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Usnesení z jednání zastupitelstva obce
Usnesení z jednání ZO dne 29. 12. 2009:
Přítomno 8 členů zastupitelstva, omluven Miroslav
Puchmeltr.
1. ZO schvaluje předložený program jednání.
Pro: 7 členů
18:05 – dostavil se p. Jiří Mikšík
2. ZO projednalo a schvaluje návrh rozpočtu obce
na rok 2010 takto:
v příjmové části v objemu finančních prostředků
11.639 tis. Kč a ve výdajové části v objemu finančních
prostředků 11.639 tis. Kč.
Pro: 8 členů
3. ZO schvaluje vypořádání pozemků u horního hřbitova dle geometrického plánu č. 623-76/2009 a znaleckého posudku č. 5835-287/09. Obec prodává nově
vzniklé pozemky p. č. 3158/5 a 3158/6 o celkové výměře 42 m 2 a kupuje nově vzniklé pozemky p. č. 1818/8
a 1818/9 o celkové výměře 37 m 2.
Pro: 8 členů
4. ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 4 ve výši 54
tis. Kč v příjmové i výdajové části.
Pro: 8 členů

I/1/2010
ZO schvaluje předložený program jednání.
		
Pro: 7 členů
I/2/2010
ZO projednalo a schvaluje výjimku z počtu žáků v ZŠ
Jasenná pro školní rok 2009/2010 podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. (počet žáků je 34 ve 3 třídách).
Pro: 7 členů

I/3/2010
ZO projednalo návrh Smlouvy č. 0/0214/2010/DOP
o poskytnutí finančního příspěvku na dopravní obslužnost s navýšením pro rok 2010 mezi Zlínským krajem
a Obcí Jasenná. S návrhem zastupitelé nesouhlasili.
		
Proti: 7 členů
I/4/2010
ZO projednalo a schvaluje plán práce finančního
a kontrolního výboru pro rok 2010.
Pro: 7 členů
I/5/2010
ZO projednalo a schvaluje záměr rozšíření plynovodu
o cca 100 m v lokalitě Helštýn III a následný prodej plynárenské společnosti.
Pro: 7 členů

5. ZO schvaluje vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu u příspěvkových organizací zřízených obcí I/6/2010
ZO projednalo a schvaluje sjednání pronájmu pozem(MŠ, ZŠ).		
Pro: 8 členů ku p. č. 344/7 v k. ú. Jasenná na Moravě od Pozemkového fondu ČR.
Pro: 7 členů
Usnesení z jednání ZO dne 16. 2. 2010:
Přítomno 7 členů zastupitelstva, omluveni Vladimír
Zapsala:
Zapalač, MUDr. Vladan Polášek.
Iveta Dorničáková

Rozšíření silnice I/69 (stoupací pruhy Syrákov)
a koridor železnice Vizovice – Valašská Polanka

Zastupitelstvo obce Jasenná 24. listopadu 2009 schválilo v rámci aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje vypuštění záměru Rozšíření silnice I/69
a koridoru železniční dopravy tratě Vizovice – Valašská
Polanka. Není to ale tak, jak si třeba někdo pomyslel, že
kraj od těchto záměrů upustil. Uvedeným schváleným
usnesením obec využila zákonné možnosti uplatnit své
námitky proti zamýšleným stavbám, kdy ze zákona do 2
let od schválení musí Zásady územního rozvoje projít
aktualizací.
Pokud jde o stoupací pruhy přes Syrákov, tak naše námitky jsou známy a jejich další uplatňování je samozřej2 Jasenský zpravodaj

mé. Železniční koridor (jeho ochranné pásmo) musel
být zahrnut do návrhu nového územního plánu Jasenné.
Ochranné pásmo plošně zasahuje do fotbalového hřiště
a k části zastavěného území obce. Nemovitosti, které se
kdekoli ocitnou v ochranném pásmu dopravních koridorů, mohou mít obrovské problémy např. při provádění
oprav domů. Je prakticky zastaven jejich rozvoj. Proto
i v případě železniční tratě v zájmu ochrany nemovitostí
občanů a fotbalového hřiště zastupitelstvo využilo možnosti uplatnit své námitky.
Pavel Machovský,
starosta

Rozpočet obce Jasenná na rok 2010

Rozpočtové příjmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Daňové příjmy
Správní poplatky
Poplatky za uložení odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za VHP (výherní hrací přístroje)
Dotace ze státního rozpočtu
Příspěvek od obcí za dojíždějící žáky
Příjmy z poskytovaných služeb
Příjmy z pronájmu
Příjmy z úroků, dividend
Příjmy z prodeje (knihy, popelnice)
Financování (BÚ – úvěr, půjčka)
Rozpočtové příjmy celkem:

Rozpočtové výdaje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

6.332 tis. Kč
50 tis. Kč
420 tis. Kč
13 tis. Kč
1 tis. Kč
60 tis. Kč
132 tis. Kč
5 tis. Kč
108 tis. Kč
210 tis. Kč
20 tis. Kč
21 tis. Kč
4.267 tis. Kč
11.639 tis. Kč

Lesy
Pozemní komunikace + dopravní obslužnost
Voda
Školství + jídelny, dojíždějící žáci
Knihovna
Místní rozhlas
Sbor pro občanské záležitosti
Veřejné osvětlení
Hřbitov
Místní hospodářství
Komunální odpad
Veřejná zeleň
Požární ochrana
Činnost zastupitelstva obce
Činnost správy
Dotace (včelaři, fotbalisti, ochranáři, kostely, TJ Sokol, Portáš, lyžaři, Dotek)
Územní plánování
Dům s pečovatelskou službou
Rezerva
Daně a poplatky stát. rozpočtu
Poplatky KB, finanční vypořádání
Rozpočtové výdaje celkem:

Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo návrh rozpočtu
na rok 2010 ve výdajích i příjmech ve stejných objemech
a to 11.639.000,– Kč. Při pohledu do tabulky zaujme výdajová položka Rezerva 2.000.000,– Kč. V roce 2009 jsme realizovali akce: Oprava lesní cesty k Zrníkům, Oprava komunikace Vartovna a Portášská naučná stezka. Tyto akce
byly proplaceny v plné výši z prostředků obce (podle dotačních pravidel) v loňském roce a v letošním roce bychom
měli obdržet přiznané dotace. A to je ta rezerva. Na co bude
rezerva použita? V každém případě na dofinancování vo-

15 tis. Kč
370 tis. Kč
3.177 tis. Kč
1.220 tis. Kč
6 tis. Kč
8 tis. Kč
100 tis. Kč
215 tis. Kč
11 tis. Kč
220 tis. Kč
650 tis. Kč
15 tis. Kč
44 tis. Kč
894 tis. Kč
2.120 tis. Kč
153 tis. Kč
293 tis. Kč
10 tis. Kč
2.000 tis. Kč
60 tis. Kč
58 tis. Kč
11.639 tis. Kč

dovodu, napojení objektů obce na vodovod (např. ZŠ, úřad,
zbrojnice), opravy obecního majetku apod. Jestli bude rezerva skutečně v uvedené výši, ukáže ale až skutečný průběh daňových příjmů státu a následně i naší obce. Podle
aktuálních informací se zdá, že se snad pokles ekonomiky
zastavuje a nastává mírné oživení. To je povzbuzující informace, bohužel v příjmech obcí se případné zlepšení projeví
nejméně s ročním zpožděním. Jako pojistka proti eventuálním výkyvům ve financování obce je i sjednaný debet bankovního účtu.		
Pavel Machovský, starosta
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Odpady 2009

Chladničky a mrazničky
Sklo bílé
Sklo barevné

1,899		0,875
2,510		1,620
10,530		6,530

Rok 2009 byl v odpadovém hospodářství naší obce poznamenán krizí ekonomiky. To se projevilo tím, že jsme
museli např. platit za likvidaci vytříděných odpadů, za které jsme do té doby peníze dostávali. Došlo také ke zvýšení poplatků za ukládání odpadů na skládce. V roce 2008
byla cena za uložení 1 tuny odpadu 1.174,– Kč, v roce
2009 se zvýšila v průměru na 1.392,– Kč.
Naše obec na skládku uložila v roce 2008 216 tun odpadu, v roce 2009 to bylo 215 tun.
Produkce dalších odpadů i srovnání s rokem 2008 je vidět v následující tabulce.
Druh odpadu (množství v tunách)
2008		2009
Papír
2,160		3,060
Plastové obaly (PET)
3,560		4,660
Nápojové kartony
0,225		0,142
Pneumatiky
5,065		6,295
Nebezpečné látky (rozpouštědla, chemikálie,
postřiky, léky)
1,629		1,367
Oleje
0,320		0,100
Barvy
3,110		1,755
Baterie
0,741		0,577
Vyřazená el. zařízení
0,205		0,460
Televizory a monitory
2,443		1,520

Z výše uvedených údajů je vidět, že množství odpadu
v roce 2008 i 2009 je téměř stejné. Zdražování služeb
ale způsobuje, že i zvýšení poplatku na 450,– Kč pro rok
2009 nepokrylo náklady. Ještě horší situace je ve městech,
které z důvodu zvyšujících se nákladů i množství odpadu navrhují zvýšení horní hranice poplatku na 1.250,– Kč
(nyní 500,– Kč).
Celkové množství odpadů v naší obci v roce 2009 bylo
244 tun. Znamená to, že v průměru na 1 občana vychází
produkce 255 kg odpadů. Aby vybírané poplatky plně pokryly náklady na likvidaci odpadu, musel by poplatek na
1 občana být 659,– Kč.
Pavel Machovský, starosta

Na novoročním setkání na Vartovni u rozhledny se
nás 2. ledna sešlo opět víc než dost, a to nejen z blízkých okolních obcí. Přesně úderem jedenácté hodiny, po přivítání přítomných paní Marií Řezníčkovou
– starostkou obce Seninka, bylo provedeno požehnání rozhledny faráři panem Vodou a panem Špačkem
z Leskovce. Nám všem dobře známý a blízký pan farář Voda zahájil své kázání motlitbou a písní. I když
shromáždění bylo svým složením dosti odlišné, každý kdo poslouchal, si z tohoto kázání mohl vzít něco
pro sebe. Moudré, laskavé, s filosofickou úvahou, ale
i s kritickým komentářem současného dění. V historickém ohlédnutí připomněl rok 1780, kdy se na Vartovni, v horách na seninské straně, sešli evangelíci k tajnému shromáždění.
Po požehnání rozhledny oběma faráři, křtu symbolických tří hraničních kamenů slivovicí, kterého se ujal starosta Pavel Machovský, zazpívali pro všechny přítomné
starostové ze Sdružení obci Hornolidečska svou „valašskou hymnu“. A že jim to panečku šlo pěkně od srdce.
Dobré nálady bylo na rozdávání.
Počasí nám sice zase nepřálo, a i když mrzlo, tak
rozhodně nám zima nebylo. Osvědčená valašská medicína rozehřívala nejen těla, ale i náladu. K této dobré
náladě přispívala i dechovka z Liptálu a ti co neholdovali valašské medicíně, tak ti se mohli ohřít u pořádného ohně. Ale nejvíc nás hřálo u srdcí to, že jsme se

na Vartovni mohli zas sejít a potkat se svými známými, přáteli, ale i neznámými, kteří se díky těmto společným setkáváním stávají našimi známými. A to je
ten největší přínos rozhledny, kromě nádherných rozhledů do krajiny.
Vartovna je krásný kus přírody, který má zvláštní a neopakovatelnou atmosféru. V daleké historii byla Vartovna centrem mnohých historických událostí, ale lidé vždy
rádi chodili na Vartovnu jen tak na procházky a v zimě
na běžky. Potkávali se tu. Ale nebylo to takovéto masové
setkávání ve velkém. A tak i díky postavené rozhledně
se Vartovna dostala do širokého povědomí a tak tu stále
budeme potkávat i víc lidí.
Za tímto vším je ale zapotřebí vidět velké úsilí obce
Seninky, jejích zastupitelů, ale především jejich starostku Marii Řezníčkovou – stovky hodin práce, jednání
a spoustu bezesných nocí, ale stálo to za to a už je to
za ní. A teď už převládá radost a uspokojení nad odvedenou prací. Na problémy se postupně zapomene. A tak
díky Seninčanům se nám mnohým splnil sen. I když Seninka je malá obec s ještě menším rozpočtem financí
(obec má roční rozpočet necelých 2,5 mil Kč a na rozhlednu i přes získané dotace musí ještě doplatit téměř
3 mil. Kč), pustila se do stavby rozhledny a dnes díky
ní začala Vartovna psát svou novodobou historii. Takže
Seninčané děkujeme!
Zdeňka Turková, místostarostka

Celkové náklady obce
na odpady

2008

2009

597.239,–

630.623,–

Příjmy z poplatků
od občanů a podnikatelů

378.591,–

416.871,–

400,–

450,–

Výše poplatku za osobu

Novoroční setkání na Vartovni
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A ještě o Vartovni víc:
Při slavnostním otevření rozhledny a naučných stezek
17. listopadu loňského roku stál u rozhledny vedle mne
starší muž. V ruce měl pár archů popsaného papíru, který
nesměle nabízel přítomným. Až doma jsem si přečetla, že
to byl Jan Zrník, seninský rodák, který na počest dokon-

čené stavby rozhledny sepsal historické události Vartovny od roku 1644 „Vartovna centrem historických událostí ve valašských horách“. A tak Vám je všem předkládám
přesně tak, jak on je zpracoval. Většina z nás má Vartovnu spojenou s vartováním sboru Portášů, nebo s důležitou
obchodní cestou, která vedla přes Vartovnu a Seninské
sedlo až do Uher a spojovala je s Čechami. Zpracované
informace dokazují o důležitosti Vartovny mnohem víc.

V roce 1644 při potlačování valašského povstání probíjely se z Jasenné přes hory a Vartovnu císařské proudy
vojsk z Holešova, které vedl generál Buchheim. V těchto horách byl zabit velitel valašského povstání Kovář
a z horního konce Seninky byly chalupy vypáleny.
V roce 1663, při vpádu tatarských vojsk na Vsetín, velitel valašské obrany podplukovník Podstatský připravoval
shromáždit obrannou zálohu na centrálně položené Vartovně, kdyby nouze vyžadovala. Seninka byla vpádem tatarů vypleněna.
V roce 1708, kdy na Vsacko vpadli Kuruci, stávala
na Vartovně stráž a dávala obyvatelům znamení před blížícím se kuruckým vojskem, aby uprchli do lesů.
12. 5. 1780 v pátek večer na svatodušní svátky, kdy se
v Kubíkově Benešůvce v seninských horách konalo čtyřtisícové evangelické shromáždění s kazatelem Ondřejem Orgoněm z Uher, proudily od Jasenné přes Vartovnu
proudy lidí, v zápětí však také drábi s rychtářem Pravdou z Vizovic, aby shromáždění rozehnali, byli však davem zbiti.
29. 11. 1859 přecházeli seninčané přes lesy a Vartovnu
do Vizovic na „Vyvozovací smírčí komisi“, kde byl řešen
spor o porost Horka pod Vartovnou v Senince.
1930 až 1938 se konávaly na Vartovně výletní zábavná
setkání s účastí lidí z Jasenné, Seninky a Liptála, s dechovou hudbou, občerstvením, kde se z tribuny pronášely politické projevy, zejména agrárníků ze Vsetína.

V roce 1939 byla na Vartovně postavena dřevěná triangulační zeměměřičská rozhledna, přístupná veřejnosti po žebřících na vrchol a pak přetrvávala mnoho let.
V říjnu 1944 obklíčili prostor kolem Vartovny a pasekářkou usedlost u Krajščáků německé vojenské průzkumné jednotky, kde postřelily do ruky unikajícího velitele partyzánského oddílu kpt. Petra Buďku.
Na podzim 1944 byl v oblacích nad Vartovnou z nouze odpálen poškozený americký bombardovací letoun,
kde trosky dopadly těsně pod vrcholem Vartovny na liptálské straně. Následně se tam nahrnuly německé Hitler-Jugend, okolní naši obyvatelé a stráže Německých
jednotek. Jeden těžký kulomet našel tamní pasekář
Krajščák a později ho předal partyzánům. Nosil ho pak
Nikolaj Kostin (později zahynul výbuchem vlastní pancéřové pěsti na Ploštině).
21. 2. 1945 stovky ozbrojených vojáků abweru a SS
pod velením SS Obersturmbauführer Otto Skorzeny,
prováděli proti partyzánům pročesávací razii a v lesích
pod Vartovnou na jasenské straně vypálili partyzánský
bunkr (lesáckou srubovou chatu), kde měli stanoviště
a úkryt partyzáni pod velením náčelníka štábu poručíka Vasila Nastěnko partyzánské brigády J. Žižky.
Na počest dokončení stavby rozhledny
Historické události
Sestavil Jan Zrník – seninský rodák
v říjnu 2009

Vartovna centrem historických událostí ve valašských horách

Fotbalisté se připravují na jarní část sezóny
Po podzimní části je umístění našich mužstev následující:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Bratřejov
Všemina
Neubuz
Jasenná
Trnava A
Štípa B
SK Vizovice B
Veselá B
Lužkovice B
Lutonina
Kašava B
Kostelec B

Muži - Tabulka IV.B - 2009/2010 - po podzimní části
Z
V
R
P
Skóre
11
10
1
0
42 : 8
11
7
2
2
41 : 15
11
7
1
3
44 : 29
11
7
1
3
33 : 21
11
6
2
3
24 : 14
11
5
3
3
27 : 20
11
4
2
5
25 : 22
11
4
2
5
20 : 26
11
3
2
6
34 : 28
11
1
2
8
12 : 34
11
1
1
9
15 : 48
11
1
1
9
7 : 59

Body
31
23
22
22
20
18
14
14
11
5
4
4

+/13
5
4
7
5
0
-4
-1
-7
-10
-11
-11
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Slopné
Jasenná
Bratřejov
Poteč
Biskupice
Vysoké pole
Újezd
Rokytnice

Tabulka OS dorost B - 2009/2010 - po podzimní části
Z
V
R
P
Skóre
7
6
0
1
21 : 9
7
4
3
0
18 : 9
7
4
2
1
18 : 12
7
3
3
1
17 : 15
7
2
2
3
11 : 12
7
2
1
4
11 : 14
7
1
0
6
12 : 21
7
0
1
6
9 : 25

Body
18
15
14
12
8
7
3
1

+/9
3
2
0
-4
-2
-6
-8

Tabulka OS žáci B - 2009/2010 - po podzimní části
Z
V
R
P
Skóre
8
6
1
1
57 : 6
8
6
1
1
33 : 6
8
6
0
2
31 : 16
8
5
2
1
36 : 7
8
3
1
4
24 : 35
8
3
0
5
22 : 31
8
3
0
5
20 : 33
8
1
0
7
14 : 65
8
0
1
7
4 : 42

Body
19
19
18
17
10
9
9
3
1

+/7
7
6
5
1
-6
-6
-9
-8

Veselá
Lukov
Provodov
Lužkovice
Hvozdná
Jasenná
Zádveřice
Trnava
Všemina

Rozlosování jarní části:
Kolo
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
15.
14.
13.
12.

Zápas
Veselá ”B” - Jasenná
Jasenná - Kostelec ”B”
Kašava ”B” - Jasenná
Jasenná - Všemina
SK Vizovice ”B” - Jasenná
Jasenná - Neubuz
Bratřejov - Jasenná
Jasenná - Lutonina
Jasenná - Trnava ”A”
Lužkovice ”B” - Jasenná
Jasenná - Štípa ”B”

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

Zápas
Biskupice - Jasenná
Jasenná - Poteč
Rokytnice - Jasenná
Jasenná - Bratřejov
Slopné - Jasenná
Jasenná - Újezd
Vysoké pole - Jasenná

Kolo
13.
14.
15.
16.
17.
18.
10.
11.
12.

Zápas
Jasenná - Provodov
Zádveřice - Jasenná
Jasenná - Veselá
Všemina - Jasenná
Trnava - Jasenná
Jasenná - Lukov
Hvozdná - Jasenná
VOLNO
Lužkovice - Jasenná

Muži - Rozlosování IV.B - Jaro 2009/2010
Den
Datum
NE
4. duben 2010
NE
11. duben 2010
SO
17. duben 2010
NE
25. duben 2010
SO
1. květen 2010
NE
9. květen 2010
NE
16. květen 2010
NE
23. květen 2010
NE
30. květen 2010
SO
5. červen 2010
NE
13. červen 2010

Začátek
10:00
15:30
16:00
16:00
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd
9:00

Dorost - Rozlosování OSBD - Jaro 2009/2010
Den
Datum
NE
18. duben 2010
SO
24. duben 2010
NE
2. květen 2010
SO
8. květen 2010
SO
15. květen 2010
SO
22. květen 2010
SO
29. květen 2010

Začátek
13:30
16:00
14:00
16:30
16:30
16:30
16:30

Odjezd
12:15

Začátek
13:30
10:00
14:00
10:30
13:30
14:30
10:30

Odjezd

14:00

13:00

Žáci - Rozlosování OSBD - Jaro 2009/2010
Den
Datum
NE
11. duben 2010
NE
18. duben 2010
NE
25. duben 2010
NE
2. květen 2010
NE
9. květen 2010
NE
16. květen 2010
NE
23. květen 2010
NE
30. květen 2010
NE
6. čeven 2010

15:00
15:45
15:45

15:30

12:45
15:30
15:30

9:15
9:45
12:30
9:30

Příprava na novou sezónu je v plném proudu, tréninky probíhají pravidelně. Přípravka trénuje každý pátek od
17:00 hodin v tělocvičně základní školy. Žáci v pátek od 17:00 hodin v sokolovně. Muži a dorost trénují v neděli od 8:30 hodin ve Vizovicích na umělé trávě a každé úterý a pátek na hřišti.			
Jan Zicha
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XII. ročník vánočního turnaje ve stolním tenisu
Členové oddílu stolního tenisu TJ SOKOL Jasenná uspořádali již po dvanácté vánoční turnaj pro
všechny zájemce o tento sport. Turnaj se konal 28. 12. 2009 v místní sokolovně na třech stolech.
Celkem se turnaje zúčastnilo 14
hráčů, z toho bylo 5 žáků do 14 let
a devět dospělých, mezi nimi 6 registrovaných hráčů a tři neregistrovaní. Děti hrály v samostatné skupině systémem každý s každým, stejně
tak dospělí, tj. registrovaní i neregistrovaní společně stejným systémem.
Každý ze žáků tedy odehrál čtyři zápasy, každý z dospělých pak osm zápasů a všichni si jistě dobře zahráli.

Výsledky:

Žáci:
1. Gabča Kovářová
2. Honzík Kovář
3. Danek Dorničák

Dospělí:
1. Stanislav Petrů – Jasenná
2. Jakub Urbiš – Bystřice p. Hostýnem
3. Petr Chromčák – Jasenná
Ze tří neregistrovaných hráčů se
nejlépe umístil Vladimír Londa.
Mezi účastníky bylo osm hráčů z Jasenné, dva z Ubla, dva z Bystřice pod
Hostýnem, jeden z Liptálu a jeden
z Bratřejova.

VIII. Žákovský ples

Úterní půlnocí končí letos rozpustilé období masopustu a už
od středy - popeleční- se rozbíhá
čtyřicetidenní postní období před
Velikonoci. Proto jsme se s odloženým žákovským plesem chtěli trefit právě do masopustního víkendu.
Ples sice nebyl maškarní, jak by se
dalo v tomto období očekávat, ale
o to vydařenější.
Polonéza byla přehlídkou opravdového nasazení a radosti z tance.

Děvčata předvedla všechny své půvaby a kluci byli jako z kadetky.
A opravdu rádi trénovali a zkoušet
chtěli stále dokola. Prvňáčci, čerstvě slavnostně pasovaní na žáky
naší školy, si za pomoci druháčků
připravili krásné vystoupení.
Za podpory rodičů a sponzorů se
povedlo připravit bohatou tombolu. Výzdobu sálu a přípravu losů
zvládly děti s paní vychovatelkou
samy. Bývalí žáci naší školy si vza-

Zápis dětí do první třídy

Stalo se už tradicí, že v den, kdy si
žáci naší školy školy odnášejí domů
pololetní vysvědčení, čeká předškoláčky jejich první velký den ve škole
– zápis do první třídy. Školy se nebojí, vždyť tu se školkou byli tolikrát!
A mnoho z nich naposledy s rodiči
na ukázkové hodině před týdnem,
kdy jim žáčci první třídy předvedli,
co je už paní učitelka Marcela naučila a jak jim to jde.
Už před polednem se chystá
v učebnách a na chodbách školy pohádkový svět, kterým děti procházejí. Čekají na ně – jako na správné pohádkové hrdiny - úkoly, při kterých
osvědčí svou připravenost, schopnost pomáhat druhým, vynalézavost,

zručnost, obratnost, znalosti, dovednosti, talenty, záliby a zájmy. Zkrátka vše, podle čeho mohou paní učitelky zjistit, jak jsou děti na školu
připravené.
A tak při cestě školou děti potkávají známé pohádkové bytosti, kterým pomáhají s nejrůznějšími úkoly.
Letos to byli třeba loupežníci, Červená Karkulka, víly a rusalky, kouzelník, ježibaba, král, královna a rytíř.
Děti zašněrováním sedmimílových
bot vystartovaly do čarovného světa
pohádek a rodiče zanechaly v jídelně při vyplňování dotazníků, přihlášek a žádostí. Samy srdnatě putovaly
pohádkovým světem školy… A šlo
jim to náramně!

Po sportovní stránce měl turnaj
dobrou úroveň, bojovalo se se zaujetím o každý míček, ale s dobrou náladou a v přátelském ovzduší.
Jako obvykle se o dobrou organizaci postarali: Jarda Vávra, který nejen
hrál, ale také vedl soutěž dospělých,
Vladimír Londa, který při vlastní hře
také v době volna rozhodoval několik
utkání žáků a Karla Kremplová, která vedla soutěž žáků.
Celkově máme za to, že pro všechny zúčastněné to bylo příjemně strávené dopoledne a je škoda, že se
v naší obci nenajde více zájemců
o tento sport.
Karla Kremplová
li na starost chod bufetu, přípravu
a úklid sokolovny – a šlo jim to báječně.
Pan Milan Bařina hrál podle
vkusu a přání a tanec střídaly hry
a soutěže a malí i velcí se nechali strhnout do víru zábavy a veselí.
Vše šlo jako na drátkách a odpoledne se přehouplo do večera v příjemné společnosti. Byl to zkrátka krásný ples!
Děkujeme proto všem, kteří se
o to zasloužili.
Proto devět nových prvňáčků zasedne v září do čistotou vonících lavic a vydají se na stejně dobrodružnou cestu vzdělávání a poznávání.
Přejeme jim na této cestě hodně
úspěchů a radosti z objevování nového světa a těšíme se na ně.
Za všechny pohádkové bytosti, budoucí spolužáky a učitelky Iva Mynářová.
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Vybráno z aktivit mateřské školy

Barevný týden v MŠ

Říkáte si, co to znamená barevný týden v MŠ teď, kdy je venku třeskutá
zima? Právě proto, že již máme všichni zimy dost, chtěli jsme si ji nějak
zpestřit – proto barevný týden.
Pomohly nám k tomu barvičky –
hnědá, žlutá, zelená, červená a bílá.
Nevěříte tomu? Já vás o tom přesvědčím. Pondělí bylo hnědé. Sice to není
moc veselá barva, ale dají se s ní dělat divy. Děti vytvořily krásné perníkové chaloupky z papíru a medvídky, kteří se na nás usmívali ze šatny
jako živí. V úterý přišly všechny děti
oblečeny ve žluté barvě. Co vám žlutá barva nejvíc připomíná? Myslím si,
že sluníčko, jako našim dětem. Všichni jsme se na sebe jako sluníčka usmívali. Děti jmenovaly, co všechno v přírodě má žlutou barvičku. Malovaly
měsíc a hvězdičky. Některé tiskaly
medvídky – tentokrát žlutou barvou.
Další den, to už byla středa, byl zelený. Den jsme začali písničkou Travička zelená, to je moje potěšení, travička zelená, to je moje peřina. Opět jsme
vyhledávali zelenou barvu na svém
oblečení, v přírodě a kolem sebe. Zahráli jsme si hru Čáp ztratil čepičku. Některé děti malovaly velké zelené stromy, jiné si podle své fantazie
a představivosti vytvořily hastrmana.
Ten musí mít samozřejmě zelené oči,
tváře a dlouhé vlasy, které jsme vytvořili z krepového papíru a obličej
jsme namalovali barvami. Hastrmani se nám skutečně podařili, byli jako
živí. Každý mu vymyslel nějaké jméno. Vystavili jsme si je na skříňkách
v šatně. Další den byla na řadě červená barvička. Děti vyhledávaly červenou barvu na ovoci a zelenině. Zahráli
jsme si hru v kruhu a pak jsme začali
tvořit jablíčka z červeného krepového
papíru a nalepovat je na zelený strom.
Dále děti vystřihovaly červené hlavičky muchomůrek a doplňovaly je bílými puntíky. V tomto zimním období
jsme si ve třídě vytvořili kousek barevné přírody, z čehož máme společnou radost. Bílý den byl v pátek. Všude kolem venku leží sníh. Co si s ním
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trochu pohrát? Se sněhem se dají dělat pokusy a různě s ním experimentovat, což nás samozřejmě všechny zajímá. Známe i spoustu písniček o zimě
a našich oblíbených sněhulácích. Takže jsme si je společně zazpívali a zatancovali, hned nám bylo veselo. Paní
kuchařka dětem připravovala také jídla
podle barev. V hnědém pondělí to byla
drůbeží játra na cibulce, v žlutém úterý
byly buchtičky s krémem, v červenou
středu samozřejmě nemohla chybět
rajská omáčka. Na zelený čtvrtek připravila dětem brokolici a v bílý pátek
byly výborné rybí filé na smetaně. Týden nám společně s dětmi rychle uběhl a těšíme se, až zase za rok v tomto
zimním období si uskutečníme další barevný týden, tentokrát možná zase
s jinými barvičkami.
Věra Kočicová

Kamarádské
a sourozenecké odpoledne

V mateřské škole ve středu
20. ledna 2010 probíhají velké
přípravy. Připravit občerstvení,
nachystat hry a hračky. Všechno musí být perfektní. Vždyť
do školky přijde návštěva. A ne
jen tak ledajaká. Je velice důležitá. Jste zvědaví jaká?
U školky už jsou slyšet drobné
krůčky kamarádů a sourozenců
dětí z mateřské školy. Možná si
řeknete: „Taková návštěva? Ta
přece není důležitá!“ Vyvedu vás
z omylu. Každý z nás má svého
dobrého přítele, který provází
celý náš život. Může jím být náš
sourozenec či kamarád. Prožíváme s nimi plno zážitků, radosti
i starosti, můžeme se jim svěřit se
svým největším tajemstvím. Víme
o něm vše a on ví vše o nás. Proto
je pro nás tato návštěva důležitá.
Když už přišli všichni naši kamarádi a sourozenci a pěkně se
usadili, začali jsme si povídat.
Od dětí jsme se dozvěděli, jak se
jejich kamarád jmenuje, co má
rád za jídlo i jeho oblíbenou barvu
a plno jiných zajímavostí. A když

už jsme přátele důkladně poznali
z vyprávění, začali jsme si hrát.
Zahráli jsme si spoustu zábavných
her. Poznávali jsme kamarády
podle hlasu i podle hmatu. Soutěžili jsme o první místo v namotání
bonbonu a jiné soutěže. Také došlo na stavby z dřívek. Co kdybychom si postavili největší komín
na světě? Jedno dřívko na druhé,
třetí na čtvrté, pozor, padá to. Tak
a můžeme začít znovu. Ale to nevadí, však nám náš kamarád pomůže jistě velmi rád. A tak jsme
se pustili všichni do práce, hned
nám to šlo lépe od ruky. Za chvíli
byly krásné stavby na světě. Plno
legrace jsme si užili, nové kamarády jsme poznali. A také něco
dobrého jsme dostali. Na závěr
našeho skvěle prožitého dne nám
paní kuchařka přichystala sladkou
tečku – zmrzlinový pohár.
Jenom škoda, že jste tam nebyli spolu s námi. Přijďte příště
také k nám a buďte náš kamarád.
Vždyť kamarádů není nikdy dost.
Bc. Michaela Propšová

Na neobvyklé návštěvě

Bylo páteční lednové odpoledne,
venku mrzlo a hustě padal sníh.
No prostě taková správná zima,
která se mnohým z nás už ale vůbec nelíbí. Děti a paní učitelky se
rychle oblekly a pospíchaly ven.
„Sáňkovat, bobovat nebo stavět
sněhuláky?“ napadne Vás. Kdepak, ani jedno, ani druhé - ani ta
třetí varianta není správná.
Dnes je naplánována návštěva.
A ne lecjaká, bude určitě zajímavá. Pozval nás na ni pan Zdeněk
Štefka. Jste zvědavi, proč zrovna on? Odpověď je jednoduchá
– protože něco umí, má rád děti
a chce jim něco ukázat. Ale pěkně popořádku. Když jsem domlouvala společné setkání, řekla
jsem si, že určitě bude stát za to.
Ne všude mají děti možnost něco
takového vidět. Nebudu vás déle
napínat, i když mnozí z Vás už

tuší, a já prozradím, že jsme se
šli všichni podívat, jak se dělají
metly. To je toho, řeknete si, ale
věřte nebo ne, děti si toto setkání
náležitě užily.
V garáži u Štefků bylo vše připraveno a zvědaví školkáčci netrpělivě pokukovali, co že se to
bude dít.
Posedali si do půlkruhu a pan
Štefka bez dlouhých řečí začal
pracovat. Na hromadě bylo připraveno březové proutí. A proč
zrovna proutí z břízy? Je pružné
a dobře se tvaruje, ale to určitě
všichni víte.
Pan Štefka si proutí naskládal
na sebe a ukázal, jak se z něj dělají metly. Malé, větší, jaké chcete.
Kdo z dětí měl odvahu, mohl pomáhat. A pomocníků bylo mnoho
– Toník, Nikola, Marek, Kuba,
Filípek a další. A což teprve, když
chlapci dostali do ruky nožík, to
jim oči zazářily a spokojeně s pomocí pracovali. Holčičky, ty jen
okukovaly, ale až budou metly hotové, pak přijde jejich čas a zase
ony se pustí do práce, sněhu jsou
všude hromady a je potřeba ho
odmetat...
Od Štefků jsme odcházeli občerstveni bonbóny a každý z návštěvníků dostal metlu. To je jasné, že
zametání museli všichni hned vyzkoušet, sotva vyšli ven z garáže.
V tu chvíli bylo úplně jedno, zda
to byla holka nebo kluk. I před
školkou děti zametaly a ometaly,
co se dalo a paní školnice měla
ten den usnadněnou práci.
A ještě na něco se nám metly
budou hodit. No schválně, hádejte. Napadá Vás něco? Že nevíte?
Nebo víte? Vidím úsměv na Vašich tvářích, ale není to k tomu,
na co myslíte...
Tak dobře, prozradíme Vám
to. No přece na valašský taneček

Pan Štefka při práci.

Zkouška metel před garáží.

„Metlový“, který si s dětmi zatan- – jsou ochotni ukázat druhým
lidem, jakým zálibám se věnují
číme.
Bez pořádné metly by to oprav- a ještě je obdarovat. A k nim patří
i pan Zdeněk Štefka.
du nešlo.
Děkujeme za jeho volný čas
i
dárky,
které našim dětem věnoMnozí z nás ani neví, že v naší
obci mezi námi žijí lidé, kteří mají val.
Věra Pečenková, ředitelka
zajímavé koníčky a co ještě navíc

Ředitelka Mateřské školy Jasenná oznamuje rodičům, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Jasenná, okres Zlín na školní rok 2010/2011 se budou vydávat
ve středu, 10. 3. a ve čtvrtek 11. 3. 2010 od 9.00 do 16.00 hodin v mateřské škole.
Po oba tyto dny bude v 9.00 hodin připravena ukázka řízené činnosti dětí ze třídy „Berušek“ zaměřená na výchovu a vzdělávání dětí.
Řádně vyplněné žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání přijímá MŠ do pátku 19. března 2010.
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Vzpomínání u počasí
V minulém čísle zpravodaje jsme
ukončili vzpomínání na počasí roku
2009, červnem, Jánskými vodami.
Čeká nás červenec, léto, čas prázdnin a dovolených. Měsíc, na který se
těšíme v dětství i dospělosti. Z mládí si pamatuji, že se říkalo: „ševci
mají dovolenou, bude pršet“. Aby
ne, Sviťáci mívali celopodnikovou
dovolenou v první polovině července a ta spadá do pověstných 40-ceti
dnů Medardovy kápě, období končí
18. 7. Také pranostika ke dni 4. 7. je
ještě pranostikou monzunového období v naší zeměpisné šířce: „déšť
na Prokopa, promokne každý mandel každá kopa“. Červenec, sluníčko má sílu, jak se říká táhne vodu
a jedna pranostika to potvrzuje:
„slunce peče – déšť poteče”. V závěru měsíce přichází změna v počasí a léto se překlání do druhé poloviny. Pravidelně přichází okolo svátku
Anny, to je 26. července. Pranostika
nám sděluje: „svatá Anna, chladno
z rána”. Každý z nás, kdo si všímá
změn nálady počasí, pozná zmíněný přechod léta do své druhé poloviny, ráno vyjdete ven, pozdraví vás
chlad, velká rosa a obzor jemně zastřený do zvláštního, lehounce modravého oparu. Červenec je také rájem pro houbaře. Přicházejí dny,
kdy dostatek vláhy a tepla rozehrává
v lesích koncert vůní, tvarů a barev,
různých hub a houbiček. Vypadají
jako návštěvníci z jiných světů, jsou
však naše a dobré. Všechno voní naplno létem.
Červenec 2009:
Do 23. 7., trvalo deštivější počasí.
Byly časté bouřky, které však u nás
nedoprovázely nebezpečné meteorologické jevy. Většina bouřek šla
jižněji, nebo severněji od nás. Nejintenzivnější bouřky se dostavily 18. 7., kdy napršelo 27 mm vody.
Fronta bouřek šla od jihu, společně s teplým vzduchem. V poslední
dekádě se počasí ustálilo, nastalo
příjemné slunné počasí. Na svátek
Anny, chladné ráno plné rosy, přes10 Jasenský zpravodaj

ně podle pranostiky. Loňský červenec, byl srážkově mírně podprůměrný, spadlo 90 mm srážek, ale
dostatek srážek v červnu dal základ
pro růst hub. Bílé hřiby rostly v takovém množství, jaké si pamatuji ze svého dětství. Rostly nejenom
v okrajích lesa, ale i uprostřed. Kdo
si v první polovině měsíce přivstal
a vydal se brzy do lesa, vstoupil
do světa plného vlhkosti a vůně.
SRPEN
Vrchol léta, měsíc se stálým počasím, se srpem v názvu, připomínající žně, sklizeň obilovin. Pofukuje vítr ze strnišť, krajina je v oparu,
rána jsou chladnější, plná rosy, naše
hvězda však stále dobře topí. Že se
blíží podzim? Ano i pranostika připomíná: „Vavřinec první podzimec”,
a Vavřince je 10. srpna. A když fouká v srpnu severák, bude dlouho pěkně pak, což je pravda kterou odpozorovali naši předkové. Koncem srpna
se začíná ráz léta měnit, 24. srpna
je Bartoloměje a „od Bartoloměje
slunce již tolik nehřeje”. Je zde konec prázdnin, dovolených a podzim
se přiblížil na dosah.
Srpen 2009:
Vládlo stalé počasí s letními teplotami. a ochlazovat se začalo poslední tři dny v měsíci. Ve dnech
26. až 28. srpna způsobil příliv teplého vzduchu z Afriky, že teploměry ukazovaly hodnoty okolo +30°C.
Bouřky se vyskytly pouze počátkem
srpna a srážky v nich zaznamenané, nebyly významné. Srážkově byl
srpen podprůměrný, spadlo jenom
42 mm srážek, což není ani 50 %
dlouhodobého průměru.
ZÁŘÍ
První měsíc podzimu, i když jenom třetinou, ale vládu podzimu
obyčejně přebírá. Doba sklizně,
v dnešní době hlavně trnek, chystají
se bečky, plánuje se doba sběru, hlídají se stromy, aby nám někdo trnky neobral. Nějaká sklizeň řepy či

brambor? To tady někdy rostlo? Jo,
jo, nová doba, však to všechno dovezeme. Také jablka pokud se urodí,
nám dělají starosti, co s nimi. Když
je jich mnoho, nikdo je nechce, nebo
se za nabízenou cenu nevyplatí je
sbírat. Snad hrušky jsou žádané, ale
spíš sušené. Kdo je však usuší? Pokud je dostatek vláhy v půdě a tepla v ovzduší, můžeme se ještě těšit
na houby. Růstávají hojně suchohřiby, bedly, klouzci, václavky a žampióny. První mrazíky k nám přicházejí okolo 20. září. Pranostika nám
sděluje: „po svatém Matouši, čepici
na uši” (21. 9.). Pamětníci si vzpomenou, že koncem září při sklizni brambor a řepy, „již zalézál mráz
za nehty a štípál do nosu a uší”. Podzim nám přináší více bláta po dešti. Vždycky se říkávalo: „na podzim
hrsť déšťa a fůra blata”, a skutečně
tomu tak je.
Září 2009:
Bylo sucho a teplo. Ochlazovat
se začalo po 25. září, žádný mrazík však nepřišel. Počasí příjemné
pro polní práce a sběr ovoce. Trnky byly posbírány rychle, však nebyla nijak velká úroda. Jablka se
neurodila vůbec, spíše byla raritou
a hrušek úroda slabá. Urodilo se
však hodně ořechů vlašských. Koncem září, se v přírodě začal projevovat nedostatek vláhy v půdě. Během měsíce napršelo jenom 26 mm
srážek. Na konci září teklo v potocích málo vody. Potok od Syrákova,
čili Jasénka, jenom líně protékala
vsí a navečer byl cítit nepříjemný
zápach stoupající z jejího koryta.
ŘÍJEN
První čistě podzimní měsíc. Co
nám říkají pranostiky? Jedna všeobecná: „po pěkném září, zle sa říjen
tváří”. Další se váže k 16. 10: „déšť
na Havla, déšť na Vánoce”, tato pranostika se v loňském roce vyplnila,
pršelo na Havla a na Vánoční svátky také. Říjen je měsíc barevné přírody a mnohdy i plískanic. Je také

měsícem, kdy dává hospodář základ
pro příští úrodu, což je orba a setba.
A ještě pranostiky, jedna pro závěr
října (28.10): „Šimona a Judy, tuhnú
na poli hrudy”, a další nám něco napovídá o průběhu příští zimy: „když
dlúho listí nespadne, tuhá zima sa
přikradne”.
Říjen 2009:
První dekáda října byla velmi
teplá a na mnoha místech republiky padaly teplotní rekordy. Dne
7. 10. ve Znojmě teplota +28°C,
8. 10. ve Strážnici +27,5°C. U nás
teploty do +24°C. Ve druhé dekádě přišlo ochlazení, a 13. 10. velká
změna v počasí. Objevily se první
sněhové vločky s deštěm, den nato
sněžilo a foukal nepříjemný severák. V Beskydech napadalo 15 cm
sněhu a v Alpách místy až 70 cm
sněhu. Dne 15. 10. ležela na Lysé
hoře sněhová pokrývka o výšce
82 centimetrů. U nás ležela souvislá sněhová pokrývka ve dnech
15. a 16. října. Pak začaly přecházet
sněhové srážky v dešťové. Sníh napadal do korun stromů, které byly
ještě plné listí a stromy se začaly
lámat. V přírodě se naskýtaly nezvyklé pohledy, všude bílo a v bělobě stály zelené a barevné stromy.
Sníh ležel v polohách nad 450 m,
do 19. 10. Na Lysé hoře leželo 1 m
sněhu, což zde nepamatují celé století. V závěru druhé dekády klesaly noční teploty jenom mírně pod
bod mrazu. V poslední dekádě října se mírně oteplilo a nastal „dušičkový čas“, zataženo, sychravo
a do toho občasné mrholení. 31. října se na nás přišlo podívat Slunce,
obloha jak vymalovaná, jenom nad
Syrákovem stála hradba mlhy, která se bála sestoupit k nám do údolí. Poslední den října bylo odevšad
slyšet cupkání padajícího listí. Napršelo a nasněžilo 101,7 mm srážek,
což je na říjen více než slušný výkon.
LISTOPAD
Podzimní měsíc, mnohým se zdá
zimním, okolo nás již vládne vegetační klid, příroda spí. Je to ovšem

jenom zdání, v listopadu je vegetace stále nachystaná k rychlému startu. Oteplí se a na loukách je hned
vidět květy sedmikrásek, lesní mravenci se chodí vyhřívat na sluníčko.
Pranostiky: „Když krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáři“, „Padá-li listí v listopadu, jistě
brzy přijde led, ale dlouho nepobude“. U další pranostiky bych chtěl
připomenout, že se zdá letos pravdivá: „Když sníh napadá na zelené listí, bude tuhá zima“; a skutečně zima
roku 2010 drží. To, že Martin přijíždí na bílém koni, je jednou z nejznámějších pranostik, ochlazení na začátku listopadu přichází pravidelně.
Pranostika na Kateřinu je taky známá a sledovaná: „Kateřina na blátě, Vánoce na ledě, Kateřina na ledě,
Vánoce na blátě“.
Listopad 2009:
První dekáda poměrně teplá. 1. 11.,
byl sice mráz -7°C, v dalších dnech
teploty nad nulou. Po většinu období zatažená obloha. Na Martina
(11. 11.), celý den pršelo, po sněhu
ani památky. Druhá dekáda teplá,
se střídající se polojasnou a zataženou oblohou, denní teploty stoupaly nad +10°C. 17. 11., byl teplý den
a v Jižních Čechách naměřili teplotu +18,9°C. Ve třetí dekádě stále poměrně teplé počasí se zataženou oblohou a mlhami. Na Kateřinu, to je
25. 11., bylo blátivo a teplo. Srážky
v listopadu 57,5 mm.
PROSINEC
Přivádí nám zimu, nastává v něm
slunovrat, je v něm významný křesťanský svátek, ukončuje rok a jak by
řekl poeta „něco krásného v něm začíná“. Pranostiky pro období prosince, jedna se váže ke svátku Mikuláše: „Když na Mikuláše prší, zima lidi
hodně zkruší“. Na 16. 12. pranostika
říká: „Závěj svaté Albíny, zaplavuje doliny“. 24. 12.: „Na Adama, Evu
čekej oblevu“. 25. 12.: „Do Vánoc
není hladu, ani zimy“, „Zelené Vánoce – bílé Velikonoce“. Do Barbory (4. 12.), se příroda rychle probouzí, po Barboře již spí až do jara
a nevadí jí občasné oblevy. V prosin-

ci přichází zimní slunovrat, na který vždycky čekali netrpělivě lidé
v době pohanské, tak i křesťanské.
Slunce se vrací na severní polokouli,
aby všechno probudilo k novému životu. Potrvá mu však 3 měsíce, než
opět získá nadvládu nad zimou.
Prosinec 2009:
V první dekádě se začínalo postupně ochlazovat a mrazy ovládly druhou dekádu. „Když na Mikuláše prší, zima lidi hodně zkruší“,
a ve dnech 5., 6. a 7. 12., přecházely drobné dešťové přeháňky. 13. prosinec byl první den s celodenním
mrazem, začal k nám proudit studený vzduch, původem někde z Laponska. 16. prosince začalo sněžit,
napadly 3 centimetry sněhu za celý
den, v celé republice kalamita v dopravě a ve Zlíně vyhlášen stav krize. Nejvíce mrazivo bylo 18. 12.,
kdy teploměr ukázal hodnotu -17°C.
Ve třetí dekádě přišla obleva a Vánoce byly na blátě, i když podle tradičních pranostik měly být na ledě,
ochlazení přišlo o pár dnů dříve.
Oblevu nám předpověděla říjnová pranostika: „déšť na Havla, déšť
na Vánoce“. Po svátcích se začalo
opět mírně ochlazovat, začal popadávat sníh, ale do konce roku souvislou sněhovou pokrývku nevytvořil. Prosinec byl srážkově průměrný,
spadlo 62 mm srážek.
V posledních pár letech se začíná ukazovat, že se vodní srážky přesouvají spíše do období vegetačního
klidu, což není pro vývoj vegetace
to nejlepší. V období dubna a května
srážky ubývají a zrovna tak v období srpna a září. V roce 2009, spadlo
nejvíce srážek v únoru a březnu. Přitom únor je na srážky, podle dlouhodobého průměru, nejskoupější.
V období, kdy vegetace potřebuje
vodu nejvíc, se jí nedostává. Jeden,
nebo i více let, je však k posuzování změn klimatu velmi málo. Uvidíme, co nám přinese rok letošní. Co
již víme, přinesl nám poměrně studenou zimu ve srovnání s předešlými.
Pavel Sovička, ZO Portáš Jasenná,
Český svaz ochránců přírody
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Ohlédnutí za loňskou sportovní sezónou
V loňském roce jsme se kromě již
zaběhnutých závodů pod hlavičkou
Western Riding Clubu ČR zaměřili
na naši mládež na ranči. Taky si zaslouží ukázat své dovednosti, a protože ještě nemají licenci (tu si budou dělat až letos na jaře), vyjeli
jsme na neoficiální závody.
Jedny se konaly v Zálesné Zhoři
na Vysočině a po velkém úspěchu
jsme vyjeli poněkud dále, a sice
do Polska – Farma pod Lipami.
V Zálesné Zhoři nás reprezentovali Matěj a Eliška Poláčkovi,
Vendula Hirkova, Vanda Jugasová a Melánie Šmejkalová. Byly to
jejich první závody, takže na nich
byla vidět tréma a nervozita. Nakonec se s trémou všichni vyrovnali
a Matěj Poláček vyhrál titul Champion závodů.
Do Polska se jim už jelo veseleji, už věděli, do čeho jdou a co můžou od jejich čtyřnohých kamarádů očekávat. I když v této soutěži
byla větší konkurence, každý si odvezl alespoň jedno vítězství a několik dalších umístění. Dokonce
i malá Eliška zakusila slávu prvního umístění a Matěj s Jackem (jeho
malý kůň – poznámka redakce J)
nezklamali, získali svůj druhý titul
Champion dne.
Přejeme jim hodně úspěchů
v nové sportovní sezóně a ať jim poníci jdou.
Petra Poláčková
Ve dnech 19. - 20. 9. 2009 se konalo v Koryčanech Mistrovsví ČR
dospělých. V sobotu 19. 9. probíhaly rozjížďky, které byly velmi
náročné. Do finále, které se jelo
v neděli, postoupilo vždy jen 10
nejlepších jezdců. Našemu ranči se
podařilo dosáhnout velmi dobrých
výsledků. Mezi největší patří mistrovský titul Jitky Mikuláštíkové
ve western horsemanship amatér
a 4. místo v pleasure senior. Petr
Jančík získal 2krát šesté místo.
Překvapením bylo krásné umístění Petry Poláčkové – 3. a 5. místo
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Matěj a Eliška Poláčkovi, Vendula Hirková a Vanda Jugasová v Polsku.

Z Mistrovství republiky v Koryčanech Petra Poláčková, Lucie Hudcová, Jitka
Mikuláštíková a Petr Jančík.
a Lucky Hudcové – 5. místo, proto- ve w. pleasure a 4. místo ve w.horže předváděly teprve tříleté klisny, semanship.
Lucie Hudcová
které startovaly první sezónu.
Za zmínku stojí i Mistrovství ČR
mládeže, které probíhalo 29. - 30. 8.
2009 v Horce nad
Moravou. I zde měl
náš ranč zastoupení. Velkou favoritkou byla Lucie Burdíková, která splnila
očekávání a získala mistrovský titul Lucie Burdíková na Mistrovství ČR mládeže.

Doba panství pánů z Blűmegen

II. část – Heřman Hamilton, svob. pán z Blűmegen

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

Heřman z Blűmegen, jako majitel
vizovského panství, je jmenován již
jako hrabě biskupem v Královém
Hradci, byl však již neduživý. Nelibě nese, že spor o vizovské hory
nerozdílné nebyl zatím zdárně (pro
něho) vyřešen. Dokonce se zdá, že
odpor vizovských nabývá na vrchu a vidina získání bukových lesů
ve vizovských horách se mu vzdaluje.
Roku 1763 ustanoven farním duchovním správcem ve Vizovicích
P. Jan Bruno Matiatko, který svým
ne zrovna příkladným životem
vzbuzoval značné pohoršení katolických farníků, a tak vlastně napomáhal evangelickým kazatelům.
Ti totiž udělovali ještě i tehdy tajně svým věrným svátost oltářní pod
obojí způsobou a nabádali je k vytrvalosti.
Následkem vytrvalého odporu
Vizovských viděl jejich pán Heřman z Blümegen, mající již značně podlomené zdraví, že potřebuje dobrého obhájce, aby vizovským
poddaným urvaná práva užitků
z lesů bukových vizovských hor nerozdílných, pro sebe udržel. Proto
roku 1764 pověřil plnou mocí k hájení „jeho práv“ zemského advokáta Josefa Friedricha Grossbauera.
Spor o „zelený věnec“ lesů bukových okolo městečka Vizovic, táhnoucí se již 16 let, dostává novou
dimenzi.
Roku 1765 byl teprve utvořen
mlynářský cech ve Vizovicích a to
na přímý rozkaz krajského úřadu v Uherském Hradišti. Mlynáři z panství vizovského byli sice již
roku 1713 vyzváni, aby se přihlásili
k „matce pokladnici“ v Uherském
Hradišti, ale zdejší mlynáři, nemajíce tovaryšů, zatím potřebu cechů
necítili.

Necelé dva roky po skončení 7-mi
leté války zaznamenaly české země
takový přírůstek obyvatelstva, že
se omezenými možnostmi jeho obživy musely zabývat nejvyšší zemské úřady.
18. července 1765 zemřel František I. Štěpán Lotrinský (manžel císařovny) a jeho 24-ti letý syn Josef II. se ujal vlády v říši, když se
stal spoluvladařem Marie Terezie
v habsburských zemích, a pokračuje
v matčiných hlubokých reformách.
V této funkci usiloval o zintenzivnění reformní činnosti v osvícensko-absolutistickém duchu.
Ještě téhož měsíce vydala Marie Terezie ustanovení, ve kterém
nabádala vrchnosti, aby zacházely
s poddanými mírněji, poněvadž se
jedná o nejpočetnější část společnosti, která je základem státu. Proto se má s nimi zacházet tak, „aby
mohli uživit sebe i své rodiny a vedle toho v míru i ve válce platit obecné a zemské dávky“. Vláda si byla
vědoma svévole vrchností, které se
staraly o vlastní obohacení a často zabíraly poddaným sedlákům jejich dobře udržovaná hospodářství
a přesazovaly je na hospodářství
zanedbaná.
6. srpna 1766 se sešli všichni
majitelé panství, kteří si nerozdílné hory vizovské v roce 1748 rozdělili a podepsali o tom smlouvu.
Byli to Josef hrabě ze St. Julien, pán z Wartenberku za panství
světlovské, Amand hrabě Szerenyi
za panství luhačovské, Karel hrabě Khewenhüller za panství zlínské
a Krištof hrabě z Blümegen (bratr nemocného Heřmana Hamiltona
z Blümegenu) za panství vizovské.
Vizovští k tomuto jednání opět nebyli přizváni. Naopak bylo oznámeno všem fojtům, rychtářům i vizovskému purkmistru, že kdo by proti
rozdělení mluvil a brojil, ten padesáti ranami kyjem bude potrestán.
Když pak se proti tomuto svévolnému rozdělení Vizovští do Brna

důrazně ohradili, bylo jim rezolucí již 21. srpna oznámeno, aby se
svých starých práv domáhali cestou
práva. Již 22. září byl vizovským
poddaným zemským guberniem
přidělen ex offo zemský advokát
Jan Ondřej Thim, který proti samovolnému rozhraničení lesů u příslušných úřadů protestoval. V důsledku tohoto ohrazení zástupce
krajského úřadu hned navrhl vizovské vrchnosti, aby na základě darování Žerotínova, ponechala smírně
bukové lesy vizovským poddaným
dále k užívání, a to tím spíše, že
jim byly již dříve za vlády p. Zdeňka Kavky z Říčan zemským nálezem potvrzeny. Tato přímluva samého krajského hejtmana alespoň
toho dosáhla, že se vizovským poddaným dřevo z bukových lesů dále
brát nebránilo.
Advokát Thim velice správně dovozoval ve svém odporu, že „až
za ohraničeným již bukovým lesem vizovským“ dále se táhnoucí
hory od poddaných všech 4 sousedících panství se společně používaly. V rozkladu byla připomenuta
také stará historie, kdy již v samém
počátku tohoto století hrabě Prokop
Gollen chtěl v těch společných horách na místě zvaném „Milenov“
založit novou dědinu a poddaní luhačovského a světlovského panství
první stavby rozházeli. O vzniku
a rychlém zániku této nové dědiny,
která se dle svědectví Pavla Mikésky ze Želechovic měla dle jména
pána Prokopa hrab. z Gollenu zvát
„Prokopovice“, dobré svědectví podala zachovaná listina, která byla
tehdy ve sporu doložena, z níž bylo
lze se dočíst :
„Za přítomnosti zástupců biskupského manství Vasilska a panství
luhačovského a také poddaných
z Horní a Dolní Lhoty vykonal 11.
října 1703 Martin Sochora v rozepři mezi světlovským a vizovským
panstvím před figurú Syna Božího tělesnú přísahu, kterak za času
Jasenský zpravodaj 13

pana Sanciusa, úředníka vizovského z poručení milostivé vrchnosti jeho na hoře za Tlustů dědina
v nově vyměřena a vystavěna býti
měla, v kteréžto také jeden srub
na panský šenk vyhnaný a začatý jest byl, že pak místo to se strany světlovského panství rozházeno
a niveč uvedeno bylo … pro příčinu tu, že místo to či hora společné
býti mělo pro budoucí zachování
hor společných, aby dalej paseky
neb kopanice se nedělaly, dřevo se
nekazilo, a noví osadníci nekradli
a též paše společně s jedné i druhé
strany užívati mohli“.
Zástupce vizovských poddaných
pracoval pro jejich spravedlivou
věc v záležitosti dělení bukových
lesů opravdu horlivě a 5. února 1767
podal nový „rozklad“. V jeho věcné
části dokazoval, že po rozhraničení
by již poddaní nemohli chovat tolik dobytka, a následkem menšího
a špatnějšího hnojení a z toho vzešlých špatných sklizní že by byli téměř ožebračeni.
Uvedl také, „že poddaní 9 obcí
vizovských od mnoha století dřevo k pálení, ke stavbě i k odprodeji
svobodně si brali a že v horách nerozdílných dobytek svůj volně ještě za života současníků pásli, mohou a chtějí, Václav a Jiří Šimeček
z Jasenné, Jiří Vrla a Štěpán Petrů
ze Zádveřic, Jan Švadleňák a Jan
Krajča z Lípy, František Jakubík
a Mikuláš Nedbálek ze Želechovic
– pod přísahou dosvědčiti mohou.
Dokonce jasenští Václav a Jiří Šimeček pod přísahou dosvědčiti mohou, že od jistého Viktoříka slyšeli,
jak vizovští poddaní až v hoře Komonec (mezi Horní Lhotou a Provodovem) své salaše měli a při mírném počasí až do Vánoc dobytek
tam pásli“.
V poslední části svého rozkladu advokát Thim ukazoval na zřejmé majetkové zkrácení též samotné
vizovské vrchnosti, neboť jak zakládací listina kláštera Cisterciáků
ukazuje, hranice panství vizovského v bukových horách by měla jít
aspoň od „Spleteného buka“, u něhož Martin Machala ještě viděl hra14 Jasenský zpravodaj

nečník, v začátku na „Vančurky“,
pak přes „Křižnou cestu“ na „Lhotské pole“ a sice přes „hvězdný
vrch“. Konečně přes „Uhelné milíře“ k potoku zvanému „Vidov“ až
do Želechovic.
Dále dovozoval Thim, že, „ačkoliv vesnice Jaroslavice a Provodov
povstaly z dříve vykučovaných společných hor a lesů, nebyly do společné výměry na mapě pojaty“.
Proto by měli ze společných hor
spravedlivě obdržet k užívání dřeva
zlínští poddaní 1 dílem, luhačovští
rovněž 1 dílem stejně jako světlovští 1 dílem, ale vizovští však 3 díly.
Konečně číselně vypočítal, že kdyby se nové vyměření mělo uskutečnit, bylo by vizovské panství zkráceno o 2590 měřic.
A pod tíhou těchto jasných důkazů o hrubé nesprávnosti dělení změnil svůj nepřátelský postup proti Vizovským sám vrchní
inspektor vizovského panství Josef Leopold Rohn a při následující rozdělovací schůzi již souhlasil
s advokátem Vizovských Thimem.
Proti přesvědčujícím důvodům advokáta Thima právní zástupci sousedních panství namítali, že v této
věci jest rozhodující císařský patent ze dne 27. ledna roku 1738,
který zní: „Bylo by věcí privilegovaných obcí, sedláků a poddaných, aby sobě svých zvláštních
práv a svobod, které před povstáním (rok 1620 – Stavovské povstání a následně Bílá hora), užívali,
buď novým vrchnostenským udělením nebo jinou právní cestou znova nabyli a tak prokázati mohli,
že těch svých svobod stále po právu dále užívají. Protože však Vizovští privilegia svá potvrdit si nedali, tož práva svá ztratili, a tak
od Vizovských užívané lesy správně – prý – mezi společný a nejistý
majetek všech 4 panství počítány
býti mají“.
Vyměření hranic všech sousedních panství na mapě bylo skončeno a 1. října 1767 přijela ohraničovací komise opět do myslivny
v Želechovicích, aby se tam přivezené hranečníky do země zasa-

zovaly. Na zahajovacím protokolu byli podepsaní zástupci všech
4 panství, zástupci poddaných vizovských ani z jiných panství
k rozhraničování nebyli přivoláni.
Tušíce však osudné následky, svorně se rozhodli toto rozhraničování
překazit. A skutečně toho dne hned
zrána přišly stovky mužů z vizovského i luhačovského panství před
myslivnu v Želechovicích a 6 hranečníků z míst, kde měly být vsazeny, odnesli. Komisi nebojácně
prohlásili, „že své hory, které jim
velikou část obživy dávaly, podle falešné mapy vyměřovat nedají,
staré a pravé hranice sami dobře
znají a že s dorozuměním komise
hranice sami podle dobrého vědomí a svědomí ukáží a jiné měření
neuznávají“.
Po tomto odporu komise hned ze
Želechovic odjela a hned krajskému
úřadu do Hradiště i zemskému guberniu do Brna podala zprávu o selské rebelii. Leč také zástupci poddaných dědin panství vizovského
a luhačovského nelenili a hned poslali ke krajskému úřadu prosebný
dopis, v němž zapřísahali úřad, aby
zatím, než jejich prosba k Veličenstvu do Vídně bude vyřízena, nedovolil ohraničení lesů, neboť by bez
starého užívání hor nemohli uhájit
své živobytí.
V té době byly psány neustálé
relace z krajského úřadu do Brna
a od zemského gubernia zpět
do Hradiště, co by se na zkrocení rebelantů mělo podniknout. Konečně padlo rozhodnutí, a všichni
vůdcové odbojníků byli odvedeni
do hradišťského vězení.
21. listopadu 1767 navrhl krajský
úřad zemskému guberniu do Brna,
aby bylo k ohraničovací komisi,
která se chystala na 15. prosinec,
přiděleno 20 vojáků jako ochrana, a do každé dědiny u lesů ležící, totiž do Provodova, Lípy a Želechovic, aby rovněž byla usazena
posádka 20 vojáků v čele s 1 důstojníkem.
Václav Maruna,
Vizovice

Společenská kronika
91 let
Karel Sušeň
hořansko
leden
85 let
Anna Machovská
dolansko
únor
82 let
Milena Polášková
střed
leden
Milada Zedníková
hořansko
leden
81 let
Danuše Bajzová
hořansko
únor
65 let
Emilie Bělohlávková
dolansko
leden
60 let
Karel Sedláček
hořansko
leden
Marta Mlejnková
hořansko
únor
Zdeňka Daňová
hořansko
únor
Všem oslavencům gratulujeme.

Rozloučili jsme se:

Božena Kovaříková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásil:

Daniel Vavřička, Tomáš Vavřička

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Stanislav Hyžák, Josef Šiška

Ke dni 15. 2. 2010 měla naše obec 957 obyvatel – 471
mužů a 486 žen.
Vážení čtenáři, pokud jste se rozhodli z jakéhokoliv důvodů nezveřejňovat informace týkající se Vás
osobně, nebo Vašich blízkých, obraťte se, prosím, na
tel. číslo 577 456 122, 732 366 377, e-mail: ou.jasenna@volny.cz.

Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2010
DATUM
13. března ve 20:00 h.
31. března
Duben
17. dubna ve 14:00 h.
30. dubna v 17:00 h.
30. dubna v 19:00 h.
1. května
4. května
22. května
12. června
16. – 20. června
19. června
26. června v 17:00 h.
2. – 11. července
10. července
18. - 30. července
24. července
Září
Září nebo říjen
Říjen
26. října
Listopad
5. listopadu
Prosinec
12. prosince
19. prosince
Prosinec, mezi svátky

NÁZEV AKCE
Fotbalový ples
Velikonoční dílna
Zpívání u harmoniky
Maškarní rej s klaun. doprovodem (soutěže, hry)
Slet čarodějnic
Stavění máje
Otvírání studánek
Svátek matek – dílna, vystoupení
Kácení máje
Námětové cvičení
Jeseníky (kola)
Pohádkový les
Liselotte a Jan Rokytovi (Panova fletna,cimbál)
Hasičský tábor
Červencová noc
Velký tábor
Pouťová zábava a noční závody
Branný den
Drakiáda
Zavírání studánek
Pochod broučků
Beseda s důchodci
Žákovský ples
Živý betlém
Vánoční koncert
Vánoční divadlo
Vánoční turnaj ve stolním tenise

MÍSTO KONÁNÍ
Sokolovna
ZŠ Jasenná
Horní hospoda
Sokolovna
Fotbalové hřiště
Fotbalové hřiště

POŘADATEL
SK Jasenná
ZŠ Jasenná
Kulturní komise OÚ
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
TJ Sokol Jasenná
SK Jasenná
ZO ČSOP Jasenná
ZŠ Jasenná
ZŠ Jasenná
Fotbalové hřiště
SK Jasenná
SDH Jasenná
TJ Sokol Jasenná
Fotbalové hřiště
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Evangelický kostel
Kulturní komise OÚ
Francova Lhota
SDH Jasenná
Myslivecká chata
Mysliv. sdružení Jasenná
Hošťálkovské paseky ČCE Jasenná
Fotbalové hřiště
SDH Jasenná
Fotbalové hřiště
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Kopec Klenic
SDH Jasenná
Okolí Jasenné
ZO ČSOP Jasenná
z MŠ do ev. kostela
MŠ, ZŠ a ČCE Jasenná
Horní hospoda
Kulturní komise OÚ
Sokolovna
ZŠ Jasenná
Před evang. kostelem ČCE Jasenná, Portáš
Mateřská škola
MŠ Jasenná, ZUŠ Vizovice
Evangelický kostel
ČCE Jasenná
Sokolovna
TJ Sokol Jasenná
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Informace OÚ
I nformace pro plátce

daně z příjmu
Ve středu 10. března a v pondělí 22. března 2010
v době od 8:00 do 12:00 a od 13:00 do 17:00 hod. budou pracovnice FÚ Zlín poskytovat informace a vybírat daňová přiznání na Městském úřadě ve Vizovicích
ve II. poschodí v malé zasedací místnosti, dv. č. 317.

Poplatek za odvoz odpadu

Výše poplatku pro letošní rok je 450,– Kč za osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci. Studující, kteří
bydlí v pracovní dny mimo obec, mohou uplatnit slevu 50 %. K tomu je třeba doložit potvrzení školy o studiu nebo potvrzení o ubytování. Termín splatnosti je
stanoven na 31. 3. 2010. Při nedodržení tohoto termínu
bude neplatičům navýšen poplatek o 50 %.

Poplatek za psa
Poplatek za psa platí každý majitel pejska staršího
než 3 měsíce. Výše poplatku byla stanovena obecně závaznou vyhláškou takto:
4 Rodiny
– 100,– Kč za každého psa
4 Vdovy, vdovci
– 140,– Kč za každého psa
4 Obyvatelé pasek – 160,– Kč za každého psa
Poplatek je splatný do 31. 3. 2010. Pořídíte-li si psa
v průběhu roku, máte ohlašovací povinnost k obecnímu úřadu, kde je třeba nového psa zaevidovat a uhradit
poplatek v poměrné výši.

Sbírka ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje
Sbírku použitého ošacení
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m 2)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky –
vše nepoškozené
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
- obuv – veškerá, nepoškozená
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.
Sbírka se uskuteční 3. – 4. března 2010 v době
od 15:00 do 18:00 hodin ve zdravotním středisku
Domu služeb v Jasenné.

Tříkrálová sbírka
Dobročinná charitní akce Tříkrálová sbírka byla
v ČR poprvé vyzkoušena v roce 2000 v olomoucké
arcidiecézi (podobné sbírky s delší tradicí se konají
též v Německu a Rakousku). Pro značný úspěch byla
sbírka v roce 2001 poprvé uspořádána v celostátním
měřítku (od té doby se koná každoročně, v roce 2010
proběhla již podesáté). Každý rokem se vykoledovaná
částka zvyšuje. Platí to i pro naši obec – letos koledníci
přinesli v kasičkách celkem 24.517,– Kč, tj. o 2.007,–
Kč více než v loňském roce. Je potěšující, že i přes nelehké období krize myslíme na ty, kteří potřebují naši
pomoc. Poděkování patří všem, ale především koledníkům, kterými letos byli: Ondřej a Vojtěch Kovářovi, Martin Werner, Eliška a Matěj Poláčkovi, Vendula Hirková a vedoucím skupinek Marii Smetánkové
a Romanu Poláčkovi.
Matěj a Eliška
Poláčkovi,
Vendula Hirková.
Kulturní komise při OÚ Jasenná pořádá v neděli
9. května 2010 zájezd do Prahy na muzikál JOHANKA
Z ARKU (odpolední představení).
Zájemci se mohou hlásit na OÚ nebo v MŠ u ředitelky do pátku 19. března 2010. Při přihlášení je třeba uhradit zálohu 700,-- Kč (tj. cena vstupenky). Celková cena je
1.200,-- Kč, doplatek na autobus bude vybírán později.
Motorest Lutonina nabízí rozvoz jídel do domácností i firem. Cena obědu je 58,– Kč i s dopravou. Stačí
Vám k tomu jen dva jídlonosiče. Telefony: 577 452 541
– pevná, 603 552 356 – mobil, www.lutonsky.cz.
Prodáme starší domek v Jasenné, 1 + 1, započatá rekonstrukce, zahrada 700 m2, rodinné důvody. Z domu také
nabízíme: kombinovanou lednici a mrazák zn. Whirpool,
výška 170 cm, stará 1 rok (v záruce), novou třídílnou
skříň se zrcadlem, novou polohovací (zdravotní) válendu
s úložným prostorem, starší televizi, starší automatickou
pračku, kufříkový šicí stroj, vše levně. Tel.: 723 884 497.

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 26. února 2010.
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