
4 panství s velkou bolestí podrobili.
Vizovští nakonec neměli žádného důvodu, aby se proti své vrchnosti dále nějak bouřili. Byli sice v užívání dřeva proti dřívějšímu stavu
v nerozdílných horách omezeni, neboť vizovské panství bylo zkráceno
ve prospěch ostatních, ale přece jen
užívali, aspoň v tom zkráceném území, dále svých práv. Tehdejší majitel panství Krištof hrabě z Blűmegen
(bratr nemocného Heřmana Hamiltona) byl muž velmi osvícený, který
se na svém statku nejen snažil zavádět lepší hospodaření, ale také svým
poddaným dopřával více samostatného snažení a svobody.
Přišel rok 1773, který konečně napsal tečku za největším hladomorem
století v zemi, po němž vymřela snad
desetina obyvatelstva. Radost oby-

vatelům nekatolického vyznání jistě
způsobila i zpráva, že papež Kliment
XIV. bulou Dominus ac Redemptor
z 21. července 1773 zrušil Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuitský řád), které
bylo už dvě století hlavním motorem
protireformace, u veřejnosti tolik zdiskreditované.
Ale rok 1773 musel být také obdobím pokračujících urbariálních přeměn. Brzy se v některých regionech
objevily tzv. urbariální komise, pořizující soupisy všech robotních, naturálních, finančních aj. povinností poddaných vůči vrchnosti. Zemští
stavové se tomu stále urputněji bránili a tvrdili, že vinu na úpadku poddaného nenesou páni, ale stát, který
zvyšuje daně, zdražuje sůl a válčí.
Panovnice si netroufala přemoci
odpor šlechty cestou vladařského absolutismu. Výsledek byl ten, že komise nesvedla do konce roku 1773 opět
nic, pouze dala panstvu jisté ultimátum.
Dvorským dekretem z 28. února
1774 pak císařovna poskytla šlechtě 6-ti měsíční lhůtu k dobrovolnému vyrovnání s poddanými, což bylo

známkou, že panskému stavu ustupuje na celé čáře. Nový reskript nerozhodné vladařky začátkem června
požadoval, aby vrchnosti aspoň zdůvodnily vysoké roboty.
Někdy v této době začaly po venkově kolovat fámy, že císař Josef II.
chystá „zlatý patent“, jímž bude všem
nevolníkům udělena svoboda, neboť
Josefovo reformátorské úsilí už bylo
obecně známo. Získal si jím renomé
spravedlivého panovníka, zastánce
chudých. Nebylo divu, pro zrod této
fámy vytvořila živnou půdu atmosféra nejistoty a věčného otálení císařovny.
Vladařka Marie Terezie, nedůrazná v urbariálních přeměnách, napřela
pod vlivem osvíceneckých rádců, své
úsilí v jiné, neméně důležité, oblasti.
25. ledna 1774 zřídila studijní fond,
jehož vytvoření usnadnilo rozsáhlou
reformní činnost monarchie v oblasti
školství. V ní přetrvával nejen v Čechách a na Moravě, ale v říši rakouské vůbec, velmi smutný stav.
Onoho roku nastal důležitý zlom,
když povolala významného reformátora školství, pedagoga a biskupa ze

Společenská kronika

90 let
Emilie Jurčáková

dolansko

květen

slezské Zaháně Johanna Ignáce Felbigera za generálního ředitele školství do Vídně. Tento muž ještě téhož
roku připravil tereziánský Všeobecný školní řád, který zavedl povinnou
školní docházku. Byl vydán 6. prosince 1774 a od toho data byla zavedena také ve Vizovicích, stejně jako
na celé Moravě českoněmecká (utrakvistická) tzv. triviální škola, vyučující čtení, psaní a počtům. Ta poskytovala povinné školní vzdělání
pro děti od 5 do 12 let, a to za hmotné péče a pod dozorem státu. Uvědomíme-li si, že toto opatření přišlo
v době, kdy v textilkách běžně pracovaly desetileté děti od 5 hodin ráno
do 10 hodin v noci, a to po celý rok
s výjimkou nedělí a svátků, pochopíme, že šlo o vpravdě revoluční čin.
Po déletrvající nemoci Heřman Hamilton Blűmegen – majitel vizovského panství, 17. října 1774 v Brně umírá. Držbu vizovického zboží po něm
plně přebírá jeho bratr hrabě Krištof
z Blűmegen, prezident moravského
gubernia, který jej již poslední léta
v majetkové správě zastupoval.
Václav Maruna, Vizovice

Narodili se:

Martin Hudec, Nela Kráčalová
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

80 let
Marie Bajzová

hořansko

červen

70 let
Karel Široký
Ludmila Bělíčková

střed
střed

květen
květen

65 let
Viktor Tomašák
Svatopluk Filgas
Oldřiška Pobudová
Jozef Sedláček
František Váňa

paseky
hořansko
dolansko
paseky
dolansko

květen
květen
květen
červen
červen

60 let
Helena Havlová
Ludmila Řezníčková

dolansko
dolansko

červen
červen

Všem oslavencům gratulujeme.

Věra Balejová
Miloš Kovář
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

V neděli 20. 6. 2010 byli přivítáni:
Martin Hudec
Michal Řezníček

Sňatek uzavřeli:

Petr Zrník a Lenka (Bajzová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

K trvalému pobytu se přihlásil:
Martin Kráčala

K 21. 6. 2010 měla naše obec 955 obyvatel, z toho
470 mužů a 485 žen.
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Informace OÚ

Rozpis úterních ordinací
MUDr. Dagmar Zavřelové
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Dovolená: 16. 8. – 10. 9. 2010
20.
3.
14.
12.
26.
9.
23.
7.
21.

Dovolená: 19. 7. – 6. 8., 13. 9. – 17. 9. 2010
Červenec
14.
Srpen
11.
25.
Září
8.
22.
Říjen
6.
20.
Listopad
3.
Prosinec
1.
15.
29.

Termíny svozu pytlů na tříděný odpad
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec

Paní knihovnice upozorňuje na změnu provozní doby
v knihovně po dobu prázdnin. Knihovna bude otevřena
každou středu v době od 17:00 do 19:00 hodin, zavřena
bude z důvodu čerpání dovolené od 28. 7. do 11. 8. 2010.

Fotbalový klub SK Jasenná

MUDr. Eva Nečasová
dětská poradna

Žluté a červené
12.
9.
6.
4.
1., 29.
27.,

Dočasná změna
provozní doby v knihovně

Modré
26.
20.
15.

Konzultační dny SmVaK Ostrava, a. s.

na OÚ v Jasenné pro zřizování vodovodních přípojek –
poslední středa v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin:
Červenec
28.
Říjen
27.
Srpen
25.
Listopad
24.
Září
29.
Prosinec
29.
Samozřejmě i mimo tyto středy, po domluvě.

Posledním utkáním mužů s Lůžkovicemi byla ukončena sezona 2009/2010, ve které Jasenná vybojovala 4. místo (viz tabulka).
Skupina B:
Dohrávka 15. kola: Štípa B – Kašava B 2:2 nehlášeno
Dohrávka 13. Kola: Lužkovice B – Jasenná 1:3 Žaludek –
Zicha, Kráčala, Čala
1. Bratřejov		 22 19 2 1 95:26 59
2. Neubuz		 22 14 3 5 85:62 45
3. Všemina		 22 12 6 4 66:37 42
4. Jasenná		 22 13 3 6 80:40 42
5. Trnava		 22 11 5 6 63:39 38
6. Veselá B		 22 10 5 7 44:44 35
7. Štípa B		 22 8 6 8 51:51 30
8. SK Vizovice B		 22 8 4 10 55:43 28
9. Kašava B		 22 4 5 13 35:70 17
10. Lužkovice B		 22 3 6 13 47:58 15
11. Lutonina		 22 1 6 15 22:75 9
12. Kostelec B		 22 1 5 16 15:113 8
Žáci obsadili v sezoně 7. místo a dorost je na 2. místě.
Fotbalistům ale začala hned příprava povrchu hřiště u fotbalových branek položením vypěstovaného travního koberce. Toto muselo být provedeno v dostatečném časovém
předstihu před zahájením podzimní části sezony, tj. 8. 8.
2010, aby tráva mohla prorůst do podkladní vrstvy. Místa,
která byla u branek upravena, jsou vyznačena a fotbalisté
žádají všechny, aby do těchto míst nevstupovali.

Změny v provozu
rozhledny na Vartovně

Od 15. června 2010 do 31. srpna 2010 je na rozhledně
Vartovna zajištěn provoz s obsluhou denně mimo pondělí. V tyto dny si zde mohou příchozí zakoupit turistickou
známku, občerstvení, získat turistické razítko, případně
propagační materiály. Ve dny, kdy bude zajištěna obsluha,
bude vybíráno i vstupné, a to 20,– Kč (osoby nad 15 let)
a 10,– Kč (děti od 6 do 15 let). V období od 1. září 2010
do 31. října 2010 bude provoz s obsluhou zajišťován pouze o sobotách, nedělích a o svátcích.
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