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Co najdete v tomto čísle:
` Usnesení z jednání zastupitelstva
` Energie z dřevní štěpky
` Svěcení kostela sv. Maří Magdalény
` 100. výročí založení včelařského spolku na Vizovicku

ZDARMA

` V MŠ a ZŠ po prázdninách opět rušno
` Další úspěchy Ranče pod Vartovňů
` Začala topná sezóna
` Společenská kronika
` Historie našeho kraje - seriál

Drakiáda 2011

Je sobota 15. 10. 2011 10.00 hodin a na Klenic vyjíždí jako každoročně traktor s velkým nákladem na vlečce. Je chladno, slunce se prodírá přes mraky a vítr cestou na Klenic postupně zesiluje. Skoro ideální počasí
na každoroční akci jasenských hasičů „Drakiáda 2011“. Opět se nás sešlo na kopci plno. Rodiče se svými dětmi pouštěli draky a ti, kteří se jen přišli podívat a povzbudit je, se měli na co dívat. Letošním nejlepším „pilotem“ draka byl Domča Kráčala, kterému drak vylétl nejen nejvýše, ale také nejdéle vydržel ve vzduchu plachtit. Všechny děti byly jako obvykle oceněny a pro dospěláky bylo přichystáno bohaté občerstvení (svařák, čaj,
káva, steaky, špekáčky …)
Letošní drakiáda se moc povedla a doufáme, že to vyjde i příští rok.
SDH Jasenná

Usnesení z jednání zastupitelstva obce (ZO)
Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnilo jedno
zasedání ZO – 27. 9. 2011. Přijata byla tato usnesení:
Přítomno 6 členů zastupitelstva, od 18:10 hodin
7 členů a od 18:15 hodin 8 členů zastupitelstva.
6/IX/1/2011
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/IX/2/2011
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 6 členů

Pro: 6 členů

6/IX/3/2011
ZO schvaluje opravu MK č. 10 – Pasecká I a MK č. 31 –
Matyáštíkovy paseky – povodňové škody 2011.
Pro: 6 členů

6/IX/5/2011
ZO schvaluje udělení čestného občanství panu Janu Rokytovi, nar. 16. 4. 1938 v Jasenné.
Pro: 8 členů
6/IX/6/2011
ZO schvaluje zpracování projektu multifunkčního hřiště u Sokolovny.
Pro: 8 členů
6/IX/7/2011
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2011 ve výši
327.000,- Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.
Pro: 8 členů
6/IX/8/2011
ZO schvaluje příspěvek 15.000,- Kč Hokejovému klubu
Jasenná.
Pro: 8 členů

6/IX/4/2011
ZO schvaluje zpracování projektů dvou vodovodních řadů
(Horní točna, MK Ke mlýnu)
Pro: 7 členů

6/IX/9/2011
ZO schvaluje příspěvek 15.000,- Kč Římskokatolické farnosti Jasenná.
Pro: 8 členů

Zastupitelstvu obce byl předložen k projednání návrh záměru výroby elektřiny z dřevní štěpky. Záměr
předložil vlastník areálu bývalého kravína na Hořansku. V tomto prostoru měla být postavena a provozována fotovoltaická elektrárna, což bylo ovšem prakticky
znemožněno legislativním opatřením Parlamentu ČR,
které znamenalo omezení podpory výroby elektřiny ze
Slunce.
Zastupitelstvo projednalo záměr 28. června 2011
a požádalo investora o doplňující a upřesňující informace. To se stalo do konce prázdnin. Zástupce investora nabídnul 1. 9. 2011 zájemcům z dotčené lokality
v rámci informovanosti exkurzi do firmy, která elektřinu z dřevní štěpky vyrábí. Vyrábí i technologii, kterou
sama používá. Proto byla na 5. 9. 2011 svolána schůzka
s občany kolem bývalého kravína, kde byla možnost exkurze předložena. Ze schůzky vzešel požadavek na přípravu prezentace záměru v Jasenné a poté by eventuálně zájemci mohli využít nabídnutou exkurzi.      
Záměr výroby elektřiny z dřevní štěpky obnáší využití principu zplyňování dřevní hmoty v uzavřeném technologickém procesu, který byl používán již
za 2. sv. války pro pohon motorů automobilů. Při určité teplotě se z dřevní hmoty, štěpky uvolňuje dřevoplyn, který se chladí a čistí, aby byl použit jako palivo
do motoru pro pohon generátoru na výrobu elektřiny (kogenerační jednotka). Teplo vznikající při zply-

ňování dřeva a provozu kogenerační jednotky se používá k sušení štěpky, k ohřevu štěpky při zplyňování
a je možné ho využít (tam, kde to jde) i pro vytápění. Návrh provozu v Jasenné obsahuje část zplyňování,
chlazení a čištění plynu, kogenerační jednotku, trafostanici a sklad dřevní štěpky. Záměrem investora je dovážet hotovou štěpku, potřebné množství pro uvažovaný elektrický výkon 500 kW je 8 – 9 tun štěpky na 24
hodin provozu.
Prezentace tohoto záměru byla zaslána obci 23. 9. 2011
a poté byla předána vlastníkům domů z okolí bývalého kravína. Na 4. 10. 2011 večer byla svolána informač-

Energie z dřevní štěpky
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ní schůzka občanů a zastupitelů, kde investor měl veřejnosti představit svůj záměr. 4. 10. 2011 dopoledne byla
na obecní úřad předána petice občanů vyjadřující nesouhlas se záměrem, protože „je možné uvažovat o spalování odpadů ze zemědělské činnosti“. Informační schůzka
proběhla tak, jak proběhla, pod dojmem z petice občanů.
Bylo zadáno právní i věcné posouzení petice, i vzniklé situace kolem záměru investora v dané lokalitě.
Možná si někteří kladou otázku, proč právě v prostoru bývalého kravína někdo chce realizovat tento podnikatelský záměr? Jak je to možné? Možné to je, protože
to není v rozporu s územním plánem obce. V roce 1998
zastupitelstvo schválilo návrh změny pro lokalitu horního kravína z plochy živočišné výroby na plochu výroby a služeb. Proces změny byl ukončen v roce 2000
a od té doby je tento stav v územním plánu.

Po obdržení právních stanovisek bude jednání v uvedené věci pokračovat.
Pavel Machovský, starosta

Dne 21. 9. 2011 se pod názvem „Pochod na Prahu“
uskutečnila akce organizovaná Sdružením místních samospráv ČR (SMS ČR) a Spolkem pro obnovu venkova
(SPOV). Jednalo se o akci na podporu návrhu novely zákona o rozpočtovém určení daní (RUD), kterou předložilo ministerstvo financí. Návrh je v souladu s koaliční
smlouvou uzavřenou mezi ODS, VV a TOP09, kde bylo
dohodnuto, že rozdíl v daňových příjmech na občana Prahy a nejmenší obce bude max. trojnásobný. Nyní je rozdíl
ve prospěch Prahy až pětinásobný.
Akce v Praze se zúčastnilo téměř 1000 starostů z celé
republiky včetně Jasenné i okolních obcí. Při setkání

s premiérem bylo starostům slíbeno dodržení dohody,
tzn. max. trojnásobek rozdílu mezi příjmy na občana Prahy a nejmenší obce.
V případě přijetí návrhu novely zákona zpracované
ministerstvem financí by to pro naši obec znamenalo
posílení rozpočtu o téměř 2 mil. Kč ročně. Umožnilo
by to provádění rekonstrukcí majetku obce i další rozvoj.  Jak bude probíhat projednávání návrhu novely zákona v Poslanecké sněmovně, není vůbec jisté vzhledem
k odporu Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Proto tuto problematiku SMS ČR, jejímž členem je i naše obec, pořád sleduje.
Pavel Machovský,
starosta

Při povodni v roce 2010 byly poškozeny části místních
komunikací Matyáštíkovy paseky a Pasecká I. Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dotační titul na pomoc
obcím při odstraňování povodňových škod. Žádosti obce
o dotace na opravy uvedených komunikací byly úspěšné a opravy mohly být v letošním roce provedeny. Ná-

klady akce Jasenná – oprava části MK č. 10 – Pasecká
I byly 642.850,- Kč vč. DPH, dotace MMR je 578.564,–
Kč. Náklady akce Jasenná – oprava části MK č. 31 – Matyáštíkovy paseky byly 254.543,– Kč vč. DPH, dotace je
205.350,- Kč.
Pavel Machovský, starosta

V roce 2010 obec podala žádost o dotaci na odvodnění komunikace v lokalitě Hořansko. Žádost byla podána v rámci Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko a byla to jediná možnost, kde byla dotace dosažitelná.
Stavba odvodnění je první etapou rekonstrukce komunikace a umožní po realizaci celého záměru odvedení
dešťových a hlavně vydatných srážek z povrchu komunikace do vodního toku. Náklady na stavbu odvodnění
byly 1.126.000,– Kč vč. DPH. Podle dohody o poskytnu-

tí dotace by proplacená dotace měla být 42 % z ceny bez
DPH, tzn. cca 394.000,– Kč. Tato částka bude proplacena až obec ze svých zdrojů uhradí náklady stavby v plné
výši a až proběhne kontrola poskytovatele dotace, kterým je Státní zemědělský intervenční fond (SZIF). Jedná
se o „evropskou“ dotaci z Programu rozvoje venkova ČR
– Realizace místní rozvojové strategie, Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko.
Pavel Machovský, starosta

Pochod na Prahu

Opravy částí MK
Matyáštíkovy paseky a Pasecká I

Odvodnění komunikace
– rekonstrukce MK v lokalitě Hořansko
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Slavnostní svěcení kostela a oltáře
Uplynuly tři měsíce od pouti a v kostele sv. Marie Magdalské
v Jasenné proběhla další významná slavnost. Svěcení kostela a oltáře.
Pozvání přijal arcibiskup Mons. Jan
Graubner, metropolita moravský,
kancléř p. Antonín Basler, poslankyně paní Mgr. Alena Hanáková, senátor Jiří Čunek a jiní významní hosté.
Všechny hosty a přicházející farníky vítala ve svěžím rytmu dechová
muzika Liptalanka. Po slavnostním
průvodu kněží a ministrantů do kostela, přivítal arcibiskupa a ostatní
starosta obce pan Pavel Machovský.
Několik slov přidal také jednatel firmy RENOMIX pan Vojtěch Jelínek.
Následovalo uložení ostatků svatých
Urbana, Severína a Fortunáta, posvěcení oltáře a kostela. Mši svatou
celebroval otec arcibiskup za asistence ostatních kněží. Moc pěkně
doprovázely varhany, housle a bratřejovská schola pod vedením paní
Marie Poláchové. Na konci mše svaté poděkovali farníci kněžím, sponzorům a hostům. Přidal se i Mons.
Jan Kutáč, který vyzvedl jak pomoc OÚ Jasenná, tak všech sponzorů, dárců i farníků, kteří se podíleli
na velmi náročných opravách našeho kostela. Zvláště pak poděkoval
paní Březinové, panu Vlachovi a firmě RENOMIX. Na závěr požehnal
všem přítomným otec arcibiskup.
Průvod z kostela provázela opět dechovka a na početné farníky, hosty
místní i z dalekého okolí čekalo venku občerstvení. Čepované pivo, výborné vdolečky a slivovice ze zdrojů
našich farníků… V krásném počasí panovala dobrá nálada. Při rozhovorech zněla slova chvály a poděkování na zdařilé dílo, které zvelebuje
naši vesnici.
Závěrem chceme poděkovat našemu panu faráři, Mons. Janu Kutáčovi, který dal podnět k začátku oprav.
Kaplanovi p. Jindřichu Peřinovi
a všem, kteří se podíleli na opravách
a přípravách slavností našeho pěkného svatostánku.
Farní rada
4 Jasenský zpravodaj

Včelaři slavili 100. výročí založení své organizace na Vizovicku
Zápisník sepsaný dne 15. září
1911:
Tomsa Frant., nadučitel ve Slopném, pozval veškeré včelaře okresu Vizovického jednak pozvánkami
na jednotlivé včelaře adresovanými, jednak oznámením v časopisech
„Lid. noviny“, „Palachy“ ku schůzi, konané v hotelu ve Vizovicích,
za účelem založení včelařského spolku pro soudní okres vizovický.
Toto je první bod prvního zápisu
ze čtyř včelařských kronik, které napsali jednatelé, zapisovatelé a kronikáři „Včelařského spolku pro Vizovice a okolí“ za uplynulých 100 let.
15. září 2011 uplynulo 100 let
od založení organizovaného včelaření ve vizovickém soudním okrese.
Mezi zakládajícími členy spolku byli
včelaři ze Slopného, Vizovic, Březové, Bratřejova, Ubla, Želechovic,
Jasenné, Lípy, Slušovic, Lůžkovic,

Ostraty, Veselé, Újezku, Hvozdné,
Loučky, Prlova, Pozděchova, Liptálu,
Horní Lhoty, Dešné a Trnavy.
V současné době sdružuje základní organizace Českého svazu včelařů
Vizovice včelaře z Bratřejova, Jasenné, Lhotska, Lutoniny, Ubla, Vizovic
a Zádveřic.
Za 100 let prošli spolkem vynikající včelaři pan Kalenda z Chrastěšov, Krupík z Vizovic, Vlček z Jasenné, Zrník z Bratřejova, Hába ze
Lhotsk, pan učitel Klesla (zakladatel včelařského kroužku při Základní
škole ve Vizovicích, Pečeňa z Vizovic, v současnosti Hnilica a Šťastný
z Jasenné, Šiška z Vizovic, Kudláček
ze Zádveřic a jiní.
Za uplynulých 100 let řešili včelaři i spolek problémy s ochranou včel
i přírody. Zasadili lípy u Sokolovny
i na hřbitově ve Vizovicích. Pořádali besedy, přednášky, zájezdy s cílem

zvyšování odborné úrovně včelařů
i spoluobčanů.
Hlavním cílem včelařů je péče
o přírodu a opylování hmyzosnubných rostlin. Vždyť včela odvede 95
procent práce pro společnost (opylovací činnost) a včelař má z práce včel
je 5 procent. Ale i to spojí za starost
o včely.
11. září 2011 jsme oslavili sté výročí založení Včelařského spolku pro
Vizovice a okolí. Slavnostní jednání
se uskutečnilo v 9:00 hodin ve společenském sále hasičského domu. Součástí oslav byla i přednáška o včelích
produktech paní Jaroslavy Divílkové,
výstava historických včelařských potřeb, ochutnávka medových perníčků
a dalších produktů. Byla předána čestná uznání včelařům a účastníci byli seznámeni s historií včelařského spolku.
Ing. Jaroslav Stupka
Předseda ZO ČSV Vizovice
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Jak se daří prvňáčkům
Po dvou měsících volna zasedli 1. 9.
2011 do lavic všichni školáci. Na známé tváře, ale i nové žáčky už netrpělivě čekaly paní učitelky.  
Prváčci se byli v naší škole podívat již na konci minulého školního
roku v rámci každoroční „Školy nanečisto“.  Proto první školní den proběhl s úsměvem na jejich tvářičkách.
Někteří se tohoto dne poprvé setkali
se starostou obce panem Pavlem Machovským, který slavnostně zahájil
školní rok 2011/2012.
Prvňáčci mají od prvního dne pestrý program. Hned 2. září společně s druháky a třeťáky zahájili svůj
plavecký výcvik ve Vsetíně.  Jde vidět, že ve vodě jsou jako doma! Nyní,
po sedmi lekcích, již všichni plavou

ve velkém bazénu a paní trenérka si
je velice chválí.
Chválou nešetří ani třídní učitelka Marcela Pešková. Prvňáčci se totiž bez sebemenších potíží zařadili do kolektivu druháků, se kterými
sdílí třídu. Velice brzy se naučili základním pravidlům, která vyžaduje
klidný a bezpečný chod školy.   Bě-

Kroužky v ZŠ Jasenná

V tomto školním roce začaly svou činnost tyto kroužky: keramika, včelařský, čtenářsko-dramatický, výtvarný, společenský tanec a chování, florbal
a angličtina. Zájmové útvary navštěvují nejen děti ze ZŠ Jasenná, ale i z mateřské školy, ZŠ Vizovice a Liptál. Jsme rádi, že děti i rodiče využili nabídky
našich kroužků. Přejeme všem, aby jim elán a nadšení vydržely při volnočasových aktivitách po celý rok.
          Martina Večerková

Putování za dobrodružstvím
S dětmi ve školní družině jsme se
vydali v projektu „Dobrodružná plavba“ do Grónska, Severní, Jižní Ameriky, Austrálie a na Jižní pól.
Při cestování do dalekých zemí potřebujeme dopravní prostředek. Vyrobili jsme si lodě z krabic a papíru.
Naše plavidla vydrží i pořádnou bouři,
vždyť obeplujeme tři světadíly. Nejsou
to lodě jen na výstavku, ale můžeme
s nimi proplouvat mezi ostrovy, lovit
ryby a převážet lidi i zboží. Zkrátka
dají se využít při našich hrách.
Plavbu jsme započali u největšího
ostrova Grónsko. Při zatěžkávacích
zkouškách, které čekají na každého
námořníka, plníme různé úkoly. S pomocí internetu jsme se naučili obrázkovou písničku od J. Nohavici – Grónská zem a vůbec nám nevadilo, že má
5 slok. Jak vypadá velryba grónská
nebo pižmoň? A co život Inuitů (Eskymáků)? To jsou otázky, které nás
zajímaly.
Další naše výprava směřuje do Ameriky. Potkáváme zde původní obyvatele Indiány. Vyprávíme si o jejich
krutém osudu. Vyrábíme indiánskou
čelenku a aztécký kodex, kde kreslíme vše, co bylo pro Indiány typické.
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hem měsíce se naučili poznávat a číst
nejen několik písmen, ale také čtou už
slabiky a dokonce i slova a věty složené z těchto slabik. Nedělá jim ani
potíž sčítat do čtyř a vytvářet slovní
úlohy podle obrázků.  
Zkrátka prvňáčkům se prozatím velmi daří a my nejen jim, ale
i ostatním žákům přejeme, aby se jim
ve škole stále líbilo a byli zde spokojení.
Mgr. Marcela Pešková

Spojení člověka s přírodou je krásná
myšlenka. I nás inspirovala při podzimním aranžmá z darů přírody. Při
našem tvoření si zpíváme písničku
Michala Tučného – Buráky nebo posloucháme indiánskou hudbu. Ve hře
„Děti světa“ se představují lidé z různých kontinentů i se svými zajímavostmi z jejich domoviny. Prima zábava
nás čeká při skládání puzzle, kašírování mapy Ameriky, a výrobě totemu,

který si děti samy vybraly. Určitě si
kolem něj zatančíme indiánský tanec.
Děti se takto hravou formou seznamují s kulturami jiných národů.
Martina Večerková

Zajímavá čeština

potřeboval peníze. Pekl patnáct pekařských produktů. Protože pracoval přes půlnoc, přepadl pekaře Petra pracovní problém  – přepracování.
Potřeboval přestat pracovat! Přehodil
přes postavu přikrývku,  přilehl pec.
Pekaře Petra probudil pach připáleného pečiva. Proběhl přes pekárnu
přímo pro preclíky. Přiběhl pozdě!
Produkt přestal plnit pekařovu představu preclíků. Proto proletěl pecí!
Pekař přijal ponaučení – pečivo pěkně prodává.
Autor Ondřej Dušek

Žáci pátého ročníku se celé září,
krom opakování učiva, bavili o bohatosti a kráse našeho jazyka. A aby jen
neteoretizovali, dostali úkol, ve kterém se o možnostech naší mateřštiny měli možnost přesvědčit tvůrčím
způsobem. Vylosovali si souhlásku,
na kterou měla začínat všechna slova
jejich příběhu. Nejúspěšnější literární pokusy Vám teď předkládáme.
„J“
Jednoho jarního jitra jeden jelen
jménem Jaromír jedl jedovaté jablko.
Jabloň jektala: „Jaromír jí jedovaté jablko!“ Jelen Jaromír jásal:“ Jsem jedovatý, jelikož jablko je jako jed!“ Jezevec Jenda ječel: “Jez jetel, je jedlý!“
Autorka Michaela Mikuláštíková

vali krásnému království. Král Karel koupil královně Kláře křišťálovou kouli, která koulením kouzlila
kouzla. Královna kratochvilně koulela koulí, která kouzlila klenoty,
kožešiny, krajky, kozačky… Král
Karel kritizoval královnino kratochvilné kouzlení. Královna krále
klamala-koulí kouzlila každodenně! Kolikrát kritizoval kardinál králi královnino kratochvilné kouzlení!? Králi klesly kníry. Kvílel kvůli
královninu kouzlení. Král kouli
koulel ke kouzelníkovi, který kouli kryl krycím kouzlem. Král Karel
koupil kdoví kde květiny kající se
královně Kláře.
Autor Radek Skýpala

Královská
Král Karel, královna Klára kralo-

Pekařovy připálené preclíky
Pekař Petr pracoval pilně, protože

Teplota
Teta Tereza telefonovala tátovi Tomášovým telefonem. Tomáše totiž
trápila týden teplota. Táta tušil trápení, tak telefon típnul. Teta trochu trucovala: „Táto, ty, ty, ty!“ Tak teď táta
trabantem točí, teta Tomovi tabletky
tlačí. Teplota ta tam – táta tady.
Autorka Adéla Zichová

Prázdniny končí a školka volá:
„Hola děti, pojďte, školka na Vás
čeká.“ Do mateřské školy se vrátily děti, které školku již dobře znaly
z minulého roku, ale především poprvé do školky zavítaly nové děti. Tímto
bych chtěla děti, které přišly do Mateřské školy Jasenná poprvé, oficiální
cestou přivítat.
Matyášku, Natálko, Amálko, Kristýnko, Anetko, Evičko, Petříku, Aničko a Eliško, srdečně Vás vítáme v naší
malé školičce. Věříme, že s námi prožijete nádherné a radostné chvíle. Jsme
rádi, že jste mezi námi, a jste naši kamarádi.
První týdny v mateřské škole jsou
vždy ve znamení adaptace nových
dětí na prostředí, zaměstnance mateřské školy a hledání si nových kamarádů. Ani u nás ve školce to není jinak. Všichni to jistě znáte, první den
na novém místě, kde nikoho neznáte,
možná je tam jedna kamarádka či kamarád, ale jinak si tam připadáte úplně sami. Co jenom budu dělat? Jak
se mám s tím vyrovnat? Stejné je to
u dětí, ale i trochu jiné. Přechod dítěte z domácího prostředí do mateřské

školky je velká změna, některé děti se
s ní vyrovnávají snadno a s jistotou,
jiné potřebují delší čas na přivyknutí
nové situaci, novému prostředí i nové
autoritě.
Tuto nelehkou situaci, v které se
dítě nachází, se mu snaží ulehčit učitelky i rodiče. Dítě si potřebuje vytvořit kladný vztah jak k mateřské škole,
získat jistotu, že je ve školce v bezpečí, tak i k samotné učitelce.
Možná si říkáte: „Jak vlastně může
paní učitelka nebo rodič pomoci dítěti v překonávání adaptačních potíží?“
Jestli chcete, můžeme se tomu společně podívat na zoubek. Nejdříve si přiblížíme tuto problematiku ze strany
učitelky.
Důležitý je přístup paní učitelky
k dětem. Pokud samotná učitelka necítí s novými dětmi, jak je pro ně těžké najít si cestu do nového prostředí,
je to vždycky špatně. Slyšela jsem názor od jedné kolegyně z jiné mateřské školy, která rodiči vytýkala, že
jeho dítě ve školce jenom „řve“, brečí, a ptala se rodiče, co s tím udělá.
Ano rodiče nám pomáhají, ale v prostředí MŠ je především na paní uči-

telce najít správnou cestu k dítěti,
správnou cestu k začlenění, která dítěti vyhovuje. Neboť každé dítě je jiné.
Naštěstí v naší Mateřské škole Jasenná jsou učitelky empatické, umí se
vžít do pocitů dítěte a tím mu pomoci. Naše paní učitelky děti citlivě přijímají, mají klidné vystupování a jsou
tolerantní. Což je základem pro získání dětské důvěry a zmírnění jeho obav
z nového prostředí bez přítomnosti rodičů. Dětem formou her a „legrácek“
ukazujeme, že ve školce je zábava, že
se nemusí nikoho bát, protože všichni ze školky jsou kamarádi. A pomáháme jim, což je myslím si velmi důležité, najít si nové kamarády a utvořit
s nimi takový vztah, který jim dlouhé
roky i po odchodu z MŠ vydrží. Děti
se seznamují s celým chodem mateřské školy, objevují, kde najdou různé
druhy hraček. Každoročně, jako i letos, s novými dětmi děláme exkurzi
po celé mateřské škole, ať poznávají,
jak vypadá kuchyň, ředitelna, obouvárna, šatna, umývárna, třídy, chodby,
sklad, sklep či prádelna. Učí se poznávat svou značku v šatně a na umývárně. Učí se znát nové kamarády jmé-

První krůčky od máminých sukní
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nem. Poznávat jaký je daný kamarád.
Ze začátku jsou děti více plačtivé, především při jakékoliv sebemenší změně, ale časem zjistí, jaká rutina je
v jednotlivém režimu dne. Pláč utichá
a smích se dětem na tvářích objevuje
čím dál častěji.
A jak si hledá nové kamarády? Většina děti si nejdřív najdou kamarádku v paní učitelce, až později u dětí,
kdy se učitelka snaží společnou hrou
s daným dítětem zapojit do hry jiného kamaráda. Časem dítě za kamarádem, který mu je sympatický častěji chodí a hraje si vedle něho, až se
stane, že si začnou hrát spolu. Jindy
dětem je hned od začátku nějaký kamarád sympatický, a tak si hned začne s ním hrát. Velice ráda vám sdělím, že naše Berušky už mají všechny
nějakého kamaráda, za kterým si rádi
jdou hrát. Třída se velice pěkně sžila a nikoho z kolektivu nevyčleňuje.
Zkrátka a dobře, „Všichni jsme kamarádi a máme se rádi“. Při adaptaci se
nám také osvědčilo pracovat s maňásky, kteří jsou dětem velice blízcí. Hrajeme dětem divadelní scénky se zvířecími maňásky na přiblížení tématu
kamarádství a hledání nových kamarádu. Většinou jsem použila kočičku a žabku. Děti pak při každé činnosti tyto maňásky vyžadovaly. Také
jsme hostovali dvě maňáskové divadla
ve školce. Dětem se tato divadla velice
líbila a byly při nich spokojené. Ve třídě „Berušek“ velice často používáme
také maňáska kašpárka, který dohlíží
na to, zda děti hezky jí či alespoň jídlo ochutnají, ať ví, jestli je dobré, jestli neporušují pravidla ve třídě a na šatně. Možná Vás teď zarazilo, že máme
ve třídě pravidla, ale v pravidlech je
přece řád a když děti mají řád, mají
jistotu, že to bude zrovna tak. Naše
pravidla jsou důležitá také z důvodu

bezpečí dětí, pohody a spokojenosti
dětí ve školce a uvědomění si správnosti či nesprávnosti určitého jednání.
To jsme se podívali, jak naše paní
učitelky pracují a jednají s dětmi
v adaptačním období a teď bych vám
chtěla také ukázat důležitost role rodiče při přizpůsobování dítěte na prostředí mateřské školy. V tomto období
je velice důležitá spolupráce učitelky
s rodiči a naopak. Rodič paní učitelce
může pomoci tím, že jí nastíní oblíbené činnosti dítěte. Pro dítě je velkým
přínosem, když se společně s rodičem
přijde do školky podívat ještě před nástupem do mateřské školy. Takzvaně
si školku „omrknout“. V naší školce
máme každoročně připravené takzvané dny otevřených dveří, kdy se rodiče s dětmi mohou přijít podívat nejen
na chod ve třídě, prostory a vybavení
mateřské školy, ale především na práci učitelky s dětmi. Rodiče tím získají
poznání, jak se ve školce s dětmi pracuje, alespoň trochu zjistí, jak paní
učitelka s dětmi jedná, pracuje a děti
se seznámí s prostory třídy i s paní
učitelkou. Poté když nastoupí dítě
do školky, není pro něho paní učitelka
úplně cizí osoba. Další důležitá věc je,
jak rodiče o školce mluví. Pokud rodiče o školce mluví s dítětem pozitivně: „Podívej, s kolika hračkami si tam
můžeš hrát“, „Máš tam spousty kamarádů“, „Naučíš se tam spousty nových
věcí“, „Bude tam hodná paní učitelka,
která tě má ráda“, dítě to ovlivní, tak,
že se bude do školky těšit. Naopak je
tomu při záporném mluvení. Takový
jaký má vztah a názor rodič na školku, takový bude zastávat názor i dítě,
dokud si nevytvoří svůj názor založený na vlastní zkušenosti.
Adaptace není těžká jenom pro
dítě, ale i pro samotné rodiče. Když
vidí své ratolesti plačící a nechtějící

se jich pustit, má většina rodičů rozporuplné pocity. „Mám ho/ji ve školce nechávat? Nemám si ji/ho nechat raději doma? Alespoň třeba den,
dva?“ Vím, že to pro Vás rodiče není
jednoduché. Tak bych Vám chtěla poskytnout pár rad: Pokud dítě není nemocné, nenechávejte ho doma. Zjistí-li dítě, že může zůstat doma nyní,
příště na Vás bude opět apelovat, aby
mohlo být s Vámi, a adaptační období se tím bude prodlužovat. Některé děti zas na druhou stranu potřebují dozrát a pomůže jim zůstat nějaký
čas doma. Ale tuto metodu bych doporučovala až, když se dítě po několika měsících nezačlení. A prosím
Vás promluvte si o té situaci s paní
učitelkou. Paní učitelky mají totiž
děti velice rády a chtějí pro ně stejně
jako Vy to nejlepší. Znají dané dítě
z denní práce s ním. Někdy je dobrá metoda dítě zavést k nějaké hračce, chvíli si s ním pohrát a v nestřeženém okamžiku, kdy zaujme místo
rodiče paní učitelka, odejít. Jindy pomáhá dítě předat co nejrychleji paní
učitelce a odejít. Každé dítě je individuální, takže u každého bude zabírat
jiná metoda. Víte, často se stává, že
dítě velmi pláče, nechce od maminky či tatínka, ale jakmile rodič zavře
dveře, už o ničem neví, hraje si s kamarády či nějakou hračkou, směje se
a raduje. Nebojte se, celý den žádné
dítě ve školce nepláče.
Začátek školního roku je krušná
doba, ale vše se dá překonat, jen když
si společně budeme pomáhat. Jak
se děti adaptují či nikoliv, je na nás
všech. Naše nové děti zapsané na rok
2011/2012 se velice pěkně adaptují a jsem si jistá, že adaptaci zvládnou bez problému díky jejich rodičům
i přístupu učitelek.
Vypracovala: Michaela Propšová

k ekologii. Naše děti ví, že odpadky do přírody nepatří, umí je i třídit. Dne 27. září ráno přišly všechny
děti ze třídy Motýlků do MŠ s batůžky. Ty si naplnily dobrou svačinou, ovocem a frukem. Sluníčko se
na nás už od samého rána usmívalo.

Obuli jsme si tenisky a s veselou náladou jsme došli k točně. Tady jsme
nastoupili do přistaveného autobusu
a jeli pro nové kamarády do MŠ Zádveřice. Cestou si děti povídaly, sledovaly provoz na silnici, pozorovaly
semafory na křižovatkách. Všichni se s chutí pustili do svačiny, abychom měli dostatek energie. A už

Výlet dětí do firmy Kovosteel

Jak již se stalo v naší MŠ tradicí, i letos jsme se vydali na exkurzi do Kovosteelu do Starého Města. Někdo si
možná řekne, co to je? Co tam děti uvidí? Hned vám všechno budu vyprávět.
V MŠ si s dětmi hodně povídáme
o přírodě a zvířátkách. Vedeme děti
8 Jasenský zpravodaj

jsme před bránou Kovosteelu. Přivítaly nás dvě mladé slečny. Děti se
rozdělily podle MŠ. Naše skupina
šla nejprve k vláčku Steelinka, kterým jsme celým areálem projížděli.
Děti viděly všechny stroje při třídění odpadních materiálů. Viděly, jak
se velké hromady železného šrotu
lisují do malých krychliček, likvidaci starých ledniček, mikrovlnek,
vraků aut i pneumatik. Všechno jim
slečna přijatelnou formou vysvětlovala. Bylo se opravdu na co dívat.
Než děti vystoupily z vláčku, společně jsme si zazpívali písničku:
„Jede, jede mašinka,
jmenuje se Steelinka,
veze hodné dětičky,
do města i školičky,
veze hodné dětičky,
do města i školičky.
Jede k nám ten malý vlak,
je to vlak Kovosteelák
a tím kovu sbíráním,
přírodu nám ochrání,
a tím kovu sbíráním,
přírodu nám uchrání.
Přijeď vlaku, přijeď k nám,
já ti také něco dám,
všechen odpad kovový,
každý rád ti naloží,
všechen odpad kovový,
každý rád ti naloží.
Jede, jede mašinka,
jmenuje se Steelinka,
veze hodné dětičky,
do města i školičky,
veze hodné dětičky,
do města i školičky.“
Potom jsme se přesunuli do jedné
z budov. Zde jsme si odložili batůžky, vyzuli se a hurá na velké polštáře! Když se děti vydováděly, začala
jim slečna vyprávět pohádku o lesních zvířátkách, která se naučila třídit své odpadky. Vysvětlila dětem,
do které popelnice patří papír, kam
sklo a kam plasty. Pak si společně
zahráli hru a děti samy tyto materiály třídily. Následně jim byla promítnuta kreslená pohádka Kostík

a ekologie. A to ještě nebylo všechno! Vzali jsme batůžky na záda
a s chutí jsme se vydali na další cestu. Zde děti viděly ze železa svařovaná zvířata. Moc se všem líbila.
Přesunuli jsme se na pirátskou loď,
kterou si děti mohly celou prohlédnout, zatočit si opravdovým kormidlem, zamířit děla, nakouknout
do kajut. Na závěr exkurze se děti
mohly rozhodnout, zda se vydají
po schodech nahoru na maják, nebo

půjdou na skluzavku. Nakonec nás
na maják šla většina. Z výšky téměř
třiceti metrů byl nádherný výhled
do okolí, takže zdolání všech schodů za to určitě stálo. Už nezbývalo,
než se vydat k autobusu.
Myslím si, že děti byly spokojené a plny nových dojmů. Počasí se
nám skutečně vydařilo, bylo nádherně. A teď hurá zpět do MŠ k obědu a odpočinku!
Věra Kočicová
Jasenský zpravodaj 9

Malé ohlédnutí za závěrem sportovní sezóny 2011
Během letošní závodní sezóny jsme
se zúčastnili mnoha kvalifikačních
závodů potřebných pro účast na Mistrovství ČR. Za náš ranč startovali
následující jezdci. V kategorii mládež do 18 let to byli Matěj Poláček,
Lucie Burdíková a Karolína Bělíková. V kategorii dospělých Petra Poláčková, Jitka Mikuláštíková, Lucie
Hudcová, Petr Jančík a Lenka Zemanová z Leskovce, která také od letošního roku naši westernovou sekci reprezentuje. Z těchto kvalifikačních
závodů si zmínění jezdci přivezli
mnoho předních umístění.
Do Mistrovství WRC ČR mládeže, které se konalo 27. – 28. 8. 2011
v Horce nad Moravou, se kvalifikoval
již zmíněný Matěj Poláček s koněm
Little Jack. Prosadil se mezi mládežnickou špičku a ve svých 14ti letech
vybojoval v kategorii „A“ 4. místo v disciplíně Western Pleasure, 2.
místo ve Western Horsemanship, 2.
místo v Trailu, 6. místo ve Freestyle
reiningu.

Mistrovství WRC mládeže v Horce nad Moravou, zleva: Karolína Bělíková, Matěj Poláček, LucieBurdíková.
kách kategorie „B“ a získala 2. místo závodila svou první sezónu a se zapůjve Western Pleasure.
čenou klisnou se jí podařilo v disciplíZe získaných umístění jsme měli ne W. Pleasure Junior vybojovat krásné
všichni obrovskou radost, protože kon- 2. místo, které se neobešlo bez slziček
kurence byla opravdu velká a sportov- dojetí a štěstí. Bohužel v disciplíně W.
ní úroveň vysoká.
Horsemanship je cval na špatnou nohu
Mistrovství WRC ČR dospělých vyřadil z finálových rozjížděk.
probíhalo ve dnech 17. – 18. 9. 2011
Jako třetí a poslední nás reprezenv Koryčanech. Náš ranč reprezento- toval Petr Jančík se svou kobylkou
vali Petra Poláčková s tříletou klis- Sihu Spark Doc Chex. Tato klisna absolvovala také svoji první závodní sezónu. V disciplíně W. Pleasure Junior
obsadil 6. místo. Velkou radost měl
Petr ze získání 2. místa v disciplíně
Showmanship at Halter.
Odjížděli jsme s dobrým pocitem
ze získaných umístění a i z toho, že
naše mladé koně se dokázali prosadit mezi staršími a zkušenějšími konkurenty.

Mistrovství Evropy pro plemeno Paint Horse v německém Kreuthu –
úspěšní reprezentanti.

Lucie Burdíková na koni Smiling Sunny Day startovala v kategorii mládež poslední rok a obhajovala mistrovský titul z minulých let.
Roli favoritky se jí podařilo naplnit
a opět získala titul Mistra ČR v disciplíně Trail, 2. místo ve Western
Pleasure, 3. místo ve Western Horsemanship a 5. místo ve Freestyle reiningu.
Karolína Bělíková startovala na
koni American Snow Lady v rozjížď10 Jasenský zpravodaj

nou RPV Genuine O’lena, která letos prvním rokem sbírala zkušenosti
na závodních kolbištích. Podařilo se
jim prosadit do finálových rozjížděk
a v disciplínách Western Pleasure Junior a W. Horsemanship Open získala dvě 7. místa. V disciplíně Trail
obsadila s valachem Smiling Duckle
po drobné chybě 9. místo.
Dalším startujícím byla Lenka Zemanová s 4-letou klisnou Red Bar Jacs
majitele Jana Stackeho z Lípy. Lenka

Mistrovství WRC dospělých v Koryčanech, Petra Poláčková

Letos jsme sebrali odvahu a vyrazili
na prestižní závody do zahraničí, konkrétně do Německého Kreuthu, kde se
ve dnech 5. – 10. 9. 2011 konal „European Championschip American Paint Horse Association “(tj. Mistrovství
Evropy pro plemeno Paint Horse).
Když jsme po dlouhé cestě dorazili na místo konání, šli jsme se seznámit s velkým areálem a obhlédnout
konkurenci. Areál byl krásný a konkurence veliká. Nezbývalo než spoléhat na důkladnou domácí přípravu
a odhodlaně jít do toho.
Na těchto závodech Českou republiku reprezentovalo 14 koní z toho 4
z našeho ranče. Celou soutěž rozhodovalo přísným pohledem 5 světových rozhodčích z Ameriky. Našimi
reprezentanty byli Petra Poláčková
s klisnou Instinctively Fancy v disciplínách Overo Colour Class (hodnocení zbarvení koně) kde získala 5.
místo, v disciplíně Open Longeline
(předvedení chodů) 7. místo a v disciplíně Open Trail in Hand (úloha přes
kavalety) získala neuvěřitelné 1. místo a tím získali titul Mistryně Evropy
–„ European Paint Horse Champions 2011“. Díky tomuto úspěchu zazněla při dekorování i Česká hymna
a nám se do očí tlačily slzy dojetí.
Dalším reprezantantem byl Roman
Poláček s klisnou Dreams By Paint
Me v disciplíně Open Longeline, kde
získal 10. místo a v disciplíně Open
Trail in Hand 7. místo.
Našim dalším startujícím byla Lenka Zemanová s klisnou RPV Skips

Petra Poláčková a Lenka Zemanová na ME pro plemeno Paint Horse
v Kreuthu
Tivio Jill, která startovala v kategorii tovala v kategorii mládež v disciplíjednobarevných koní a získala v dis- ně Western pleasure, kde se umístila
ciplíně Open SPB Trail in Hand krás- na 2. místě, ve Western Horsemanship
né 2. místo a v disciplíně Open SPB na 1. místě a v Trailu  také na 1. místě.
Takže dle výsledků nezklamala a splLongeline 4. místo.
V kategorii mládež nás přijela re- nila svoji roli favorita na výtečnou.
Závěrem bych chtěl všem startovním
prezentovat Lucie Burdíková s klisnou Smiling Sunny Day v disciplí- dvojicím poděkovat za vzornou reprenách Trail, kde skončila těsně čtvrtá zentaci, pogratulovat ke všem krásným
a to samé ji potkalo i v disciplíně Wes- úspěchům a popřát hodně závodního
tern Horsemanship, kdy ji bronz pro- štěstí do sportovní sezóny 2012.
Roman Poláček
klouzl těsně mezi prsty. Dále se v disciplíně Hunter under Saddle (anglický
styl) umístila na 7. místě a v Hunter
Hack (úloha se skokem přes překážku) vybojovala stříbrnou medaili.
Poslední letošní velké závody se
pod názvem „Middle European Cup„
(Středoevropský pohár) konaly 23. –
25. 9. 2011 v Polsku a náš ranč odjela
reprezentovat Lucie Burdíková se svojí klisnou Smiling Sunny Day. Star-

Mistrovství WRC dospělých v Koryčanech, Petra Poláčková

Mistryně Evropy –„European Paint Horse Champions 2011“

Mistrovství WRC dospělých v Koryčanech, Petr Jančík
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Branný den
V sobotu 24. září proběhl na místním fotbalovém hřišti již druhý ročník branného dne pro děti. Za krásného slunečného počasí se na startu
závodu vystřídalo přes padesát malých závodníků. Ti byli rozděleni
do kategorií podle věku a po přidělení startovního čísla se jen čekalo
na výzvu ke startu.
Hned první překážka prověřila,
jak jsou na tom děti s rovnováhou.
Přeručkovat lano natažené v brance
a pak hurá na další úkol – slalom
s florbalkou a výstřel na branku.
Následoval další slalom tentokrát
s fotbalovým míčem a opět střelba na branku. Honem k další disciplíně, navléct se do pytle a hop,
hop k metě a zpět. Dalším úkolem
je přenesení míčku na lžíci a už míříme k hodu granátem. Jak daleko nám to poletí? Následuje střelba z airsoftové pistole na terč a pak
spěcháme dále na hod kamenem
do kýblu. Je potřeba dobře mířit!
Posledním úkolem před doběhem
do cíle je prokličkovat mezi slalomovými tyčemi. Ještě sprint uličkou a už jsme v cíli.
Někomu by se závodní trať mohla
zdát jednoduchá, ale když vezmeme v úvahu, že bylo potřeba zdolat trať v co nejlepším čase a s co
nejmenším počtem trestných bodů,
nebylo to zas tak jednoduché. Než
se sečetly všechny výsledky, měly
děti možnost vyzkoušet si lanovou
dráhu, kterou pro ně přichystal pan
Balšán, nebo si zaskákat na trampolíně. Jako nejlepší zábava se nakonec ukázala přetahovaná s lanem, u které se všichni zúčastnění
vyřádili.
Po sečtení všech výsledků se vyhlašovala první tři místa v každé
kategorii. Děti dostaly kovové medaile a diplomy. Ale ani ostatní závodníci neodešli s prázdnou. Jako
tradičně byli odměněni voňavými
perníkovými medailemi od paní
Žárské a také na každého čekal diplom za účast. Mimochodem diplomy pro ně vymalovaly děti, které
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chodí do školní družiny, takže každý byl originál.
Na závěr bych ráda poděkovala paní učitelce Pištěcké za pomoc
při měření časů a sčítání výsledků,
panu Balšánovi za lanovou dráhu,
panu T. Zichovi jako zástupci fotbalového oddílu, panu Křupalovi
za zapůjčení dresů a slalomových
tyčí a také všem maminkám a tatínkům a přátelům SRPDŠ, kteří
obětovali svůj volný čas a pomohli při přípravě a průběhu celých závodů!
Za SRPDŠ Věra Vaculíková

Na Vartovně zasahovalo 130 dobrovolných hasičů

V sobotu 24. září bojovalo s požárem u rozhledny Vartovna 26 sborů
dobrovolných hasičů ze Zlínského kraje. Naštěstí však nešlo o nic vážného. V okolí rozhledny se totiž konalo letošní největší krajské taktické cvičení jednotek SDH v dálkové přepravě vody.
Organizace cvičení se ujaly ha- na 1800 metrů s převýšením 171 mesičské sbory Jasenná, Liptál a Li- trů. Do hašení se tak muselo zapojit
bor Dvořák z Hasičské jednotky 26 sborů zastoupených 130 dobrovolÚstí u Vsetína. Akce v sobotu začala nými hasiči, kteří si tak vyzkoušeohlášením požáru u rozhledny Var- li koordinaci a spolupráci při zásahu
tovna. Od rybníku Obora – Liptál v náročném horském terénu. I přes
Lůžko, který posloužil hasičům jako drobné technické problémy byla akce
zdroj vody, je však rozhledna vzdále- nakonec úspěšná.

„K dopravě vody bylo potřeba sto
pět kusů hadic B a k provedení akce
osmnáct tisíc litrů vody. Od zdroje k ohnisku požáru se nám podařilo vodu dopravit za třiatřicet minut,“
zhodnotil velitel SDH Jasenná Robert
Čala a doplnil: „Putovní kýbl byl slavnostně předán po vyhodnocení celé
akce v Kulturním areálu v Liptále hasičskému sboru Ústí u Vsetína. Už teď
se těšíme, jaký terén pro nás vymyslí.“
Jakub Mikuš, JALOVEC, 4. 10. 2011
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Ohlédnutí
Po loňské společné vycházce na rozhlednu se její
účastnice dohodly, že by bylo dobré v turistických aktivitách pokračovat. V květnu jsme pozvali všechny zájemce na výšlap ze Syrákova na Baťkovou. Přes velký
předběžný zájem se nakonec sešly jen 4 turistky, které si
užily pěkné jarní odpoledne.
Malá účast nás neodradila a tak jsme v jednom z posledních pěkných podzimních dnů vyrazili ze Syrákova
na Oškerovy paseky. Sešlo se nás sedm, konečně se odhodlal i mužský zástupce našich občanů. V dobré poho-

dě jsme došli na určené místo, kde jsme si připomněli
tragické události posledních dnů války v r. 1945. Po nezbytném fotografování a krátkém občerstvení jsme se
spokojeně vrátili do dědiny. Mnozí z nás místa nepříliš daleko od hlavní silnice navštívili poprvé, někteří
po mnoha letech. Příští rok budeme v poznávání míst
našeho okolí určitě pokračovat. Vycházky jsou nenáročné, nálada vždycky výborná a tak věříme, že se k nám
připojí i další naši spoluobčané.
Za účastníky
Jindra Hejtmánková

Dobročinný obchůdek pomůže seniorům v regionu
Když se začnou ozývat neduhy stáří, trápí to nejen samotné seniory, ale i jejich blízké. Obyvatelé vizovického regionu však mají na koho se obrátit. Pomoc v oblasti
péče o seniory mohou hledat již šestým rokem v obecně prospěšné společnosti Dotek. V rámci odlehčovací
pobytové služby se profesionální tým Doteku stará o 16
klientů přímo v prostorách vizovického domu s pečovatelskou službou. Díky pečovatelským službám poskytovaným v terénu však Dotek dokáže pomoci dalším seniorům, kteří jsou v domácí péči svých rodin. Pracovníci
Doteku s rodinami sdílí i rady a doporučení, jak se vypořádat s projevy demence, které se u starších osob bohužel často objevují.  
Dotek hledá stále nové cesty, jak zajistit seniorům pokojné stáří. Proto vznikl koncept dobročinného obchůdku, jehož realizace se s nástupem podzimu rozjela naplno.
V prostorách vizovické tržnice vyroste benefiční obchůdek, ve kterém budou k sehnání především pomůcky nutné k péči o seniory. V regálcích se však najde místo i pro
dárkový sortiment pro radost. Výtěžek z prodeje využije
Dotek pro financování provozu centra a svých aktivit.
Ve spolupráci se studenty zlínské Univerzity Tomáše
Bati se chystá i netradiční on-line verze obchůdku, aby
mohli projekt podpořit také lidé ze vzdálenějších koutů
republiky. Nejdřív je však potřeba začít pracovat na kamenném obchůdku.  
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Dotek o.p.s. aktuálně hledá laskavé osoby, které by
ochotně přiložily pomocnou ruku k dílu. V první fázi
je třeba zvládnout veškeré projektové a stavební úpravy prostoru a vybavit interiér obchůdku nábytkem. Nepotřebný stolek či lampička u vás doma může obchůdku
opravdu pomoci. Také sortiment obchůdku bude pocházet od štědrých dárců. Máte-li doma věci, které mohou
pomoci dalším lidem v péči o své blízké, darujte je obchůdku.  Pro více informací se neváhejte obrátit na ředitelku Doteku, paní Radomíru Pečeňovou: r.dotek@seznam.cz, tel: 577 453 396.
Doteku pomůže i vaše nemateriální podpora. Zmiňte se o projektu svým známým, držte netradičnímu obchůdku palce a sledujte aktuální dění na webové stránce
www.pecovatelství-dotek.cz, kde se v průběhu podzimu
objeví další novinky.    
Dotek je zapojen do projektu komunitního plánu sociálních služeb na Vizovicku a Slušovicku., jehož cílem je
zjistit potřeby obyvatel a naplánovat rozvoj potřebných
služeb. Partnery komunitního plánu jsou město Vizovice a Slušovice a dalšími členy z neziskového sektoru
jsou Naděje o.s. a Občanské sdružení Onyx.
Bc. Anna Chytilová,
Fakulta multimediálních komunikací,
UTB ve Zlíně www.pecovatelství-dotek.cz

Doba panství pánů z Blümegen
III. část – Petr, hrabě z Blűmegen

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství - pokračování)
Po smrti svého otce Krištofa byl r.
1804 jeho syn Petr, hrabě z Blűmegen,
nový majitel vizovského panství, pro
svou přízeň vídeňského dvora jmenován prezidentem zemského soudu.
Oním časem, v letech 1803 - 1808
pronajímala vizovská vrchnost oba
vizovské šafářské (poplužní) dvory, Prokopovský i Těchlovský, na ten
způsob, že nájemce odváděl vrchnosti za každý litr mléka 6 krejcarů.
1. lednem 1804 byl ve všech habsburských zemích, tedy i českých, zaveden nový trestní zákoník. Bylo odstraněno zabavování statků, tažení
lodí a galejní tresty. Hlavními tresty zločinů byly buď smrt nebo žalář.
Trest smrti byl rozšířen na více případů než v Josefinském zákoníku – a to
na velezradu, na dokonanou vraždu, na loupežné zabití, na vzpouru,
na padělání veřejných cenných papírů a v nejtěžších případech i na žhářství. Trest smrti se měl vykonat provazem, všechny ostatní druhy poprav
byly odstraněny.
Téhož roku v srpnu byl nařízením
císaře Františka I. změněn také dosavadní školní řád. Změna školního řádu soustředila správu školství
v zemské vládě, které bylo prostřednictvím krajských úřadů a konsistoře ponecháno právo obsazování učitelských míst. Zároveň jim náležel
vrchní dohled nad vyučováním, což
vykonával ve svém obvodu děkan, jakožto okresní inspektor. Místním dozorcem byl farář. Státní školy byly
tak postaveny pod církevní dozor.
Povinná školní docházka byla úředně
zavedena pro děti od 6 do 12 let, přičemž mládež po 12. roce ze školy vyšlá byla povinna do 18 let se účastnit
opakovacích hodin vždy v neděli odpoledne, v nichž učili místní duchovní s učitelem.
Podobně tomu bylo i na Vizovsku.
Vyučování ve zdejší škole se pod-

le zprávy rektora Gajdošíka (zemřel
r. 1810) dělo v německé a české řeči.
Ale oné němčině se vyučovalo asi jenom tolik, že se žáci podpisovali švabachem: Franz, Johann a podobně.
Vizovský direktor Proksch přísně
dbal, aby učitelé ve Vizovicích i Zádveřicích byli znalí němčiny. Přesto se
však německy nenaučil nikdo a vyučování němčině nemělo valných výsledků – budilo jen odpor ke školní
docházce a k placení školného.
O stavu školství svého okresu předkládal děkan konsistoři, jako školní
inspektor, visitační protokol. Školní
visitace se konala ročně zároveň s visitací kostelní. Bývali k ní pozváni zástupcové vrchnosti a města. Inspektor prohlédl nejprve úřední záznamy
a školní sešity, zjistil stav školní budovy, učebny a školních pomůcek
a konečně zkoušel děti z náboženství
a světského učiva. Po zkoušce přečetl
jména nejlepších žáků z čestné knihy,
pochválil je a rozdával jim odměnu.
V listopadu 1805 pronikla Napoleonova francouzská vojska na jižní Moravu a dobyla obávanou brněnskou pevnost Špilberk. Schylovalo se
k jejich vojenskému střetu se spojenými vojsky rakouského císaře Františka I. a ruského cara Alexandra I.
Tato krutá řež vypukla 2. prosince
1805 s ranním rozbřeskem a trvala celý den. Zvítězila moderní francouzská strategie nad zastaralým
způsobem vedení boje protivníků
rusko-rakouské koalice. 26. prosince
1805 byl v Bratislavě podepsán nevýhodný mír mezi Francií a Rakouskem. Podmínky tohoto míru byly pro
poražené Rakousko natolik potupné,
že po něm kleslo na mocnost druhého řádu.
Francouzská okupace jižní Moravy
a s ní nezměrné útrapy obyvatel trvaly až do druhé poloviny roku 1806,
při níž byl nedostatek obilí tak veliký, že chudí lidé jedli místo chleba
otruby a kořínky trav, byli pojídáni
psi a kočky. Co zbylo na zásobách, to
pobraly válčící armády. Zůstaly vy-

pálené a vyloupené vesnice, zbědované obyvatelstvo, zdupaná pole, mrtví
a ranění, a po odchodu nepřátelského vojska i tyfové epidemie a jiné nakažlivé nemoci.
Tehdy žáci ve Vizovicích začali opět navštěvovat školu. Vizovický rektor měl v roce 1806 po novém
školním řádu již o mnoho lepší roční
plat nežli ten, když nastoupil v roce
1773. Poznáváme to z vlastního rektorova přiznání. Jeho příjem sestával
z následujících částek:
- z náboženského fondu
72 zl. 12 krejc.,
- od obce plat jako „regenschori“
36 zl.,
- za zapis. dětí jdoucích ke zpovědi
2 zl. 15 krejc.,
- škol. platu roč. průměrně
130 zl. 23 krejc.,
- vedl. příjem z kostela a ze štoly
z pohřbů prům.
85 zl. 84 krejc.,
- o koledě dostal učitel od vrchnosti
1 zl.,
- o koledě dostal učitel od obce
8 zl.,
- od bratřejovské obce o koledě
1 zl.,
- ze Lhotsk o koledě
30 krejc.,
- z fundačních mší ročně prům.
27 zl. 58 krejc.,
- užitek z pole ve výměře asi 1 měř.
3 zl.,
- z naturálií
3 kopy vajec.
Celkem přiznával rektor vizovský ročního příjmu 345 zl. 45 krejc.,
z čehož musel ovšem vydržovat  pomocníka. Že byl vizovský rektor tehdy poměrně dobře placen, vidíme
z platů okolních učitelů. V Pozděchově měl tehdy učitel Ant. Polz 120
zl., v Jasenné měl katolický učitel Šimon Plšek 82 zl. 45 krejc., evangelický učitel Josef Petřvaldský 120 zl.
30 krejc. V Zádveřicích měl učitel jenom 100 zlatých.
Václav Maruna, Vizovice
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Začíná topná sezóna - hasiči varují před nebezpečím a požáry
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vyjížděl v minulém roce
k celé řadě požárů způsobených nedbalostí lidí, kteří podcenili nebezpečí při topení. Série tragických úmrtí nás nutí neustále veřejnost varovat
a upozorňovat na základní chyby při uskladňování paliv, spalování v jejich spotřebičích a na chyby v průběhu samotného topení.
Je důležité kontrolovat skladoHasiči by rádi veřejnosti připomenuli, že instalovat a užívat lze pouze vání paliva, a to hlavně uhlí i zbytschválené typy spotřebičů paliv, ur- ků dřevní hmoty např. pilin a kůry.
čených k vytápění objektů a je nut- Zde hrozí už v tuto dobu nebezpečí
né se řídit předpisy a návody vý- samovznícení. K tomu jsou náchylné
robce pro jejich instalaci, umístění, především horší druhy uhlí. Proces
užívání, obsluhu a údržbu. Zákon samovznícení uhlí podporuje skladoo požární ochraně každému uklá- vání ve větších hromadách (u uhelen
dá povinnost dodržovat podmínky rodinných domků je kritická hraninebo návody, vztahující se k požár- ce 1,5m výšky), dále vlhkost, nestejní bezpečnosti výrobků nebo čin- noměrná zrnitost a přítomnost zbytností, a počínat si tak, aby nedochá- ků dřeva a pilin. Skladovací plocha
zelo ke vzniku požáru, zejména při musí být před naskladněním řádně
používání tepelných, elektrických, vyčištěna a nenavlhlá. Stěny uhelny
plynových a jiných spotřebičů a ko- řádně omítnuté, protože např. cihlomínů, při skladování a používání vá drť prokazatelně urychluje proces
hořlavých nebo požárně nebezpeč- samovznícení. Uhlí skladujte oddělených látek, manipulaci s nimi nebo ně od ostatních paliv a vždy zvlášť
s otevřeným ohněm či jiným zdro- novou navážku od staré. V jeho blízjem zapálení. Podrobnosti o těch- kosti zamezte umístění zdrojů tepla –
to povinnostech upravuje vyhláška rozvody trubek od topení, páry nebo
č. 246/2001 Sb., o stanovení podmí- teplé vody. Pozor na zatékání vody
nek požární bezpečnosti a výkonu do uskladněného paliva. Při naskladstátního požárního dozoru (vyhláš- nění nově dovezeného paliva kontrolujte, zda nedochází k nárůstu teploka o požární prevenci).
ty. Kontroly by měly probíhat u nově
dovezeného paliva každý den, pozNa co si dát pozor,
ději v týdenních intervalech. Samonež začnete topit
Každý by měl především vědět, vznícení se projeví vytvářením vodv jakých lhůtách je povinen zajistit ní páry, dýmu nebo zvýšením teploty.
provedení pravidelných revizí plyno- Při prvním zpozorování zvyšující se
vých a elektrických spotřebičů nebo teploty proveďte ochlazení uhlí přečištění a kontrol komínů pro jed- házením nebo přenesením na volné
notlivé typy tepelných spotřebičů. místo, kde se rozestře do vrstvy vyMěl by si zkontrolovat, zda je řád- soké 0,25 – 0,5 m a nechá vychladně upevněný kouřovod, zda není ně- nout.
kde spotřebič nebo kouřovod propálený. Opatrnosti je třeba dbát zvláště
Příprava topidel
při vysypávání žhavého popela - poMáte před zimou vyčištěná kampel ukládat do nehořlavých nádob, na a seřízený kotel topení? Topná sekteré jsou neporušené, uzavíratelné zóna se už zanedlouho rozeběhne,
a umístěné v bezpečné vzdálenosti počasí ještě dovoluje napravit zaneod hořlavých látek a stavebních kon- dbané! Splněny by měly být zejméstrukcí z hořlavých hmot. Každo- na předepsané povinné revize a kontročně se stává špatné ukládání po- roly. Zvláště důležité je to u uživatelů
pela příčinou požárů nejen popelnic plynového kotle, u nichž je stanovena
a kontejnerů, ale i obytných a hospo- povinnost jednou za rok zajistit kontdářských budov.
rolu celého spalovacího procesu, čis16 Jasenský zpravodaj

totou hořáků počínaje a funkcí pojistkového ventilu či termostatu konče.
Topí-li se pevnými palivy, zanesený komín přináší nejen špatné hoření, ale i nebezpečí vznícení sazí.
Zvláštní nároky jsou opět požadovány u plynových kotlů. U nich je nutná
jak čistota komínových průduchů tak
předepsaného tahu komína. A pozor!
Odpovědnost za stav komínu (jako
součásti domu) nemá kominík, ale
majitel objektu.

Některé zásady
bezpečného provozu topidel

• Kolem každého topidla, podle
druhu, je nutné dodržovat bezpečné
vzdálenosti od hořlavých stavebních
konstrukcí, zařizovacích předmětů umístěných v okolí topidla z hořlavých hmot. Rovněž jsou stanoveny podmínky při instalaci topidla
na podlahové krytiny (PVC, plovoucí podlahy apod.).
• Na povrch topidla neodkládat hořlavé materiály a předměty
• Každý spotřebič pevných paliv
instalovaný na podlaze z hořlavých
hmot musí být opatřen ochrannou
nehořlavou podložkou požadovaných
rozměrů, která přesahuje jeho půdorys
• Každý je povinen udržovat komíny a kouřovody v řádném technickém stavu, zabezpečovat jejich pravidelné kontroly a nepoužívat komíny,
u nichž byly zjištěny závady.
• Každý je povinen zajišťovat pravidelné čištění a kontrolu komínů
a kouřovodů spotřebičů paliv.

Nové lhůty
a pravidla čištění komínů

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze
dne 1. 3. 2010 – o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliv nabylo
účinnost dnem 1. ledna 2011 a zrušuje vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů. Podrobnosti, rady a informace najdete např. na www.hzszlk.eu
v odkazu Informace o provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

DŘEVO
TRADIČNÍ PALIVO

Polenové dřevo je tradičním palivem. Jeho výhodou je lepší dostupnost (i cenová) než u ostatních paliv.
Na rozdíl od ostatních dodavatelských
paliv je však potřeba provést mnohé
úpravy, než je možné získat tepelnou
energii. Ostatní paliva jsou ze strany
dodavatele připravena ke spalování
(uhlí, oleje, zemní a zkapalněný plyn,
elektrická energie).
Pokud ovšem můžeme věnovat,
spíše místo peněz, čas na přípravu topiva, je pro nás polenové dřevo finančně nejpřijatelnější. Při jeho
zpracování a spalování je však nutno
přihlížet k mnoha zdánlivě nesouvisejícím faktorům.
Biomasou nazýváme hlavně dřevní
odpad a nové produkty (piliny, hobliny, peletky, brikety, sláma, štěpka,
kůra). Jejich efektivní spalování vyžaduje moderní technologie, mnoho
z těchto paliv má vysokou vlhkost,
jiná jako třeba piliny nebo sláma
díky své vlastnosti spékat se, vyžadují odlišný proces spalování. Záleží hlavně na zápalné teplotě paliva
a přísunu vzduchu. Je samozřejmé,
že pokud přiložíme do klasických

kamínek balík slámy, teplo je spotřebováno k uvolnění vlhkosti, dochází
k ochlazování kamen a pouze k uhelnatění povrchových vrstev balíku.
Klasická kamna neumí účinně využít vznikajícího dřevoplynu. Moderní
technologie přišly s dvoukomorovým
spalováním dřeva, jehož výsledkem
je vyšší účinnost spalování (tedy nižší spotřeba paliva) a hlavně vysoký
stupeň regulovatelnosti výkonu při
zachování jmenovité účinnosti.

Při spalování
vlhkého dřeva dochází

- k velkému uvolňování par, které
ochlazují kotlové těleso a tím zhoršují podmínky pro spalování
- zkondenzovaná pára reaguje s uhlíkatými složkami a dehtuje
- váže se na saze odlétající komínem
a zamořuje okolí
- snižování tepelného výkonu, může
ochladit kotlové těleso natolik, že
kotel vyhasne
Zásadně se doporučuje topit dřevem
s obsahem vody nižším než 30 %, optimálně nižší než 20 %. Čerstvě poražené a nařezané dřevo obsahuje
podle druhu, polohy a stáří stromu

i více vlhkosti (více než 50 % vlhkosti, proto je nutno důsledně rozlišovat
obsah vody v dřevině a vlhkost dřeva). U listnatých dřevin je toto procento obecně větší než u jehličnanů.
I uvnitř kmene nalezneme rozdíly.
Jarní dřevo, běl a vrškové dřevo obsahují více vody než letní dřevo, jádrové dřevo a kulatina od pařezu. Abychom si mohli užít tepla, snažíme se
vlhkost snížit na přijatelnou hranici.
Velmi důležitou vlastností palivového dřeva je vlhkost, která zásadně
ovlivňuje tepelné vlastnosti, výhřevnost dřeva rapidně klesá se stoupající vlhkostí dřeva. Se stoupajícím objemem vody v dřevní hmotě klesá její
výhřevnost, protože stoupá množství
tepla potřebné k odpaření obsažené
vody. Odpařená voda navíc neblaze
působí na tepelnou techniku a proces
spalování.
Vaše případné dotazy můžete směřovat na odbory prevence příslušných
hasičských záchranných sborů. Naši
odborníci Vám rádi poradí.
z podkladů kontrolorů požární prevence
mjr. Ivo Mitáček, Mgr. Bc.,
tiskový mluvčí HZS Zlínského kraje

Zprávy z nízkoprahového zařízení pro děti a mládež Naděje
Prostory nízkoprahového klubu
pro děti a mládež každé odpoledne
mimo pondělí ožívají ruchem vzájemných setkání, hudby, společné
tvořivosti, ale i rozhovorů na vážná
témata. „Nízkopraháč“ je místem,
kde vizovická mladší i dospívající generace může najít pracovníky
vstřícné k problémům dospívání,
připravené podat informace, podporu a pomocnou ruku. V poslední době jsme se u mládeže hodně věnovali pomoci při přípravě
na opravné závěrečné zkoušky, problematice zadlužování a také sta-

rostem ohledně partnerských a vrstevnických vztahů.
Pro děti mladší 15 let díky podpoře Zlínského kraje i v letošním
roce mají pracovníci střediska možnost průběžně připravovat výtvarné a keramické dílny, dílny vaření
a také čtyři celodenní outdoorové
aktivity. Projekt zabezpečí dětem
možnost dostupného, smysluplného
a bezpečného trávení volného času.
Preferujeme především tvořivé týmové aktivity, které slouží k podpoře sebevyjádření a vnímavosti
k okolnímu světu a neformálně ve-

dou k posilování zodpovědnosti, životních hodnot a přátelských vztahů mezi vrstevníky.
Díky partnerství s Městem Vizovice jsme také zapojeni do projektu
„Komunitního plánování sociálních
služeb na Vizovicku a Slušovicku“,
který je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního
rozpočtu České republiky.
Zpracovala: Bc. Kateřina Pivoňková, ředitelka Naděje o.s., pobočky Zlín, 5. 9. 2011.

Jasenský zpravodaj 17

Společenská kronika
Jubilanti:

84 let
Bajgar Josef
říjen
střed
Macek Jan
říjen
střed
80 let
Hejtmánek Karel
září
hořansko
60 let
Vlasta Zichová
září
střed
Miloš Bajza
říjen
dolansko
Pavel Polášek
říjen
střed
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Manželství uzavřeli:

Milan Daňa a Leona (Šenkyříková)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodili se:

Dominika Lukášová
(rodiče Josef Lukáš a Jana Hájková)
Štěpán Šebesta

Informace OÚ

Připomínáme, že občané mají stále možnost podávat
žádosti o přidělení bytu s pečovatelskou službou v budově MŠ Jasenná. Formulář žádosti je k dispozici v kanceláři OÚ.
Upozorňujeme nájemce urnových míst v kolumbáriu
na dolním hřbitově na povinnost ohlásit změny v užívání vitrínky správci hřbitova, kterým je obec Jasenná. Svévolné vkládání uren do vitrín není možné, stejně tak je
nutné ohlásit i vyzvednutí urny a ukončení užívání urnového místa. Za pochopení děkujeme.

Zacházejme s bankovkami lépe

Možná jste si všimli, že v poslední době si stále více obchodníci, řidiči autobusů apod. pozorně prohlížejí, jaké
peníze od Vás dostávají do ruky. Důvodem je vyhláška
č. 274/2011 Sb. platná od července letošního roku, která
mj. stanovuje míru opotřebení a poškození tuzemských
bankovek nevhodných pro další oběh. Těmi jsou bankovky: zašpiněné, popsané, přetištěné, obarvené, poškozené
biologickým nebo jiným materiálem, proděravělé, složené ze dvou nebo více částí, natržené s trhlinou delší než
5 mm. Dále takové, kterým chybí část o délce nejméně
6 mm a šířce nejméně 5 mm, bankovky bez tuhosti typic-

(rodiče Martin a Hana Šebestovi)
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Ludmila Bělíčková
Věra Maliňáková
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Z trvalého pobytu se odhlásila:
Jana Čandová

V září tohoto roku byla provedena rozsáhlá kontrola evidence obyvatel a bylo provedeno několik oprav. Ke dni
18. 10. 2011 měla naše obec 958 obyvatel.
Dne 28. 10. 2011 uplynulo 14 let, co
jsme se rozloučili s manželem, tatínkem, bratrem,
panem Pavlem Kovářem.
S láskou vzpomínají Dana, Veronika a Petr s rodinou. Kdo jste jej znali,
vzpomeňte s námi.
ké pro bankovkový papír nebo zmačkané tak, že i po ručním zpracování není jejich povrch rovný.
Citovaná vyhláška upravuje i míru opotřebení a poškození tuzemských mincí nevhodných pro další oběh. Těmi
jsou mince zašpiněné, odřené, zkorodované tak, že je znemožněna identifikace měny, nominální hodnoty, pravosti
nebo platnosti, dále mince, které mají nečitelný obrazec
nebo reliéf, deformovaný tvar, jsou nastřižené nebo proděravělé, jsou podélně rozštěpené v hraně na část s lícní
a část s rubovou stranou nebo jejichž jednotlivé části jsou
odděleny, jedná-li se o minci vyrobenou z více částí.

Máte rádi zvířata?

Mnozí z nás určitě ano a také se o své miláčky, ať už
jsou to psi nebo kočky, patřičně starají. O občanech, kteří nechají své psy volně pobíhat a znečišťovat a ohrožovat okolí, si ale můžeme myslet cokoli. Pokud se chovatelé navíc zbavují štěňat a koťat tím způsobem, že je někde
pohodí, tak je na místě otázka, proč tito lidé psy nebo
kočky mají. Jestli nechtějí mít například starosti s mláďaty, tak je to přece řešitelné veterinárním zákrokem (kastrací) u fen a koček. Jenomže ve skutečnosti se pořád vyskytují případy, kde starosti a problémy s nechtěnými
zvířaty jsou přenášeny na jiné občany nebo obec. Bývá to
i po Vánocích, které se přibližují. Snad budou ale chovatelé zvířat odpovědnější.
Pavel Machovský, starosta

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674. Sazba: Studio-mk, Vsetín.
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