Jasenský

z p rav odaj
ROČNÍK XIII / ČÍSLO 2            BŘEZEN - DUBEN 2011
Co najdete v tomto čísle:
` Usnesení z jednání zastupitelstva obce
` Bioplynová stanice v Jasenné?
` Pozvánka na koncert CM Technik Ostrava
` 20 let značky MBD

ZDARMA

` Den otevřených dveří ve společnosti
Jasno k 20. výročí založení společnosti
` Úspěchy včelařského kroužku při ZŠ
` Historie našeho kraje - seriál
` Informace OÚ

Jarní příroda

Jaro přineslo první pastvu pro hmyz i hospodářská zvířata.

Usnesení z jednání zastupitelstva obce (ZO)
Usnesení ze dne 16. 3. 2011
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
6/V/1/2011
ZO schvaluje navržený program jednání. Pro: 8 členů
6/V/2/2011
ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisu.
Pro: 8 členů
6/V/3/2011
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Jasenná na rok 2011 jako
vyrovnaný  - příjmy i výdaje v objemu 9.035.000,– Kč.
Pro: 8 členů
6/V/4/2011
ZO schvaluje návrh rozpočtového výhledu obce Jasenná
na období 2011 – 2014.
Pro: 8 členů
6/V/5/2011
ZO schvaluje spolufinancování akce „Odvodnění MK
v lokalitě Hořansko“.
Pro: 8 členů
6/V/6/2011
ZO schvaluje spolufinancování akce „Opravy MK č. 10
a 31“.
Pro: 8 členů
6/V/7/2011
ZO schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko
za rok 2010.
Pro: 8 členů
6/V/8/2011
ZO schvaluje záměr bezúplatných výpůjček pozemků p. č.

2333/4, 2333/5, 2333/9, 2333/12, 2333/15, 2339/1, 3138/1,
2340/1, 339/4, 3215/4, 3215/6 a část 3218/1 v k. ú. Jasenná
na Moravě.
Pro: 8 členů
6/V/9/2011
ZO schvaluje záměr vypořádání pozemků komunikací
vedených v pasportu MK a vypořádání pozemků chodníků v obci Jasenná.
Pro: 8 členů
6/V/10/2011
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 383 – 65 m2
v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
6/V/11/2011
ZO nesouhlasí se záměrem stavby a provozování bioplynové stanice v Jasenné v areálu bývalého horního
kravína.
Pro: 8 členů
6/V/12/2011
ZO schvaluje záměr směny pozemku p. č. 3220/58 (105
m2) Lesy ČR za pozemek p. č. 247/5 (113 m2) Obec Jasenná v k. ú. Jasenná na Moravě – vypořádání pozemků MK
Prostřední.
Pro: 8 členů
6/V/13/2011
ZO schvaluje příspěvek Obci Lutonina 3.000,– Kč na vydání knihy o historii obce.
Pro: 8 členů
6/V/14/2011 - ZO schvaluje spolufinancování studie zastávky autobusů u vlakového nádraží ve Vizovicích.
Pro: 8 členů

Bioplynová stanice v Jasenné?

Zastupitelstvo obce Jasenná projednávalo 16. 3. 2011
žádost investora o posouzení záměru stavby a provozování bioplynové stanice (BPS) v Jasenné v areálu bývalého horního kravína. Původním záměrem v tomto prostoru bylo provozování fotovoltaické elektrárny (FVE),
na kterou bylo vydáno stavební povolení a která by svým
provozem nikoho neobtěžovala. Stát legislativně omezil
výstavbu a připojení FVE do sítě. Proto byla zastavena
stavba FVE v Jasenné a proto investor hledal jiné energetické využití areálu. Tady je počátek projednávání BPS
v Jasenné. Bioplynová stanice obnáší zařízení na vyvíjení bioplynu, který slouží jako palivo pro motor generátoru na vlastní výrobu elektřiny. V případě BPS Jasenná by
byl bioplyn vyvíjen z kejdy, siláže, senáže a lihovarských
výpalků. Ročně by bylo zpracováno cca 33 000 tun hmoty, která by se musela do areálu BPS dovézt a po fermentaci zase odvézt. A to po místní komunikaci v těsné blízkosti zástavby.
Z důvodu možnosti neúměrného dopravního zatížení
místní komunikace a okolní zástavby a možnosti obtěžujícího zápachu zastupitelstvo nesouhlasilo se stavbou
a provozem BPS. Toto stanovisko zastupitelstva bude také
uplatněno, pokud investor bude žádat krajský úřad, odbor
životního prostředí, o posouzení vlivu záměru na životní prostředí.
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Bioplynové stanice jsou vhodným doplněním činnosti zemědělských subjektů, které takto mohou zužitkovat
i své odpady. Je to ale vhodné jako součást stávajících zemědělských provozů v dostatečném odstupu od občanské
zástavby a s odpovídajícím příjezdem. Takové podmínky
ale v Jasenné nejsou.
Pavel Machovský, starosta

Odstranění nemovitosti čp. 55
Konečně jsme se dočkali. Po několika letech vyřizování se obec stala vlastníkem nemovitostí po ze-

mřelém Jiřím Mackovi a stavba téměř zříceného domu
mohla být odstraněna. Pozemek bude srovnán a upraven. A co tady bude? Školáci, kteří se vraceli domů,
prohlásili, že by tam mohl být kolotoč. Nějaké menší hřiště vhodné do tohoto prostoru bude určitě námětem pro využití uvolněného prostoru. Jedna „okrasa“
obce zmizela. Doufejme, že podobné případy nebude
nutné také řešit.
Pavel Machovský,

starosta obce

Včelařský kroužek mládeže Jasenná
se zúčastnil soutěže „Zlatá včela“ v Napajedlích
Včelařský kroužek při Základní škole v Jasenné funguje pět měsíců a děti se už nemohly dočkat soutěžního
klání vědomostní a praktické soutěže „Zlatá včela“, kterou organizovala ve dnech 16. - 17. 4. 2011  ZO ČSV, o.s.
Napajedla. Jednalo se o soutěž VKM jako oblastní kolo
Zlínského kraje. Prvních pět soutěžících a dva náhradníci postoupí do republikového kola v Nasavrkách, které se
bude konat 28. - 29. 5. 2011.
Celou akci zahájil v slavnostně vyzdobeném kině pan
Ladislav Žaludek, předseda Základní organizace Českého svazu včelařů Napajedla, a starostka města Napajedla
paní ing. Irena Brabcová. Zahájení se zúčastnila i ředitelka I. základní školy v Napajedlích paní Mgr. Dana Pospíšilová, které patří dík za poskytnutí prostor a podporu
této akce. Ve svém nabitém programu si našli čas i starostové okolních obcí ing. Stanislav Kolář za obec Žlutava, Jaromír Blažek obec Halenkovice, Jaroslav Němeček
obec Pohořelice. Okresní organizace Českého svazu včelařů zastupovali okres Zlín předseda OV Jaroslav Studeník, okres Kroměříž předseda OV Mgr. Karel Zahradník.
SOUV – VVC, o.p.s. Nasavrky zastupoval PeadDr. Ivan
Bělohlávek. Svou návštěvou nás poctil i včelařský král př.
Josef Souček z Napajedel.
Soutěže se zúčastnily včelařské kroužky mládeže z Bystřice pod Hostýnem, Francovy Lhoty, Horního Lidče, Lidečka, Luhačovic, Jasenné, Napajedlel, Valašské Bystřice
a Újezdu, aby změřily své znalosti a dovednosti v oboru
včelařství. K tomu jsme obdrželi z učiliště náročné písemné testy a organizátoři připravili praktickou zkoušku
z včelařských pomůcek, botaniky, anatomie včely a složení úlu a života včel na učebních panelech. Myslím, že
náš včelařský kroužek může být na své členy právem pyšný. V mladší kategorii žáků do čtvrtých tříd se umístil
Ondřej Dušek s počtem 75 bodů na druhém místě se stejným počtem bodů jako první, rozhodující v tomto případě byl výsledek  vědomostního testu. Na dalších místech
se umístili Radek Skýpala 65 bodů - osmý, Sabina Štalmachová 59 bodů -devátá, Jakub Frýdl 57 bodů - desátý,
Tomáš Vavřička 55 bodů - dvanáctý.
V kategorii od páté do deváté třídy se umístili Martin
Bielik 75 bodů 18 místo, Ondřej Kovář 73 bodů 21 mís-

to, Sára Kašparová 72 bodů 25 místo, dále Josef  Mikšík
67 bodů, Daniel Vavřička a Patrik Vaculík  po 64 bodech.  
Všem dětem blahopřeji a patří jim poděkování za reprezentaci naší školy. Celkem se soutěže zúčastnilo 80 dětí
z deseti včelařských kroužků.
Za odvedené výsledky byl dětem odměnou odpolední program. Po dobrém a slavnostním obědě v restauraci
Baltazzi jsme navštívili hřebčín v Napajedlích, který byl
založen v roce 1886. Při této exkurzi jsme byli seznámeni
s historií hřebčína a chovu koní včetně výsledků na různých dostizích. Děti obdivovaly hříbátka skotačící kolem
svých klisen a taky ve stájích. Na památku jsme obdrželi
reklamní materiály. Před večeří jsme si vyslechli odbornou přednášku o historii Napajedel. Děti se už nemohly dočkat zábavného programu a diskotéky, která začala
v 19 hodin. Tady měly prim naše děti v pěveckých soutěžích organizovaných a vedených Martinem   Bielikem
(náš budoucí muzikant). Čas běžel rychleji, než jsme si
přáli a ve 22 hodin byla večerka.
Nedělní ráno po snídani jsme otvírali řeku Moravu jako
letošní první výletníci lodí Zlínského kraje a vyslechli
přednášku o historii Baťova kanálu. Děti byly nadšené
a nevěděly, kde se umístit dříve, nakonec zvolily podpalubí, kde bylo po mrazivém ránu přece jen tepleji.
Následovalo vyhlášení výsledků soutěže a předání cen
vítězům a upomínkových předmětů zúčastněným. Vzpomínkou na toto příjemné setkání dětí bez rozdílu umístění nám budou trika s logem soutěže, textilní tašky, diplomy, pamětní listy s fotem svých kroužků a jiné reklamní
předměty, které jsme obdrželi od organizátorů.
Závěrem chci poděkovat všem organizátorům za jejich
práci, sponzorům za finanční podporu, vedoucím včelařských kroužků za jejich čas a trpělivost, kterou věnují dětem a taky všem dětem za jejich účast.
Včelaření je nejen krásný koníček, ale i určitá relaxace.
Je hlavně jednou z cest k návratu k přírodě a k pochopení
její provázanosti s člověkem.
ZKUSTE TO V DNEŠNÍ USPĚCHANÉ DOBĚ
S NÁMI I VY!
Jaroslav Studeník předseda OO ČSV Zlín,
vedoucí VKM Jasenná
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20 let značky MBD
40 let výroby drůbežnických
zařízení v Jasenné

Automatizovaná snášková hnízda s rošty.

Automatizovaná snášková hnízda s rošty a hřady.

V současné době to je opravdu 40 let, co pánové Čurda, Javůrek a Kiko rozběhli výrobu klecových zařízení pro chov
i odchov drůbeže v provozu Kovo Jasenná, který byl součástí tehdejšího JZD Podhájí v Jasenné. Tím byl dán základ pro
další úspěšný rozvoj tohoto oboru strojírenské výroby, který
přinášel prospěch nejen místnímu regionu, ale i tehdejšímu
Československu, protože už v osmdesátých a devadesátých
letech minulého století byla tato technologická zařízení vyvážena do zahraničí. V roce 1991 byla založena společnost
MBD, která úspěšně pokračovala ve výrobě drůbežnických
zařízení až do roku 2003, kdy tuto společnost převzala akciová společnost Vibox, která pokračuje a dále rozvíjí tento obor výroby a vyváží své výrobky pod značkou MBD.
Na Slovensku i nadále působí sesterská společnost MBD Nitra, která zajišťuje obchodní aktivity na jihovýchodě Evropy a v arabských zemích. Dnešní výrobní program je nepoměrně širší oproti počátkům výroby, kdy byl zaměřen pouze
na vlastní klecová technologická zařízení pro chov a odchov
nosnic. Dnes společnost vyrábí kromě klecových zařízení
také zařízení pro chov a rozmnožovací chov drůbeže na podestýlce a v souladu s trendem Evropské Unie také zařízení pro tzv. alternativní chovy, kterými jsou voliéry s hnízdy
nebo automatizovaná hnízda s rošty. Obojí tato zařízení mohou být doplněna venkovními výběhy. Cílem vedení společnosti je maximálně uspokojit potřeby zákazníka, proto
se snaží o komplexní dodávky, což prakticky znamená, že
vlastní zařízení je vybaveno podle přání zákazníka o potřebná doplňková zařízení jako jsou sila s dopravníky krmiva, vynášecí dopravníky trusu, dopravní cesty vajec mezi
halami, ventilace a osvětlení haly včetně řídících automatů i mnoho dalších, která usnadňují práci drůbežáře. Novinkou z poslední doby je zařízení na značení vajec a k potisku

Pohled do hal na výkrm brojlerů.
Sběr vajec v hale s šestipatrovým lift systémem.
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Řídící elektronika v hale
s nosnicemi.

krabiček s vejci, určenými pro konečného spotřebitele. Tyto
tiskárny jsou vyvinuty a vyráběny naší společností v návaznosti na nutnost značit vejce přiděleným kódem. Dnes jsou
tyto tiskárny dodávány nejen do členských států Unie, Slovenska, Rakouska, Maďarska, Španělska, Velké Británie, ale
i do Srbska, Turecka, Saudské Arábie, Sjednocených Arabských Emirátů a připravují se dodávky do Indie, Pákistánu
a Brazílie. Vývoz technologických zařízení pro chov drůbe-

Popisovací stroje na výstavě v Riádu.
že směřuje do východní části EÚ do Slovinska, Slovenska,
Maďarska, Rumunska, Bulharska a zejména do Polska, které je největším obchodním partnerem, a i v záměrech dalšího rozvoje společnosti se předpokládá, že Polsko zůstane v popředí zájmu. Důvodem je nejen geografická poloha,
ale i národnostní, historická a ekonomická podobnost vývo-

Voliéra na výstavě v Poznani.
je společnosti. Současná velmi nízká cenová hladina zemědělských výrobků a zejména produktů drůbežnického oboru vyvolává i tlak na ceny chovných zařízení. Strojírenská
výroba tohoto oboru je velmi náročná na spotřebu lidské
práce a je tedy nutností trvalé zvyšování její produktivity
práce, aby bylo možno vyhovět přání zákazníků na snížení ceny. V tomto směru jsou proto ve firmě Vibox do výrobního procesu postupně zaváděny výkonnější vysekávací
a ohýbací stroje na zpracování plechu, který je základní surovinou této výroby. Ve spojení moderní techniky a 40 let
zkušeností je dán i do budoucnosti předpoklad úspěšnosti
značky MBD a hlavně uspokojení potřeb zákazníků, chovatelů drůbeže.
Ing. Antonín Bartoš
předseda představenstva Vibox a.s.

Šestipatrová obohacená klec.

Chovný prostor obohacené klece.

Výrobní hala na zpracování plechu v Jasenné.
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Škola hrou

Masopust na základní škole

Úterý 8. března 2011 bylo na naší škole ve znamení Masopustu a Karnevalu. Hlavním cílem projektu bylo přispět
k udržování tradice našeho národa a seznámení s tradicemi jiných národů  předvelikonočního období.
Tomuto dni plnému karnevalového veselí, na který jsme
se všichni těšili, předcházelo období pilných příprav. Nejen, že si žáci doma i ve škole v pracovních činnostech
či výtvarné výchově chystali masky, ale jednotlivé třídy si měly v rámci tohoto projektu připravit vystoupení
na téma KARNEVAL, MASOPUST, FAŠANEK.
Nejmenší, tedy děti z první a druhé třídy, měly za úkol
přiblížit ostatním spolužákům tradici Masopustu v Čechách a na Moravě, žáci třetí a čtvrté třídy zase ukázat,
jak probíhá karnevalové veselí v Benátkách a nejstarší, žáci pátého ročníku, měli předvést své umění v tanci samby, hlavního tance při karnevalu ve městě Rio de
Janeiro.
Toto masopustní veselí bylo zahájeno počítačovou prezentací, kde děti i jejich blízcí, kteří byli na prezentaci
také pozváni, zhlédli krásu masek a kostýmů při karnevalech v Benátkách a Rio de Janeiru, a pak už  začala vystoupení  jednotlivých ročníků.
Při rytmické hudbě se rozvlnili děvčata i chlapci
ve dvou „školách samby“ z pátého ročníku. Předvedli
nám nejen tanec, ale také nápadité, vlastnoručně vyrobené kostýmy, choreografii a hudební doprovod. Výtečné vystoupení!
Se třeťáky a čtvrťáky jsme se zábavnou formou přenesli do Benátek jako turisté a pozorovatelé karnevalu. Žáci
si sami připravili spoustu rekvizit a společně jsme se zasmáli.
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Prezentaci zakončily děti první a druhé třídy svým pásmem básniček, písniček a informací o Masopustu neboli
Fašanku u nás. Symbolicky také pochovaly basu.
Poté se začaly představovat masky při parádní diskotéce.
Dovršením pěkného, veselého, ale i poučného dopoledne byl výborný oběd, na který naše paní kuchařky připravily úžasné bavoráky.
To ale zdaleka nebyl konec bujarého masopustního veselí! V úžasné atmosféře děti pokračovaly ve školní družině, kde pro ně paní učitelka měla připravenou spoustu
her a zpívání.
Tento projekt se u dětí setkal s velkým ohlasem, proto
se ho budeme snažit zopakovat i v dalších letech.
Marcela Pešková

Barevný týden

Jaro se konečně probudilo ze zimního spánku a přivítalo nás všemi možnými barvami a vůněmi. Také
v naší škole to v týdnu od 11. do 15. dubna doslova hýřilo pestrostí. Každý školní den se nesl v duchu jiné
barvy a všichni jsme si takovou barevnost náležitě užívali. V pondělí nám i přes ošklivé počasí škola pěkně
zmodrala.  Modrá je dobrá…To dokázali žáci ve družince, když ztvárnili život vody od pramínku, přes potoky,
řeky až k moři.  Úterý se obléklo do rudého hábitu.  Žáci
hádali, co všechno se v lese a na louce může červenat.
Ve čtení se četly příběhy s červenými hrdiny a samozřejmě nechybělo červené počítání.  Středeční vyučování se zdálo na první pohled trošku pochmurné. Ale žáci
předvedli, že černá barva nemusí jednoznačně znamenat
smutek. Naopak si s touto barvou můžeme docela hezky

vyhrát, když podobně jako žáci oživíme starou gramofonovou desku nalepením obrázků všeho, co máme rádi.
A tušíte, v kolika písničkách se to černou jenom hemží?
Žáci se to dozvěděli a s černou v písničkách si v hudební výchově s chutí zazpívali.  Čtvrteční vyučování se líbilo těm, kteří mají rádi pomeranče. Ano, uhádli jste…
Na řadu přišla oranžová barva. V jazyce českém se tvořily oranžové věty, v matematice žáci počítali oranžové zlomky a ve družince se začali učit dopravní výchovu s oranžovým slonem.  Barevný týden nám ukončila
krásná fialová. Spočítali jsme třídního vítěze s největším počtem oblečení a doplňků v daných barvách, zopakovali si barvičky v angličtině a už teď se těšíme, které
budou vylosovány příští rok.
Jitka Pištěcká

Pletení košíků
V ranní školní družině jsme se s dětmi domluvili, že si
vyzkoušíme pletení z pedigu. Materiál jsme vybrali a objednali přes internet. Za týden přišel balík a my se dali
do práce. Pletení košíků a opálek bylo na Valašsku dříve
hodně rozšířené. Snad i proto se v dětech projevily vlohy
po předcích a práce jim šla pěkně od ruky. 10 dětí si vyrobilo obaly na květináče, mísy na ovoce, zásobníky na tužky. I když se našla nějaká malá nerovnost, vůbec nám to
nevadilo, neboť jak se říká "každý košík má mít i zadní
stranu ", kterou se otočí ke zdi. Doufám, že dětem jejich
výrobky udělají radost a dlouho jim vydrží. Na fotce jsou
Adéla Zichová a Radek Skýpala se svými košíky.
Martina Večerková

SCIO testy ve třetím
a pátém ročníku poprvé

Zcela jistě nikomu neuniklo, že s novým panem ministrem začala ve školství „doba testová“. Testuje a srovnává
se kdeco a všechno.
A aby v takovém testování – protože například
i na střední školy jsou žáci přijímáni na základě výsledků SCIO testů – nebyli naši žáci v nevýhodě, přihlásili jsme je do letošního ročníku STONOŽKY. Jedná se
o soubor testů pro žáky 3. a 5. ročníků ZŠ z jazyka českého, matematiky a obecně studijních předpokladů. Pro
3. ročník je poslední oblast rozdělena do tří dalších testů. Páťáci tedy psali tři testy – vždy každý test 45 minut.
Třeťáci měli na každý z pěti testů 20 minut.
V celé republice se testování účastnilo asi 5,5 tisíce třeťáků a asi 11,2 tisíce páťáků. Jejich úspěšnost v celorepublikovém pořadí určuje takzvaný percentil. Čím vyšší
je toto číslo, tím úspěšnější je řešitel. Žáci vypracovávali testy v papírové podobě a výsledky pro celostátní vyhodnocení byly zadávány elektronicky a stejně tak byly
vyplněny dotazníky pro školu a vyučující. Rodiče byli
s výsledky testování seznámeni na třídních schůzkách.
Skutečnost, že na rozdíl od žáků zlínských škol, naši žáci
nemuseli za testy platit (jedna testová sada stojí 150 Kč),
protože byly uhrazeny z prostředků zřizovatele, svědčí
o tom, že naše obec má vzdělávání jako skutečnou prioritu a opravdu jej všemožně podporuje navzdory svým finančním možnostem.
Přestože se žáci s touto formou zjišťování úrovně jejich
znalostí setkali poprvé, výsledky to příliš nezkreslilo.
Většinou jejich hodnocení, převedené z procent a percentilů, odpovídá známkám, které obvykle získávají ve škole. Jednu úspěšnou řešitelku je ale třeba pochválit hodně
nahlas. Je to žákyně třetího ročníku Lucie Dorničáková.
Dva z pěti testů napsala bez jediné chyby, v jednom měla
jednu chybnou odpověď a ve dvou testech chybovala dvakrát. Takový výkon zaslouží opravdu velkou pochvalu.
Gratulujeme.
Iva Mynářová
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DĚTSKÝ KARNEVAL
V sobotu 16. dubna se to v místní
sokolovně rojilo piráty, mušketýry, čaroději, vílami, princeznami a nejrůznějšími zvířátky. Konal se tu již tradiční karneval pro děti.
I letos děti přivítal klaun HOPSALÍN se svými pomocnicemi.
Po úvodním defilé masek si děti užily odpoledne plné soutěží a hádanek,
které si pro ně HOPSALÍN připravil.
Ušetřeni nebyli ani rodiče a prarodiče,
které klaun do soutěží zdatně zapojil.
Soutěžící byli odměněni sladkostmi,
ale i balónkovými zvířátky a různými
drobnostmi.

Z dětského karnevalu.

Když se dosoutěžilo a dotancovalo, přišlo na řadu vyhlášení nejpovedenějších masek. Myslím, že to neměl
HOPSALÍN vůbec jednoduché, vybrat mezi tolika krásnými maskami
pět nejlepších. Nakonec se to povedlo a ti nejlepší byli odměněni cenami.
Ale zkrátka nepřišel nikdo. Všichni
obdrželi diplomy za účast a od klauna balónek.
Za všechny, co se na celé akci podíleli doufám, že se vám karneval líbil a že jste strávili příjemné odpoledne se svými dětmi a těšíme se na vaši
účast i na dalších akcích, které budeme pro děti připravovat.
		
Na závěr bych se ještě ráda zmínila
o Maškarním plese pro dospělé, který
se konal 19. února. Byli jsme moc potěšeni, že se i dospělí dokáží odvázat
a obléct se do masek. Masky byly velmi nápadité a i pracné. Mohli jsme tu
vidět postavičky z Lega, Spejbla, Hurvínka, Máničku, Křemílka a Vochomůrku, Broučky nebo úklidovou četu.
Jsme rádi, že se tradice Maškarního plesu drží a že masek rok od roku
přibývá. A o to jde především, aby si
i v dnešní uspěchané době lidi udělali čas, uměli si udělat srandu sami
ze sebe a přišli si zablbnout a pobavit se.
Za SRDPŠ Věra Vaculíková
8 Jasenský zpravodaj

Z maškarního plesu.

Z maškarního plesu.

VI. Včelařská akademie
s výstavou včelařských potřeb ve Fryštáku
rollupy o včelách a včelaření, prezentaci a panely s fotografiemi o činnosti okresního výboru i základních
organizací okresu Zlín.   Výzdoba sálu byla doplněna
obrázky žáků zlínských škol, které namalovali na podzim 2010 u příležitosti 90. let organizovaného včelaření ve Zlíně. Na různých místech kulturního domu
i venku na sluníčku diskutovaly hloučky lidí o nových
metodách včelaření, včelích nemocech i o zkušenostech s využitím včelích produktů.
Sousedská práva ve včelařství a ochrana včel při
aplikaci přípravků na ochranu rostlin jsou pro každého
včelaře důležitá témata. Ve své odpolední přednášce
se této problematice věnovala právnička Mgr. Jarmila
Machová. Závěr nedělního programu obstarala přednáška bratislavského profesora RNDr. Jozefa Čižmárika, PhD. na téma „Čím mohou přispět včelí produkty
k našemu zdraví“.  Ticho v sále a spousta dotazů na závěr od účastníků k přednášejícímu dokládá, že včelaře
Všechny účastníky ve Fryštáku přivítal současný zajímá nejen včelaření, ale také apiterapie, tedy využipředseda okresního výboru okresní organizace Zlín tí včelích produktů (medu, propolisu, mateří kašičky,
př. Jaroslav Studeník a radní pro zemědělství, životní pylu, včelího vosku) v běžném životě i při léčení růzprostředí a rozvoj venkova Zlínského kraje, paní Mile- ných neduhů.  
Na 500 účastníků VI. Včelařské akademie odjížděna Kovaříková, která nad včelařskou akcí převzala záštitu. Slavnostní úvod doplnila přehlídka včelařských lo v podvečer z Fryštáku plno dojmů, nových inforkrojů a praporů základních organizací z celé Moravy, mací a poznatků, s nakoupenými včelařskými potřekterou osobitým způsobem moderoval př. Josef Okál. bami, etiketami, včelařskou literaturou, medovinou
Ten stál spolu s Ing. J. Švancerem, Ing. V. Bábkem, i medovým pečivem. Každý účastník obdržel certifiIng. V. Chudárkem a dalšími funkcionáři okresního kát o účasti a sborník VI. Včelařské akademie. Dalvýboru Zlín v roce 2001 za přípravami prvního roč- ší lidé z blízkého i vzdáleného okolí, včelaři i laická
níku. Tak se časem z včelařské akademie ve Fryštáku, veřejnost, navštívili během neděle jen výstavu včelařkterá se koná v lichých letech, stala již tradice, celore- ských potřeb.
I letošní ročník byl akcí dvoudenní.  Sobotní program
publikově známá a významná akce včelařů.
Význam akademie a velký zájem účastníků o akci VI. Včelařské akademie se již podruhé konal v prostoodpovídá také pečlivému výběru přednášejících. Do- rách Hotelu Lázně Zlín-Kostelec. Na 130 účastníků si
polední blok přednášek zahájil svým vystoupením poslechlo dvě odborné přednášky, př. Miroslava Zele„Vize Českého svazu včelařů po roce IX. Sjezdu“ nový ného o „Množení včelstev pomocí sběrných oddělků“
předseda svazu Ing. Josef Mandík, který byl mile pře- a Ing. Květoslava Čermáka, CSc. na téma „Genetika
kvapen prostředím i vysokou návštěvou akademie.   a chov včelích matek“.
S postavením Českého svazu včelařů na mezinárodPřátelské a srdečné dvoudenní setkání včelařů z celé
ním poli plénum seznámil ve svém příspěvku viceprezident Apislavie Mgr. Luděk Sojka (mj. předseda vzdě- České republiky a přátel z Polska i Slovenska proběhlávací komise ČSV). Včelaření je dobrovolná zájmová lo za finanční podpory Zlínského kraje, Českého svazu
činnost, přesto se každý včelař snaží mít včelstva zdra- včelařů, města Zlína a Fryštáku, ZDV Fryšták, firmy
vá a silná, včelařit racionálně, tak aby prospěch ze včel PARTR, spol. s r.o. Všemina a dalších fyzických osob.
měla příroda, společnost i sám včelař. Těmto tématům Velký dík patří také přednášejícím, hostům i všem
se ve své odborné přednášce věnoval př. Ing. František účastníkům, ale především každému, kdo se organiTexl z Vranova nad Dyjí. Z jeho projevu každý poslu- začně podílel na zajištění této akce a věnoval příprachač poznal, že včelaření je pro př. Texla nejen živoby- vě akademie svůj volný čas, především na úkor vlastní rodiny.
tí, ale především celoživotní láska a smysl života.
Za organizátory Mgr. Jana Hrabíková,
Po výborném obědě, připraveném pracovníky jídelny
jednatel ČSV, o.s., okresní organizace Zlín
ZDV, si účastníci prohlédli výstavu včelařských potřeb,

Je 10. dubna 2011, do mrazivého jarního rána zní dechovka. Co se to děje? Valašské setkání Fryšták 2011
bylo v pátek večer, ale dnes je už neděle! To jen libozvučné tóny vítají včelaře z blízkého okolí i celé Moravy, Slezska a Čech, kteří do Fryštáku přijeli na již VI.
Včelařskou akademii, tentokrát spojenou s výstavou
včelařských potřeb. V sále i přilehlých prostorách KD
ZDV Fryšták připomíná hemžení včelí úl. Jen „trubců“ je tu více než „dělnic“ v opravdovém včelím království. Každý si chce v sále zajistit to nejlepší místo
k sezení, pak rychle zběžně proběhnout výstavu, zjistit
nabídku vystavovatelů, rozmyslet si nákup včelařských
potřeb nebo případnou větší investici do včelařského zařízení, např. nerezového medometu, odvíčkovače i nových úlů. Pomalu se blíží devátá hodina a s ní
slavnostní zahájení celodenního maratonu odborných
přednášek s včelařskou tématikou.
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Doba panství pánů z Blümegen
II. část – Krištof, hrabě z Blűmegen

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství - pokračování)
Patentem ze dne 20. dubna 1785
byly zahájeny práce na josefinském
katastru, který poprvé měl evidovat
veškerou zemědělskou půdu – panskou i poddanskou. Vznikala berní reforma císaře Josefa II. Tento
Josefinský katastr 1785 – 1789 byl
založen na principu usedlosti, přičemž každá obec je popsána celá
v jednom svazku. Jsou zde již uvedena dnešní čísla domovní.
1. listopadu 1786 vytvořil císař
Josef II. první díl všeobecného občanského zákoníku, kdy v soudnictví nařídil rovnost před zákonem
všech státních příslušníků.
Ve vizovském kostele byla v roce 1786 spáchána svatokrádež, kterou provedl zloděj Josef Podsedník
(dobrovolně se vyznal). Magistrát
královského města Uher. Hradiště jej za ukradené dukáty, tolary
a památkový peníz odsoudil k dobře zaslouženému trestu půl tajným
„chlastem“ (výprask na polonahou
zadní část těla).
13. ledna 1787 byl vydán Josefinský trestní zákoník „všeobecný zákon o zločinech a trestech“. Přesně
vymezoval tzv. kriminální zločiny a tzv. politické zločiny. Zmizely
drakonické tresty za čarodějnictví,
č a r o d ěj n i c t v í
samo bylo zrušeno. Umožňoval soudit podle
stejných sazeb
všechny občany bez rozdílu stavu. Souboj byl označen
těžkým zločinem. Trest smrti byl vyhrazen pouze pro případ veřejné vzpoury a vymezen pouhým oběšením. Na místě
trestu smrti ustanoveno bylo tažení lodi, přikování, vězení spojené
s veřejnou prací, rány holí, karabá10 Jasenský zpravodaj

čem nebo metlou, vystavení na pranýři (viz obrázek), vpalování znamení, veřejné zametání ulic.
Staletími platilo právo dědictví
gruntu na nejmladšího syna, aby otec
mohl co nejdéle nerušeně na hospodářství pracovat, což byla důležitá
nutnost zajištění obživy státu. I zde
zasáhl Josef II. svým II. patentem
o nedělitelnosti poddanských usedlostí, a od tohoto roku přecházela
usedlost a statek zemřelého hospodáře vždy na jeho nejstaršího syna,
ledaže by proti němu měla vrchnost
nějaké oprávněné námitky.
Roku 1787 byl ještě naposledy pro
padělání listin postaven na pranýř
a pak vyhnán z Vizovic jistý Antonín Niesner. Trestán byl také hospodský Bernard Marhula, hospodský na Vaňharově, jenž byl zároveň
pekařem, pro malou váhu pecna
chleba dvěma dny vězení a ztrátou
chleba.
24. ledna 1787 vydala vizovská
vrchnost ponaučení o konání při povstalém ohni. Bylo při tom vycházeno opět ze zásad požárního řádu
císaře Josefa II., který toto nařízení
vydal již v roce 1782. Zde byly stanoveny povinnosti všem řemeslným
cechům, jak kdo má osobně přispět
k hašení červeného kohouta, a jaká
preventivní opatření, aby se oheň
nepřenesl na okolní stavení, se mají
podniknout. Kdo by tak neučinil,
pamatovalo „ponaučení“ na tresty: „Jakož pak všickni a jedenkaždý řemeslník a jiní zdejší městské
právní mocnosti podrobencové tomuto nařízení kvapně podniknouti (podrobiti se) povinni jsou, jako
náprotivně zdráhalové vedle nejvyššího patentu §55 s nejcitedlnější pokutou uzřeni budou.“
Na sklonku Josefova vladaření v r.
1788, v souvislosti s válečnými zápletkami, vyvrcholila v rámci militarizace státu reforma habsburské
armády, byl přijat princip všeobecné branné povinnosti. Vznikly instituce pravidelných vojenských odvo-

dů a odvodní povinnosti podléhali
muži ve věku od 17 do 40 let (u vozatajstva do 50). Platil však dlouhý žebříček výjimek, takže vojenská povinnost nakonec padala na ty
nejchudší poddané – na venkovský
lid. I ti se teoreticky mohli z vojny vykoupit, ovšem za 300 zlatých,
což byla při jejich hmotných poměrech nedosažitelná suma. K získání přehledu o populaci se prováděly
pravidelné konskripce (sčítání obyvatelstva). Až do roku 1802 byla
služba v armádě doživotní (jen cizinci měli „termínované smlouvy“
zvané kapitulace).
Na základě dekretu ze dne 21. srpna 1788 měl být ve Vizovicích nově
zřízen městský soud. Aby však nebylo město finančně přetíženo, měl
být soud vydržován ze soudních
poplatků, z příspěvků města a pak
z příspěvku panství hraběte Blűmegena. Ale vizovská vrchnost zřízení soudu nepřála, když spočítala, že
průměrný roční příjem města činil
jen asi 122 zlatých, oproti 337 zlatým výdajů. Přitom skutečný městský příjmový rozpočet činil 680
zlatých ročně.
10. února 1789 konečně vyhlášen
jednotný berní a urbariální patent
– na základě Josefinského katastru, který představoval nejdalekosáhlejší z agrárních reforem. Josef
II. slíbil, že se v žádném případě
nezvýší ani úroveň daní, ani celková berní kvóta. Šlo mu především
o rovnoměrné rozvržení daňového
břemene, přičemž bylo charakteristické, že feudální vrchnost – poprvé
v historii měla platit víc než chudí,
neboť jejich daně konečně podléhaly téže výpočetní formuli, jako
daně poddaných.
Tímto patentem bylo stanoveno,
aby z vyšetřeného hrubého výnosu pozemku zbylo poddaným, žijícím v tak prostých staveních (jako
na obázku z Jasenné), nejméně 70%
na výživu rodiny, na výrobní náklady a na obecní, školní a církevní

vydání. Všecky dávky státní i vrchnostenské nesměly převyšovat 30%
hrubého výnosu půdy. A poněvadž
rustikální pozemková daň se rovnala průměrně asi 12%, nesměly
ostatní všelijaké povinnosti poddaných k vrchnostem převyšovat 18%
hrubého výnosu poddanského hospodaření. Jinak řečeno: jestliže sedlák za výsledky své celoroční práce

stržil dejme tomu 100 zlatých, pak
asi 12 zlatých odevzdal státu v podobě pozemkové daně a asi 18 zlatých zaplatil ve formě dávek vrchnosti.
Tímto jednorázovým a obecným
vládním aktem, který císař chystal
řadu let, bylo dáno, že robota je provždy zrušena a urbariální povinnosti (povinnosti poddaných vůči vrch-

Společenská kronika
Jubilanti:

85 let
Vlasta Lachmanová

dolansko

duben

83 let
Františka Balejová

dolansko

březen

80 let
Antonín Rokyta

dolansko

duben

75 let
Anastázie Machalová

hořansko

duben

70 let
Miloslav Podola

střed

65 let
František Žůrek
Vlasta Macková
Jindřiška Hejtmánková

dolansko
dolansko
dolansko

Vítej jaro, vítej …

Žijeme v zeměpisném pásmu, kde
se střídají čtyři roční období a všechna jsou krásná, tedy když se vydaří. Ale v poslední době se zdá, že si
z nás příroda utahuje a někdy opravdu člověk neví, které období právě probíhá. To potvrdila také letošní zima. Vzpomínám na dětská léta,
jak jsme se na zimu těšili a když zamrzlo a napadl sníh a držel, i dospělí si pochvalovali, jak máme krásnou
zimu. V dnešní technikou přesycené době se tomu říká kalamita a ta je
i několikrát za zimu. Zimu mám rád,
ale už čím dál tím více jenom pohledem z okna příjemně vytopeného pokoje. Pravda ale je, že žádné roční období se neomrzí víc než zima, zvláště
když je dlouhá.

duben
březen
duben
duben

Milan Havel

nosti) budou poddaní napříště plnit
výhradně dávkami v penězích.
Reforma vstoupila v platnost 1. listopadu 1789 (to býval počátek tzv.
vojenského nebo berního roku) s přechodnou jednoroční lhůtou, v níž
měli poddaní ještě robotovat, ale výhradně již za mzdu. Sedláci se data  
1. listopadu 1790 nemohli dočkat.
Václav Maruna, Vizovice
dolansko

60 let
Karla Surá
střed
Pavel Bělík
střed
Miroslav Puchmeltr
hořansko
Antonín Studeník
hořansko
Josef Polčiák
dolansko
Všem oslavencům gratulujeme

duben
březen
březen
duben
duben
duben

V neděli 17. dubna 2011
byli slavnostně přivítáni občánci:
Šimon Turek
Michaela Zichová
Michal Januš
Tereza Kostelníková
Jolana Masaříková
Eliška Surá
Nikola Plánková
Ke dni 20. 4. 2011 měla naše obec 967 obyvatel, z toho
473 mužů a 494 žen.

Na jaro jsme se těšili už jako děcka a když už trošku oschlo, tak začínalo hrou o kuličky. Dnešní „maloši“ asi nevědí o co jde, tak to
musím trochu vysvětlit. Kuličky se
hrály na každém trochu rovnějším
kousku, kde se dal vyhloubit důlek.
Hrálo se barevnými kuličkami, které se daly koupit téměř v každém
obchodě. Byly ale také kuličky kovové nebo skleněné, ale ty měly daleko větší kurz. Účelem hry bylo
nejméně pokusy dostat svou kuličku do jamky, tedy vlastně základ
slavného golfu. „Profesionálního“
hráče bylo možno poznat podle odřených kolen a náplastí ošetřeného ukazováčku. Kvůli nepoctivým
hráčům se také někdy strhla rvačka
a prohrát všechno byla velká hanba.

A když se potom zazelenal trávník, začali jsme čutat fotbal. Nebylo to ale jednoduché, protože každý
pozemek někomu patřil, každý si ho
udržoval a také chránil, tak se hrálo také na ulici, kde auta téměř nejezdila. Kopalo se do všeho možného
a na ulici to kvůli oknům byl převážně hadrák. Pravý kopačák vlastnilo
jenom pár majetnějších, kteří s ním
samozřejmě dělali „drahoty“ a když
jsme si s ním chtěli zahrát, museli
jsme je nechat vyhrát!
Když se potom začátkem června
začervenaly skoré třešně, tak ty před
námi nikdo neuhlídal. Byly sice nevalné chuti, ale byly vzácné, bylo to
vlastně první ovoce. No ale to už bylo
skoro léto a už jsme se těšili na prázdniny. Na své mládí vzpomínám rád.
František Kladníček, Vizovice
Jasenský zpravodaj 11
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tobus. Přesnější informace podá také pan František Jarošek na telefonu 739 728 580.

Jaro je tady, lidé si chtějí užít klid a pěkné počasí.
Bohužel, aktivity motorkářů na místních komunikacích i ve volné přírodě nás všechny obtěžují hlukem
hlavně ve volné dny. Každý se chce občas pobavit,
když ale zábava přesáhne únosnou míru, naruší se
i vztahy mezi lidmi a to určitě není dobré.

Připomínáme, že ve dnech 4. – 5. května 2011 proběhne sbírka použitého ošacení. Věci zabalené v krabicích nebo pytlích můžete odevzdat ve zdravotním středisku Domu služeb v Jasenné v době od 15:00 do 18:00
hodin.

Motorkáři v Jasenné

Sbírka ošacení

Čištění kopaných studní

SDH Jasenná oznamuje svým spoluobčanům, že provádí čištění kopaných studní. Jedná se o vyčištění vysokotlakovým čerpadlem, vyčerpání veškeré vody a následné
vybrání nečistot. Cena za jednu studni je 1 000 Kč. Pokud
budete mít zájem, volejte na číslo 732 92 12 36 – R. Čala  

Setkávání maminek

Srdečně zveme všechny maminky s malými dětmi
k pravidelnému setkávání v klubovně ČCE každou středu
od 10.00 hod. do 11.30 hod. Společně si povídáme o tom,
co nás nejenom při výchově dětí trápí a z čeho naopak
máme radost. Děti mohou vařit v dětské kuchyňce, stavět
hrady z kostek, malovat na tabuli, postavit vláčkodráhu
nebo dovádět na zahradě.
Blanka Macková

Svoz nebezpečného odpadu

V sobotu 14. května proběhne v obci svoz nebezpečných odpadů. Svozové auto bude přistaveno u motorestu u Kašparů v době od 7:30 do 8:00 hodin a na točně
ve středu obce od 8:15 do 8:45 hodin.  Tyto svozy jsou organizovány pravidelně, vždy na jaře a na podzim, a tak
není důvod, aby nebezpečný odpad končil na černých
skládkách.

Svoz velkoobjemového odpadu

V sobotu 14. května proběhne také sběr velkoobjemového odpadu. Kontejnery na tento odpad budou přistaveny u Motorestu u Kašparů a na točně ve středu obce
v době od 8:00 do 15:00 hodin. Po této době budou kontejnery odvezeny. Do kontejnerů nepatří stavební suť, železo, biologický materiál, např. větve, dřevo, tráva a dále
nebezpečný odpad.

Otvírání studánek

ZO ČSOP Jasenná pořádá v sobotu 14. května 2011 zájezd na Lopeník s odjezdem autobusu z točny v 8:00 hodin. Plánovaná trasa pochodu měří 7- 8 km, na zpáteční
cestě proběhne prohlídka vinného sklípku v Blatnici pod
Svatým Antonínkem. Přihlásit se můžete závazně u pana
Pavla Sovičky, který vybírá poplatek 200,- Kč/os. na auJasenský 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 29. dubna 2011.
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