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Krásné prožití Vánočních svátků
přeje OÚ Jasenná

foto: A. Mikuláštík

Vážení občané,
čas nelze zastavit, stejně jako nelze zastavit střídání ročních období. Zase tady máme zimu, která bude mít určitě
vše, co zima přináší. Budou to dny chladné, mrazivé, se sněhem, možná i bez sněhu. Dny krátké s dlouhými nocemi. Budou to ale také dny vánočních svátků se svým křesťanským významem a nadějí. Lidé potřebují mít naději a to nejen v oblasti hmotné. Nadějí pro nás je skutečnost, že nepříznivá, nedobrá období netrvají věčně.
Jménem zastupitelstva obce i pracovníků obecního úřadu Vám přeji klidné svátky vánoční a hodně zdraví v roce
2013.									
Pavel Machovský, starosta

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Výpis usnesení ze zasedání ZO Jasenná
dne 25. 10. 2012:
6/XIX/1/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje navržený program
jednání.
Pro: 7 členů
6/XIX/2/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 7 členů
6/XIX/3/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje zpracování Strategického plánu obce.
Pro: 6 členů, Proti: 1 člen
6/XIX/4/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje záměr prodeje pozemků p. č. 194/1 (PK) a 2333/12 (PK) v k. ú. Jasenná na Moravě
v souvislosti s vypořádáním silnice I/69 v Jasenné.
Pro: 7 členů
6/XIX/5/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje OZV č. 3/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Pro: 7 členů
6/XIX/6/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje prodej části pozemku p č. 323/6 (KN) v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Pro: 7 členů
6/XIX/7/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje na základě nabídek uzavření smluv o provádění zimní údržby 2012/2013
mezi Obcí Jasennou a firmou Jasno spol. s r. o. Jasenná a panem Vlastimilem Vaculíkem, Liptál 15 a pověřuje
starostu k uzavření smluv.
Pro: 7 členů
6/XIX/8/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje pronájem plochy pro
reklamu na čp. 54 firmě Autocentrum Lukáš s. r. o. Valašské Meziříčí a pověřuje starostu uzavřením smlouvy.
Pro: 7 členů
Výpis usnesení ze zasedání ZO Jasenná
dne 4. 12. 2012:
6/XX/1/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje navržený program
jednání.
Pro: 9 členů
6/XX/2/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu.
Pro: 9 členů
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6/XX/3/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2012 – 205.000,- Kč v příjmové i výdajové části.
Pro: 9 členů
6/XX/4/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2013 v měsíčním čerpání 1/12 rozpočtu r. 2012.
Pro: 9 členů
6/XX/5/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje inventarizační komisi ve složení Ing. Londová Ivana, Zapalač Vladimír,
Polášek Milan, Studeník Antonín.
Pro: 9 členů
6/XX/6/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje záměr pronájmu
místnosti skladu v č. p. 240.
Pro: 9 členů
6/XX/7/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje příspěvek 15,- Kč/
občana Mikroregionu Vizovicko na zpracování Integrované strategie rozvoje MAS VaS.
Pro: 9 členů
6/XX/8/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje záměr pořízení vybavení pro dětská hřiště.
Pro: 9 členů
Z dalšího jednání se omluvil jeden člen zastupitelstva.
6/XX/9/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva věcného břemene
na pozemku p. č. 3158/1 v k. ú. Jasenná na Moravě pro
rozšíření sítě NN společnosti E.ON Distribuce a. s. a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XX/10/2012
ZO Jasenná schvaluje Mateřské škole Jasenná přijetí finančního daru 3.000,- Kč.
Pro: 8 členů
6/XX/11/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje dofinancování vybavení počítačové a jazykové učebny v ZŠ Jasenná podle
vybrané nabídky KDZ Vizovice.
Pro: 8 členů
6/XX/12/2012
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje pověření ke sběru
druhotných surovin ZŠ Jasenná, MŠ Jasenná a spolkům
působícím na území obce.
Pro: 8 členů

Volba prezidenta České republiky

Volba prezidenta České republiky se koná ve dvou
dnech, na území České republiky v pátek 11. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22 hodin a v sobotu
12. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Případné druhé kolo volby prezidenta České republiky se
koná ve dvou dnech, na území České republiky v pátek
25. ledna 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 26. ledna 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň
druhý den volby, tj. 12. ledna 2013, dosáhl věku nejméně 18 let. Ve druhém kole volby může volit i státní občan
České republiky, který alespoň druhý den druhého kola
volby, tj. 25. ledna 2013, dosáhl věku 18 let.
Volební místnost bude v budově Základní školy Jasenná, v učebně 5. ročníku. Vstup od hlavní silnice bude
označen. Volič po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství
České republiky platným občanským průkazem, nebo

Poplatky za odpad 2013
Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo 25. 10. 2012
v souvislosti s novým zákonem o místních poplatcích
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání odstraňování komunálních
odpadů. Na rok 2013 byl schválen poplatek 450,- Kč
na fyzickou osobu s trvalým pobytem v obci. Stejný poplatek platí i vlastník rekreačního objektu a také vlastník domu, ve kterém není nikdo přihlášen k trvalému
pobytu. Výše poplatku vychází ze skutečných nákladů
na komunální odpad za poslední uzavřené období, tzn.
rok 2011, a může být až 1.000,- Kč.
Za uložení 1 t komunálního odpadu na skládku platíme 1.150,- Kč bez DPH. Tato cena obsahuje zákon-

platným cestovním pasem České republiky. Voliči, který
tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento průkaz odevzdat okrskové volební komisi. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů ve dnech
voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České
republiky, popřípadě zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě
České republiky v zahraničí.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních
nebo rodinných, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
Hlasovací lístky pro druhé kolo volby prezidenta
České republiky obdrží volič ve dnech volby prezidenta
České republiky ve volební místnosti.
ný poplatek 500,- Kč/t, který inkasuje obec, na jejímž
katastrálním území je skládka umístěna. V ceně není
započítána doprava a manipulace. Je připravován nový
zákon o odpadech a hovoří se o výrazném zvýšení zákonného poplatku na trojnásobek a více. To by mělo samozřejmě vliv i na místní poplatek za odpad. Omezit
náklady na odpad v obci můžeme skutečně důsledným
tříděním odpadů – papír, plast, nápojové kartony, sklo,
kovy, biologické odpady. Jestliže budeme třídit odpady,
vyvezeme na skládku méně odpadu. Šetříme tím svoje peníze, primární zdroje surovin, energii, ale i místo
na skládkách, které se nemusí stále rozšiřovat do krajiny. Menší produkce komunálního odpadu v popelnicích znamená také, že nemusí být svoz popelnic každý
týden. Za tříděné druhotné suroviny můžeme navíc ještě dostat peníze ze systému Eko-kom.
Pavel Machovský, starosta

Informace o pokynu Hlavního hygienika ČR
k provedení zvýšeného státního zdravotního dozoru

S ohledem na trvající bezprostřední ohrožení zdraví
fyzických osob nebezpečnými a z nebezpečnosti podezřelými lihovinami uložilo Ministerstvo zdravotnictví
– Hlavní hygienik ČR krajským hygienickým stanicím
a zdravotním ústavům provést opatření k dalšímu zintenzivnění státního zdravotního dozoru nad dodržováním mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR čj. MZDR 33888/2012 ze dne 27. 9. 2012
a dále k šetření podnětů ze strany občanů včetně provedení analýz přinesených lihovin o obsahu etanolu
nejméně 20 % objemových procent. Důvodem tohoto postupu je trvající výskyt otrav metylalkoholem, nedohledání všech kontaminovaných lihovin v distribuční

síti a kritické období Vánoc a končícího roku, kdy dochází ke zvýšené konzumaci lihovin nejen v domácnostech, ale i při různých kulturních a společenských akcích, konaných v tomto období.

V této souvislosti Ministerstvo zdravotnictví ČR
znovu varuje občany před konzumací alkoholu neznámého původu, neoznačených lihovin a vyzývá občany, aby se obraceli na všechna územní pracoviště
krajských hygienických stanic, které zajistí prošetření jejich podnětů včetně bezplatného vyšetření lihovin, které občané v této souvislosti na krajské hygienické stanice přinesou. Akce trvá do odvolání.
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Společné tvoření draků v MŠ
Někdy se nám zdá, že si tatínkové MŠ málo užijí. Jak to napravit?
Dali jsme hlavy dohromady a je
tu nápad! Uspořádáme si společné
tvoření draků tatínků a jejich ratolestí. Přijde některý? Ptali jsme se
sami sebe. Velmi nás potěšil jejich
zájem o tuto činnost. Vždyť se jich
sešlo téměř 30 a zaplnili společně

s dětmi celou třídu. A nyní s chutí
do práce! Všechen potřebný materiál je připraven, stačí si jen vybrat.
Nastalo stříhání, lepení, malování,
prostě každý si za pomoci dítěte vytváří podle vlastní fantazie a šikovnosti svého dráčka. Musím uznat,
že se to všem zdařilo. Někteří draci byli usměvaví, jiní téměř straši-

delní. Důležité je, že si to společně
užili, bylo to příjemně prožité odpoledne. Po tak namáhavé činnosti
všem vytrávilo a přišlo vhod občerstvení – domácí zabíjačka s chlebem. Co zbývá? Už jen společné
foto a rychle domů ukázat draka
mamince a najít mu správné místo
v pokojíčku. Děkujeme všem tatínkům, že se této akce zúčastnili a určitě se těšíme na příští setkání.
Věra Kočicová

Návštěva MUDr. Boháčové v MŠ
Začal listopad. Venku je zatím docela příjemně, žádné sychravé počasí a plískanice, které jsou předzvěstí
chřipek a rým. V tomto měsíci si povídáme s dětmi o našem zdraví. Pozvali jsme do naší MŠ MUDr. Radku
Boháčovou. Jen přišla a za chvilku se
objevila paní Zichová. Představte si,
že se jí stal úraz. Popálila se v kotelně
na noze a nadýchala se kouře. Hned
ji samozřejmě paní doktorka ošetřila za pomoci dětí. Dokonce jí přístrojem zjistila, zda má dostatek kyslíku. Naštěstí bylo vše v pořádku. Děti
se naučily, jak se při takové situaci
volá sanitka záchranné služby, znají i její číslo. Pak jsme viděli, jak se
ošetřuje zranění na líčku, nose, hlavě i na ostatních částech těla. Děti se

role zraněných i ošetřujících zhostily
s velkou chutí a paní doktorce rády
pomáhaly. Za chvíli to ve třídě vypadalo téměř jako v nemocnici. Paní
Boháčová ukazovala dětem spoustu nakreslených obrázků, na kterých
byly znázorněny různé úrazy. Hovo-

Jak se správně starat o své zoubky?

Na to dostaly odpověď děti ze školky od paní Kamily Poláchové, která přijala naše pozvání do mateřské
školy. Obtěžkaná košíkem plným potravin, obrázky, kartáčky, zubními
pastami a ústními vodami vstoupila
s úsměvem do třídy „Berušek“. A ptáte se, co bylo dál? Se zvědavostí ji pozorovalo mnoho párů očí. Posadila se
s dětmi na koberec a ukázala dva obrázky. Na jednom obrázku byl namalovaný velký zdravý zoubek, který se
spokojeně usmíval, zato z druhého obrázku se na zvídavé děti mračil zkažený zub. Oba dva obrázky položila
paní Poláchová na koberec vedle sebe
a vyndala z košíku čokoládu, bonbóny, brambůrky, perníčky, mléko, sýry,
žvýkačky a kdoví co ještě.
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Děti dostaly úkol: rozdělit potraviny správně ke zdravému a zkaženému
zubu. Společnými silami byl úkol splněn a děti již čekalo povídání o tom,
jak si mají správně čistit zuby a proč.
Že to taky nevíte? Děti už vědí, jak
je důležité mít ten správný kartáček
a „střapatý“raději vyhodit do koše. Při
správném čistění zubů
postupujeme zezadu dopředu – nejprve čistíme
vrchní zuby a to pomalým krouživým pohybem
a pak podobně spodní
zuby. Vyčištěné zoubky
jsou hlaďoučké a čisté.
A ještě jedna důležitá
maličkost, na kterou zapomínají i dospělí. Ve-

řila hlavně o tom, jak těmto úrazům
předcházet. Ochotně dětem zodpověděla jejich dotazy. Věnovala nám
zdravotnické potřeby, abychom si
mohli na doktory hrát. Chtěla bych jí
jménem všech dětí za vše poděkovat.
Věra Kočicová
čer po vyčistění zubů již nic nejíme,
čokoládu, brambůrky či šťávy si odpustíme, a pokud máme žízeň, „zaženeme“ ji vodou.
Děkujeme paní Kamile Poláchové
za příjemné povídání a dárky pro děti
– kartáčky na zuby, pasty na zuby
a ústní vody. Vždyť prevenci je nutné
provádět již u těch nejmenších.
Věra Pečenková

Prosinec v mateřské škole
Nastal adventní čas, čas plný příprav na Vánoce. Jistě to také znáte – napéct vánoční cukroví, provést
důležitý vánoční úklid, nakoupit dárky i potraviny na Vánoce, aby ten už
pravý vánoční čas mohl proběhnout
v klidu a pohodě. Nejinak je tomu
i v Mateřské škole Jasenná.
Děti se těší na Vánoce snad ze všeho nejvíc. Povídají si o tom, co by
si přály od Ježíška už od listopadu, a dlouho po vánočních svátcích
si sdělují, co všechno dostaly a o Vánocích zažily. Abychom dětem v mateřské škole trochu zkrátili čas čekání, připravili jsme pro děti plno akcí
v měsíci prosinec.
4. prosince 2012 – děti viděly maňáskové divadlo „Vánoční pohád-

ka“ a dozvěděly se, jak se slaví Vánoce u zvířátek.
6. prosince 2012 – přišel do mateřské školy Mikuláš, anděl a čert.
Děti byly obdarovány spoustou dobrot a užily si pohádkové dopoledne.
Více se můžete dozvědět z návazného článku.
10. prosince 2012 – děti zadělávaly těsto na perníčky, vykrajovaly
různé vánoční tvary; následující den,
11. prosince 2012, si upečené perníčky nazdobily bílkovou polevou.
12. prosince 2012 – jsme s dětmi nazdobili v každé třídě vánoční stromeček, aby měl Ježíšek, kam
přinést dárky.
13. prosince 2012 – Vánoce na Valašsku – o Vánocích, jak se slavily
dříve na Valašsku, přišla dětem popovídat paní Turková.

Mikuláš v Mateřské škole Jasenná
Čtvrtek 6. prosince 2012 byl zvláštní den. Řekla bych, že byl dokonce
kouzelný. Divíte se, proč zrovna tento den? Tak se pěkně usaďte a poslouchejte. To vám bylo tak...
Ráno mrzlo, až praštilo, a na oknech se vytvořily mrazivé hvězdičky. Ve školce vládla klidná atmosféra, děti si malovaly Mikuláše, anděla
i čertíka. Některé děti si tiše v koutku povídaly. Když tu najednou, z čista jasna, se v naší mateřské škole objevil právě Mikuláš, anděl i čert. To
víte, že se děti polekaly. Vždyť v nás
by se v té chvíli také krve nedořezalo. Čert zahudroval a zařinčel řetězem, Mikuláš si všechny děti prohlédl a andílek se na ně vlídně usmál.
Děti se usadily na židličky a některé
se schoulily blíž k paní učitelce. Mikuláš vytáhl svitek plný hříchů, slzičky na nemálo tvářích ukáply a děti
slibovaly, že už budou hodné, že budou poslouchat. Věřte nebo nevěřte,
každý někdy udělá něco špatného,
i naše děti občas zakolísají a udělají
něco, co není správné.
Poté děti Mikuláši pověděly nějakou
básničku či zazpívaly písničku a andí-

lek jim za odměnu daroval balíček plný
dobrot. Když se děti do nich podívaly,
rozzářily se jim hvězdičky v očích, tolik dobrot dostaly. „Jen jestli v některém nebylo uhlí?“ ptáte se možná. Naštěstí žádné dítě uhlí nedostalo, neboť
děti slíbily, že se polepší, ale příští rok,
kdo ví, to se teprve uvidí.
Na konci mikulášské nadílky se
s námi Mikuláš, anděl i čert rozloučili, čert se ještě proběhl kolem dětí, aby
si ho dobře zapamatovaly, nadiktoval
paní učitelce číslo do pekla a odešli.
Ale to nebylo všechno. Díky tomu,
že všechny děti slíbily, že se polepší, a opravdu tento den byly velmi
hodné, nám andělíček ze samé
radosti, když letěl do nebe, seslal
dolů na zem bílá
sněhová
peříčka, která zasypala
naši školku i krajinu kolem.
Povím Vám, byl
to krásný den. Jen
nesmím zapome-

14. prosince 2012 – s dětmi jsme
připravili Vánoční besídku a vánoční tvoření s mojí rodinou.
17. prosince 2012 – Ježíšek v MŠ
– děti si prožily vánoční obdarování
od Ježíška.
18. prosince 2012 – si děti vyrobily vánoční svíčku z voskových plátů.
A poslední akcí, která proběhne
v naší školce, než se zavřou před Vánocemi vrátka, bude návštěva dětí
z první a druhé třídy ZŠ v naší mateřské škole.
Čas se nachýlil a Vánoce už
klepou na dveře. Proto bych Vám
všem chtěla popřát za celý kolektiv
Mateřské školy Jasenná: „Nádherné
a požehnané Vánoce prožité v lásce
a pokoji v kruhu vašich nejbližších
a do nového roku vám přeji hlavně
zdraví a spoustu šťastně strávených
dní.“
Bc. Michaela Propšová
nout poděkovat našim pohádkovým
postavám. Velice děkujeme panu
Antonínu Studeníkovi, který k nám
přišel jako Mikuláš, panu starostovi Pavlu Machovskému, který k nám
přiletěl na křídlech jako anděl, a panu
Milanu Poláškovi, který skvěle vystihl čerta. Také bych chtěla poděkovat
Hasičskému sboru Jasenná, který nechal kostýmy ušít přímo pro mikulášskou besídku, a velké poděkování
patří i paní Renatě Blažkové (Studeníkové), která kostýmy zadarmo ušila. Ještě jednou i za děti všem moc
děkujeme.
Bc. Michaela Propšová,
ředitelka MŠ
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Helloweenský karneval
Na konci října jsme ve družině společně oslavili Helloween. Po obědě
následovalo převlečení do kostýmů
a zábava mohla začít. Děti si na karneval přinesly masky, které byly velmi nápadité. Na strašidelné bytosti
čekalo spoustu her, soutěží a tančení. K nejvydařenějším patřila soutěž
„O nej Mumii“, dýňová soutěž a čarování s brčky. Po soutěžích přišlo na
řadu malé občerstvení, za které moc
děkujeme mamince Kamile Poláchové. Při tanečních soutěžích a zábavě
si užili všichni spoustu legrace.
Martina Večerková

XII. Charitativní reprezentační žákovský ples

V pátek 9. listopadu 2012 se v sokolovně naší obce uskutečnil XII.
Charitativní reprezentační žákovský
ples Základní školy Jasenná.
Tak jako každý rok i letos to byl
významný den hlavně pro žáky první a páté třídy. Noví žáčci zde totiž byli pasováni na prváčky, a páťáci byli ozdobeni stužkou, která
jim bude připomínat poslední rok
na prvním stupni v naší ZŠ.
Žákovský ples zahájili tradiční polonézou žáci 2. – 5. třídy. Slavnostně vystrojení chlapci předvedli, že
již v poměrně nízkém věku dokážou

být galantní ke svým tanečním partnerkám, oděným v krásných šatech.
Program plesu zpestřili svou taneční rošádou i žáci 1. a 2. třídy,
kteří se se svými, ručně vyrobenými
draky, naposledy rozloučili s podzimem.
Letos náš ples obohatila i vystoupení dětí z mateřské školy v Jasenné, dětské taneční skupiny Jasněnky a dětí z Lutoniny, za což jim ještě
jednou moc děkujeme.
Třešničkou na dortu byla bohatá tombola, kde děti i hosté mohli
6 Jasenský zpravodaj

získat super ceny, za které děkujeme rodičům žáků a sponzorům naší
školy.
K tanci i poslechu hrál bezva hudbu DJ Milan Bařina.
Žákovský ples se letos vydařil a dětem tak mohou zůstat další
pěkné vzpomínky na jejich základní školu. Už se velmi těšíme na další ročník.
Výtěžek z plesu byl použit na pokrytí školních nákladů studia dívenky z Indie v programu „Adopce
na dálku“ a velké vánoční překvapení pro žáky naší školy.
Mgr. Marcela Pešková

Fotografie poskytl Jiří Mikuláštík.

O Pohár české florbalové unie

V pátek 23. listopadu se naši žáci
zúčastnili okresního kola turnaje Pohár české florbalové unie, který se
uskutečnil v Otrokovicích. Přestože je naše mužstvo složené z žáků,
kteří nejsou registrovanými hráči
florbalu či hokeje, podařilo se nám
důstojně reprezentovat naši školu. Navíc ve skupině, kde jsme narazili na družstva z Napajedel, Zlína a Želechovic, které byly nad naše
možnosti. Ale naše mužstvo se stále zlepšovalo a žáci svou bojovností
nahrazovali taktické a technické nedostatky. V závěrečném utkání o konečné umístění jsme se rychle dostali
do vedení, které jsme, bohužel, v závěru neudrželi. Takže konečné vítězství a pěkné deváté místo v turnaji
se zrodilo až v nájezdech a to hlavně zásluhou brankáře Antonína Studeníka a úspěšného střelce Tomáše
Hřiba. Všem hráčům bych chtěl po-

Z leva nahoře Miroslav Kovář, Petr Mucska,Tomáš Hřib, Adam Sedláček,
Mgr. Hynek Tichý.
Zleva dole: Vojtěch Kovář, Antonín Studeník, Matěj Mikuláštík, Vojtěch
Dušek.
děkovat za pěknou reprezentaci školy a rovněž náš dík patří i panu Sed-

láčkovi (autor fotografie) za pomoc
s dopravou.
Mgr. Hynek Tichý

Medové odpoledne

V sobotu 24. listopadu 2012 od 13
hodin se v jídelně ZŠ Jasenná uskutečnilo „Druhé medové odpoledne.“
Akci předcházelo pečení perníčků
a zdobení – ve včelařském kroužku
mládeže, kde si děti vyzkoušely své
dovednosti v tomto, pro ně tak zábavném, oboru. Peklo a zdobilo se v jídelně školy, kde nám naše hodné paní
kuchařky připravily těsto a pomohly
s pečením a za to jim patří náš dík
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a taky maminkám, které dětem pomáhaly.
Medové odpoledne bylo pořádáno pro naše spoluobčany, děti a taky
pro širokou veřejnost. Hned u vchodu do školy jsme si mohli prohlédnout
výstavu včelařských pomůcek a zařízení, např. medomet, zařízení na pastování medu, rojáček, plemenáček
a různé jiné včelařské potřeby. Cestou do jídelny na chodbě byla výstava
výkresů dětí ze základní školy s názvem „Včely dětskýma očima“. Výstava byla rozdělena do 3 kategorií podle věku dětí a byla soutěžní. Účastníci
akce v roli hodnotitelů dávali jednotlivým výtvorům dětí svůj hlas a následně byla vybrána z každé kategorie
tři nejlepší díla a jejich autoři byli odměněni cenami. Vedle u stolku seděla
paní učitelka Mgr. Andrea Čalová a ta
s dětmi malovala perníčky. Opodál
nás pan Ing. Jaromír Straka učil zajímavé technice – odlévání vosku.
Potom jsme se všichni sešli v jídelně a tady jsme si mohli zakoupit ručně malované perníčky našich dětí, finanční výnos z prodeje perníčků bude
použit na nákup včelařských pomůcek
pro Včelařský kroužek mládeže při
ZŠ Jasenná.
Byla možnost si zde zakoupit med,
kterého je letos, bohužel, nedostatek,
nebo ochutnat a koupit si medovinu
(s příchutí mandle, ořechu a rybízu).
Velký úspěch měla i kosmetika z včelích produktů, kterou jsme měli taktéž
možnost si zakoupit.
Někteří včelaři i přes nedostatek
medu poskytli vzorky medu, které rovněž účastníci dle své vlastní chuti hodnotili. První místo získal pastovaný
med př. Okála Josefa ze Štípy, druhé
místo med medovicový př. Ševců Antonína z Březové a třetí místo med medovicový př. Hnilici Jiřího z Jasenné.
Spoustu zajímavostí jsme se dozvěděli z odborné přednášky př. Marie
Knödlové z Frýdku-Místku, učitelky

včelařství, na téma Apiterapie, včelí
produkty a jejich vliv na naše zdraví.
Kulturní vložku zajistily naše šikovné děti, které si připravily básničky a zahrály na harmoniku. Zajištěno
bylo i občerstvení a pro gurmány dančí gulášek apod.
Děkujeme všem za účast a věříme,
že si každý vybral něco zajímavého.
Velké díky patří i panu Studeníkovi,

který vše zorganizoval.
Akce se uskutečnila za finanční
podpory a záštity OO ČSV, o. s. Zlín
a Obce Jasenná.
Děkujeme tímto Obci Jasenná, starostovi panu Pavlu Machovskému
za morální a taky materiální podporu
a taky ZŠ Jasenná za spolupráci a poskytnutí prostor.
Jana Bieliková a Lenka Dušková

Druhé medové odpoledne v Jasenné
Poslední listopadová sobota r. 2012
byla svátkem včelařů. Včelaři spolu
se členy Včelařského kroužku mládeže při Okresní organizaci ČSV Zlín
8 Jasenský zpravodaj

připravili pěkné medové odpoledne v prostorách Základní školy v Jasenné. Slavnostního medového odpoledne se kromě včelařů zúčastnili

i jasenští občané. Společenská místnost byla provoněná medem, čerstvými medovými perníky a dobrou kuchyní. A jaký byl program medového

odpoledne – žáci školy a včelařského
kroužku připravili výstavu kreseb se
včelařskou tématikou "Včely dětskýma očima" – pro všechny návštěvníky byla připravena zajímavá přednáška "včelí produkty pro naše zdraví",
kterou přednesla učitelka včelařství
paní Marie Knödlová ze včelařského
domu v Chlebovicích. Součástí medového odpoledne byla i nabídka prodeje medu, medových perníků i soutěž o nejlepší a nejchutnější medy. Pro

návštěvníky byla připravena i pestrá
nabídka včelích produktů, medoviny
i dárkové balení medů. Nechyběla ani
ukázka odlévání včelařských pečetí
ze včelího vosku. V esteticky vyzdobené místnosti se včelařskou tématikou byli pak oceněni žáci za vybrané
kresby se včelařskou tématikou. Závěrem nelze opomenout vystoupení členů včelařského kroužku s pěknými
básničkami o včelách a hrou na harmoniku. Medové odpoledne bylo po-

učné, přátelské i zábavné a za jeho
přípravu a realizaci patří poděkování
vedoucímu včelařského kroužku př.
Studeníkovi i panu Mgr. Hynkovi Tichému, řediteli ZŠ za poskytnutí prostoru pro realizaci medového odpoledne. Poděkování za zdařilé Medové
odpoledne patří všem organizátorům
i návštěvníkům.
Postřehy z pěkného medového odpoledne zaznamenal J.Okál čestný
člen OV ČSV Zlín.

Zhodnocení podzimní části sezony 2012
S podzimní částí sezony můžeme být spokojeni. Pohled na tabulku po deseti odehraných kolech nás
všechny příjemně potěšil. Ani jednou
jsme neprohráli, jen dvakrát remizovali, což nás vyneslo na první příčku před ambiciózní Trnavu. Sezóna
nebyla jednoduchá, ale i s přispěním
pověstného „štěstíčka“ jsme ji docela
zvládli. Velké plus bych viděl v defen-

zivní činnosti, kdy pouze sedm branek
v naší síti nás řadí k nejlepšímu týmu,
co se obdržených branek týče. Určitě
je nutno zmínit, že kádr má i své nedostatky. Je stále co zlepšovat. Například v proměňování šancí nás nejvíc
tlačí bota. Na druhou stranu nemohu přehlédnout snahu a nadšení všech
hráčů, jejich přístup k tréninkům, disciplínu a touhu vyhrávat zápasy. Ne-

malou zásluhu na tom mají a velké
poděkování patří vedení klubu, sponzorům, fanouškům a všem, co se podílí na chodu našeho klubu, protože
bez nich bychom neměli potřebné zázemí a pohodu.
Na závěr mi nezbývá než si přát, aby
všem potřebný elán vydržel, protože
bez něj se těžko dosahuje úspěchů.
Martin Nikolén, trenér

la, se stane pitnou vodou. Tuto službu
pro nás vykonává zdarma. Již před
rokem 1980 vznikla myšlenka, že
se vybuduje v Jasenné obecní vodovod a jako zdroj měla posloužit spodní voda na katastru naší obce, v polní
trati Mančiny, Rovně, Hodín. Obecní vodovod nebyl v té době realizován, což byla škoda.
Tak úplně se však na studánky nezapomnělo. V roce 1985 se domluvi-

la parta členů v základní organizaci Českého svazu ochránců přírody
v Jasenné, že se budou každoročně otevírat a zavírat studánky. Letos
jsme absolvovali již 27. ročník. Při
této akci se vždycky čistily, nebo obnovovaly studánky nejenom na katastru obce Jasenná. Také se do povědomí dětí i dospělých uložily návyky
k ochraně vod, které v nás pak zůstávají celý život. Také jsme poznali pří-

Studánky
Voda byla vždy limitujícím faktorem pro život v krajině a je doposud.
My si však tuto skutečnost neuvědomujeme, máme vody všude dostatek.
Studánky bývaly rozesety v krajině
a sloužily po staletí jak domácím, tak
pocestným. Časem se staly méně potřebnými. Pohroma však přišla s nápoji v PET láhvích, které taháme
na turistické výšlapy i k práci na poli,
či v lese. Na studánky se zapomínalo,
až se na ně pomalu zapomnělo. Tento proces byl nastartován v průběhu
minulého století. Děti se dnes u studánek ptají: „A dá se ta voda vůbec
pít?“. Ani dospělí nevěří vodě z pramenů, přitom se jedná o vodu živou
a v drtivé většině nezávadnou. Samozřejmě, jsou v ní různé mikroorganismy, ty nás však provázejí od nepaměti a jsme na jejich přítomnost
zvyklí. Co je lepšího, voda živá či
mrtvá, to je otázka, kterou se zabývají i vědecká pracoviště. Člověk se
nemusí bát vody, která vyvěrá na povrch, upravená přirozenými procesy
v hlubinách pod námi. Příroda nám
zajišťuje, že voda, která u nás naprše-
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rodní krásy našeho blízkého i vzdálenějšího okolí.
V letošním roce se stavebně realizoval projekt nazvaný „Obnovme
prameny střední Moravy“, připravený Místní akční skupinou Vizovicko a Slušovicko. Vstoupily do něj
obce Jasenná, Hvozdná, Vlčková,
Kašava, Bratřejov, Zádveřice-Raková a Ostrata. Při této akci byly v Jasenné upraveny prameniště 5 studánek. Jedná se o studánky, které jsme
navštěvovali často i při Otevírání
a Zamykání studánek, to také spolurozhodovalo při zařazování pramenišť do projektu.
Sirkovica – prameniště minerální vody s obsahem sírnatých sloučenin. Studánka se nachází ve žlébku
mezi Bařinkou a Zádílím. Vzdálenost od obce asi 1km. Pramen je vydatný a znám je již nejméně 100 let.
Doba jeho využívání lidmi není známá. Určitě však od doby, kdy místní zemědělci přišli na příznivé účinky vody, pro zmírnění zdravotních
potíží při různých chorobách. Již
v minulých letech byly činěny pokusy o úpravu prameniště s různým výsledkem.
Ščúrová studánka – nachází se
v údolí táhnoucím se od Zornice
do Střešňoví a pod Vartovnu. Vzdálenost od obce asi 2 km. Studánka je
známa, troufnu si tvrdit, i když není
znám žádný zápis o jejím stáří, nejméně někdy od roku 1650. Soudím
tak proto, že okolí studánky bylo intenzivně využíváno polařením, pastvou a lesnictvím. Své jméno dostala pro silný výskyt mloka skvrnitého
(salamandra salamandra) v jejím okolí, kterého známe pod valašským názvem ščúr. Nejvíce mloků uvidíme
na jaře a na podzim, kdy se stahují ke studánce k zimnímu spánku.
Zalézají na zimu do skalních puklin. Vodu má studánka dobrou a přijde vhod nejenom v horkých letních
dnech, kdy je studená a osvěžující.
Výskyt mloka napovídá, že v okolí je
čistá voda a zdravá příroda.
Studánka U Javorů – dostanete se
k ní po turistické značce na Vartovnu. V místě zvaném U Javorů, to je
na louce pod Vartovnů, se dáte po ces10 Jasenský zpravodaj

tě, která vede po vrstevnici a míjí vrchol jmenovaného kopce. Na kraji
lesa se dáte doprava, studánka se nachází asi 40 metrů od cesty. Pramen
je vydatný a s vynikající vodou. Byla
stále udržována majitelem pozemku
a spíš ji našel jenom ten, kdo o její
existenci věděl. U studánky a v okolním lese je také k vidění mlok skvrnitý (ščúr). Když od studánky sejdete
lesem až na cestu a dáte se doprava,
přijdete ke Ščúrové studánce. Je odsud vzdálená asi 400 metrů.
Studánka na Odjaťách – její hledání je složitější. Od zpevněné lesní cesty není daleko, jenom asi 200
metrů. Od obce je vzdálená přibližně
3,5 kilometru. Kdo ví, kde jsou Odjatě, tak má šanci najít studánku bez
průvodce. Nebojte se, nějaké značení
v terénu časem určitě bude. Studánka má vydatný pramen a byla občas
v průběhu let vyčištěná. Také tento
pramen pravděpodobně slouží jako
studánka někdy od roku 1650, kdy
zde bylo v blízkém okolí osídlení se
zemědělskými pozemky. V lesním
porostu můžete při trošce štěstí najít
i skalku, to je místo na které se snášelo kamení z polí. O historii Odjatí
byla uvedena informace v Jasenském
zpravodaji v roce 2006.
Pramen Jasénky – kdo v těchto místech nikdy nebyl, ani neví,
kde se pramen nachází. Většina našich občanů jenom odpoví, že Jasénka pramení někde v Syrákově. Někteří znají přibližné místo: „To je
nekde nad velikú zatáčkú v Syrákově, né?“. Tak teď již najde pramen
každý, je krásně upravený, s čistou
dobrou vodou. Pokud ve velké zatáčce odbočíte doleva a pokračujete
pěšky, po dobře viditelné lesní cestě, pak asi po 150 metrech narazíte na pramen. Od turistické značky
na hřebenu, je studánka vzdálená asi
40 metrů. Je hezké, že máme pramen potoka protékajícího vesnicí,
konečně důstojně upravený.
V rámci projektu byla upravena
i studna u fary dolního kostela. Hlavně děti se zde seznámí se systémem
čerpání vody, který v dnešní době
již není vůbec běžný. Zákoutí, které vzniklo úpravou ve dvoře u fary,

je příjemné na pohled. Vzniklá kašna s brouzdalištěm dostala hezký valašský název – „čabraliště“. Hned to
u mne vyvolalo vzpomínky na dětství, čabrání v kalužích, potůčcích.
A asi nejenom u mne.
Stavební práce na studánkách byly
dokončeny 26. 10. 2012. Hned na 27.
října bylo naplánováno Zavírání studánek, pro nepříznivé počasí se však
akce odložila na neděli 28. října.
Déšť sice ustal, ale přes noc napadal sníh. Počasí velmi ovlivnilo účast
na této akci. Opustit vyhřáté domovy a pustit se do mrazivé, zasněžené krajiny, se chtělo málokomu. Sešli jsme se u studny na faře. Studnu
na zimu symbolicky zamknul Ondra
Macků s Ubla, žák školy v Jasenné.
Dlouho se zde nezdržujeme a vyrážíme. Cestou jsme zamkli 5 studánek.
Studánku Sirkovicu, Ščúrovú studánku, studánku U Javorů, studánku
na Odjaťách a studánku Gajdošku.
Ale na mú dušu by sa mi lepší psalo
místo studánky, slovo studénka. Šak
znáte tú pěsničku „na horách studénky“. Na hřebenu pod Vartovnů
nás čekal severní studený vítr. A ještě
jedno překvapení, ze sněhu vykukovaly červené hlavičky muchomůrek.
Příjemně unavení a vymrzlí končíme v motorestu U Kašparů, kde bylo
přichystáno malé občerstvení, v rámci ukončení prací na projektu „Obnovme prameny střední Moravy“. Akce
se účastnilo 12 skalních příznivců
a účastníků mnoha ročníků tradiční
akce, včetně starosty obce Pavla Machovského.
Věřím, že záměr projektu se v budoucnu naplní. Hlavním cílem je posílení vztahu k vodě, jako významnému zdroji života. Studánky obohacují
krajinu a místo, ve kterém se nachází,
ozvláštní svou kladnou energií a čistou vodou. Děkuji starostovi a Zastupitelstvu obce Jasenná, že obec
vstoupila do uvedeného projektu
a umožnili tím zvýšení povědomí občanů o potřebě ochrany podzemních
vod a povědomí o svém okolí. Žijeme
na území, které stojí za to, abychom
je chránili.
Pavel Sovička, ZO
ČSOP Portáš Jasenná

Poděkování
Děkujeme
paní
Věrce
Vaculíkové za výborný nápad – zorganizování
předvánoční dárkiády v Jasenné. Jednalo se o účast v internetové charitativní akci pro domovy
seniorů, kdy vyrobením drobného
dárku či přáníčka můžete na Štědrý
den potěšit babičku či dědečka v domově. Konkrétně jsme vyráběli pro
domov seniorů v Karolince a poděkování patří všem, kteří se nezištně
aktivně zúčastnili.

Cvičení proti bolestem zad pro všechny věkové kategorie v Jasenné
Jak cvičíme?

7 nenáročné skupinové cvičení v pomalém tempu
7 cvičení probíhá v uzavřeném cyklu 10 lekcí pod vedením fyzioterapeutů

Vhodné pro:

7 bolesti páteře a kloubů
7 výhřezy plotének
7 prevence vadného držení těla			
7 kompenzace sedavého zaměstnání

7 skoliózy
7 kondiční cvičení

Cvičení bude probíhat v tělocvičně ZŠ Jasenná.
První lekce bude 21. ledna 2013 od 17:30 hodin. Cena jedné lekce je 50,- Kč.
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Poděkování z nemocnice Milosrdných bratří
Vážení občané Vizovic a okolí,
během listopadu jste se na mnoha
místech setkali s peticí OBČANÉ,
BRAŇTE SVOJE NEMOCNICE! Chtěli bychom vám poděkovat za to, že jsme do Prahy do sídla Asociace českých a moravských
nemocnic odeslali téměř 1500
podpisů (nejsou započítány ty, které byly poslány mailem).
V době, kdy budete číst tyto řádky, bude situace možná jiná, snad
jasnější a příznivější. Do této chvíle petice napomohla tomu, že zdravotní pojišťovny s největší pravděpodobností nebudou moci samy
rozhodovat o budoucí podobě zdravotnických zařízení v naší zemi
(počet nemocnic, oddělení, lůžek
…), neboť jí to právně nepřísluší.
Pro naši nemocnici ve Vizovicích
by to znamenalo snížení počtu lůžek LDN a jejich přeměna na lůžka
sociální, která by neplatily zdravotní pojišťovny, ale ani sociální odbor kraje, protože sociálních lůžek
je ve Zlínském kraji údajně dostatečný počet (denně vnímáme jejich
nedostatek), ale hlavně na nová sociální lůžka nemá kraj finance.
Citelnější dopad na obyvatele

města i okolních obcí by znamenalo zrušení biochemické a hematologické laboratoře, o jejíž činnosti jsme ve Vizovských novinách
nedávno informovali. Důvodem
ke zrušení laboratoře je především
neexistence akreditace laboratoře.
VZP požadovanou akreditaci jsme
opakovaně odmítali s odůvodněním, že není povinná, je nesmyslně finančně nákladná (zdrav. pojišťovnami nezaplacená) a z hlediska
kvality práce není nutná (laboratoř prochází pravidelně 2x ročně
systémem zevní kontroly SEKK,
ve kterém naše laboratoř byla vždy
úspěšná). Tímto krokem zdravotní pojišťovny cíleně směřují k rušení menších laboratoří a podpoře velkých (obdoba supermarketů
s množstevními slevami). Pro občany to může znamenat zhoršení
dostupnosti, ale i kvality vyšetření
(kvalita mnohých vyšetření souvisí
s dobou zpracování od odběru). Pro
srovnání: rozvinutému zdravotnictví v sousedním Německu stačí 4%
akreditovaných laboratoří.
Podnikáme nejrůznější kroky
k tomu, aby zdravotní péče zprostředkovaná nemocnicí Milosrd-

Poznačte si do kalendáře

Rozpis svozů
tříděného odpadu

Žluté, červené modré pytle
Leden
21.
7.
Únor
18.
Březen
18.
4.
Duben
15.
29.
Květen
13.
Červen
10.
24.

Úterní ordinace
MUDr. Stanislava Remeše

Leden		
Únor 		
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		

15., 29.
12., 26.
12., 26.
19., 23.
17., 21.
14., 18.
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Dětské poradny
MUDr. Evy Nečasové

Leden		
Únor 		
Březen		
Duben		
Květen		
Červen		

19., 23.
16., 20.
16., 20.
13., 17.
15., 29.
12., 26.

Konzultační hodiny
SmVaK Ostrava a. s.
na OÚ Jasenná od 13 do 17 hod.
(vodovodní přípojky)
Leden		
30.
Únor 		
27.
Březen		
27.
Duben		
24.
Květen		
29.
Červen		
26.

ných bratří mohla sloužit ve stejné
kvalitě a intenzitě nadále všem občanům Vizovic i blízkého a vzdáleného okolí.
Děkujeme za podporu a aktivně
nabídnutou pomoc všem starostům
i občanům Vizovicka, Slušovicka
i vzdálenějších obcí.
Přejeme radostné, požehnané
a pokojné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví duše i těla, stálé Boží požehnání
pro dny všední i sváteční.
Za všechny zdravotníky i ostatní
personál naší nemocnice
MUDr. Zdislava Tělupilová

Vánoční strom
v Jasenné
Blížící se Vánoce signalizuje na
začátku adventu i výzdoba obcí
a měst. V Jasenné máme letos zvlášť
pěkný vánoční strom, který věnoval k tomuto účelu pan Aleš Kovář.
Instalaci zajistila sponzorsky společnost Jasno, spol. s r. o. Jasenná.
Oběma velmi děkujeme.
Pavel Machovský, starosta

Doba panství barona Filipa Františka,
svob. pána z Ratenic, Stillfriedu a Neurode
(malý exkurz do historie našeho
kraje - pokračování )
28. dubna 1856 okolo 10. hodiny
ranní byl neopatrností kuřáka založen v Zádveřicích oheň. Při požáru
shořel starý kostel, škola, fara, hospoda a 63 domů, uhořela jedna žena.
Po tomto požáru se další řada rodin
vystěhovala ze Zádveřic do Ameriky
a do Uher.
Požárem byly zničeny některé archivní spisy, matriky a mnoho cenných listin. Evangeličtí farníci byli
dočasně přifařeni k farnosti jasenské.
Teprve o 13 let později byl v Zádveřicích postaven kostel nový.
Další hrůza se udála 9. srpna 1857
v neděli odpoledne znovu v Jasenné,
kdy přikvačila ze svahů velká voda,
vystoupila z břehů potoka Jasénky
a rozlila se po dolním konci vesnice,
takže lidé museli z nešporní pobožnosti z kostela utéci. Snad následkem
této hrůzy umírá jasenský evangelický farář Adam Žambokréty a jeho
syn působí nadále v Jasenné už sám
jako vikář. Novým správcem evangelické farnosti se stal od příštího roku
Gustav Jan Winkler, jenž zde působil
do roku 1865.
Již měsíc před povodní se 6. července 1857 obrátil na brněnskou
Zemskou vyvazovací komisi majitel
vizovského panství Filip svob. pán
z Ratenic a Stillfriedu zvláštním podáním. V tomto podání uznává, že
poddaní z Vizovic a okolí si mohou
brát užitky z nerozdílných hor vizovských. Přesto tato práva v posledním odstavci výnosu starousedlíkům
omezuje – aby sám sebe břemenem
nezatížil.
Tento poslední útok na starobylá práva vizovských poddaných byl
vypracován právním zástupcem velkostatku opravdu důmyslně, nicméně majitelé starých usedlostí
na celém vizovském panství pochopili velkou osudovou vážnost doby,
a tak si vybrali sobě vůdce v osobě
JUDr. Františka Aloise Šroma, advo-

káta v Uherském Hradišti. Volba Vizovských byla nadmíru šťastná, jelikož uvedený právník dokázal dovést
záležitost starobylých práv vizovských poddaných ve věci nerozdílné
hory bukových lesů svých mandantů
pro ně do zdárného konce. Tento velmi schopný advokát a výborný právník porážel důmyslně všecky právní důvody velkostatku a celé jednání
tak pečlivě vedl, že smíšená komise
za předsednictva vládního komisaře vypracovala svoje závěrečná a velmi podrobná usnešení již 29. července 1859.
Jednání komise se osobně účastnil sám Filip baron Stillfried, který
se ale k požadavkům starousedlíků
choval smířlivě. Vzájemně ujednaný smír a jeho podrobné podmínky
byly sepsány ve zvláštní listině ve 22
bodech. Aby nechali vyniknout blahovolnost barona Stillfrieda přiznávají v bodu čtvrtém všichni zájemci, že „všecky sporné, svrchu psané
lesy tvořily sice pozemkový majetek velkostatku, že však na těch lesích vázlo právo na dřevo a jiné lesní plodiny pro vizovské starousedlíky
jako prastará služebnost. Proto, aby
se staleté spory navždycky skončily,
vzdává se vizovský velkostatek všech
těch sporných lesů ve prospěch starých usedlíků a kovářů i zámečníků
s výhradou, aby nynějším domkářům
také dále bylo dovoleno bráti suché
chrastí“.
Tak se stali všichni majitelé těch
starých usedlostí gruntoknihovními
majiteli půdy celé té části Nerozdílné
hory, které dosud užívali, čímž jim
byly smírně gruntoknihovně zaručeny: les Hodišov, dubový les „Háj“
a konečně les „Čertoryja“.
Za všechny tyto lesy se Filip baron Stillfried spokojil peněžitou, malou náhradou devět tisíc zlatých konvenční mince, kterou měli Vizovští
do konce prosince 1861 úplně vyplatit. Na tento splatný výkupný obnos měli přispět kováři a zámečníci

obnosem 150 zlatých, za čež se stali
spolumajiteli 4 lesních podílů.
Svého břemena, či dluhu vizovskému velkostatku, se však Vizovjané
zbavili snadno a rychle. Vykáceli totiž v následujících letech větší stromy
ve svých lesích a obnosem utrženým
za dřevo vyplatili úplně svůj dluh
9.000 zlatých již 20. listopadu 1861.
Pozdější kvitancí z roku 1865 potvrdil Filip baron Stillfried úplné zaplacení této pohledávky.
13. prosince 1860 byla ustanovena ve Vizovicích „Lesní singulární
společnost“ a schváleny její stanovy.
V nich zdůrazněno, že správu lesů
musí vést státně zkoušený hospodář,
který sestavuje mýtný plán, kontroluje těžbu a pěstování lesa. Stanovy
byly později, již za Československé
republiky, úředně potvrzeny.
Po vydání císařského protestantského tolerančního patentu z 8. dubna 1861, kterým byla zaručena úplná
rovnoprávnost, svoboda a veřejnost
vyznání a samospráva, přihlásili se
téměř všichni evangelíci na východní Moravě k augsburskému vyznání.
Jako jedna z prvních církví augsburského vyznání se vytvořila evangelická církev v Jasenné, ke které se
kromě větší části vizovských evangelíků přihlásili téměř všichni usedlíci z Lutoniny, Ubla a Prlova a polovina všech obyvatel z Pozděchova,
Bratřejova a Lhotska. Jen v Zádveřicích velká část přestoupila k evangelické církvi helvetského vyznání. K této skupině se přidala i menší
část vizovských evangelíků. Původně se pomýšlelo, že střediskem sboru by měly být Vizovice jako město
a sídlo vrchnostenského úřadu, ale
protože všechny rodiny v Jasenné
(kromě fojta Mikuláštíka) se přihlásily k evangelické církvi, byla za sídlo sboru zvolena Jasenná.
K jasenskému evangelickému kostelu
byla přistavěna pěkná štíhlá věž, na níž
umístěny tři zvony. Tuto stavbu provedl
stavitel Michal Urbánek ze Vsetína.
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V roce 1865 zemřel evangelický
jasenský farář Gustav Jan Winkler,
který se za svého života dočkal významného pastýřského úspěchu – císařského patentu zrovnoprávňující
evangelické vyznání s katolickým.
Jeho nástupcem se 1. června 1865 stává evangelický farář Pavel Hajnóczy,
který zde působí až do roku 1893.
V červnu nešťastného roku 1866,
kdy Rakousko prohrálo válku s Pruskem, přišel velký mráz, čímž kromě válečných následků byla zmařena
i veškerá naděje na dobrou úrodu. 16.
července zaplavilo Vizovice ustupující poražené rakouské vojsko. S tímto vojskem se ke vší hrůze nastěhovala do města cholera, „panáčci sotva
stačili živé zaopatřovati a mrtvé pochovávati“. Mnoho lidí, a nejenom
ve Vizovicích, Lutonině, ale i v Jasenné pomřelo.
19. července sice uherští husaři,
huláni a kanonýři odešli, ale vzápětí přišlo krupobití a „krúpy“ vše zničily. 21. července přitáhli pruští huláni, kteří po kopcích chytali ukryté
červené husary. Ve Vizovicích zůstali jen rakouští a pruští ranění, kteří

byli ošetřováni v klášteře, v zámku
a na faře.
Po dobu trvání cholery byly značeny u těch stavení, v nichž někdo zemřel na choleru, bílé kříže na dveřích,
aby každého příchozího varovaly.
Nemocné cholerou i zemřelé ošetřovali, čistili i odnášeli lidé, kteří několikrát denně pili borovičku.
A z těchto stálých pijáků borovičky
prý nikdo na choleru neumřel. Když
v našem okolí teprve 6. října epidemie pominula, postavil děkan Jan
Bartoš na poděkování Bohu ze sbírek obětavých farníků kapli na Karažijce, která byla roku 1873 posvěcena. Bohužel místních zemřelých bylo
75, v blízké Lutonině kromě 17 zemřelých na choleru pochováni také 3
lidé postižení tyfem. Stranou epidemie cholery nezůstaly také vsi Jasenná a Chrastěšov.
Roku 1867 postavena nová silnice
z Vizovic přes Rakovou do Slušovic
a celkový náklad rozvržen na všechny obce celého vizovského okresu.
Mnoho dalších rodin zádveřských
a z okolí odchází do vystěhovalectví.
Dle dochovaných záznamů zamířilo

Společenská kronika
Jubilanti:

92 let
Pavla Bajzová		
88 let
Marie Zichová		
87 let
Ludmila Šajtarová
86 let
Irena Slezáková		
84 let
František Martykán
82 let
Ludmila Řezníková
Jaroslava Tomancová
81 let
Josef Zámečník		
80 let
Pavel Šťastný		
70 let
Antonín Tomanec
65 let
Tomáš Navrátil		
60 let
Zdenka Mikuláštíková
14 Jasenský zpravodaj

listopad		

dolansko

listopad		

střed

prosinec

hořansko

listopad		

střed

listopad		

dolansko

listopad		
listopad		

hořansko
dolansko

listopad		

hořansko

listopad		

střed

listopad		

hořansko

listopad		

hořansko

listopad		

střed

tehdy do Texasu a USA kolem 1.500
našich občanů.
Od roku 1867, v souladu s nařízením konzistoře, začal katolický farář
Jan Bartoš psát zápisy ve farní vizovské matrice česky (dotud pouze německy).
Vizovský okresní úřad trval do roku
1868, kdy bylo soudnictví opět odděleno od ostatní správy. Po reorganizaci tohoto roku náleželo území nynějšího zlínského okresu se svými
vesnicemi a městy do obvodu okresního hejtmanství v Holešově soudními okresy Holešov a Vizovice, dále
do obvodu okresního hejtmanství
v Uherském Hradišti soudním okresem Napajedla, a konečně k okresnímu hejtmanství v Uherském Brodě
soudními okresy Uherský Brod a Valašské Klobouky.
Proto od roku 1868 patřily nadále
obce Chrastěšov, Lutonina, Jasenná,
Lhotsko, Lípa, Bratřejov, které byly
vyjmuty z příslušnosti k politickému okresu Vizovice, až do roku 1935
do politického okresu Holešov.
Václav Maruna,
Vizovice

Alena Zichová		
listopad		
Anna Studeníková
prosinec
Eva Petrů		
prosinec
Oslavencům srdečně gratulujeme.

dolansko
dolansko
střed

Narodila se:

Nea Macková (rodiče Věra Jenyšová a Štěpán Macek)
Rodičům blahopřejeme.
Mezi občánky byla dne 9. 12. 2012 přivítána:
Josefína Macková

Přihlásili se k trvalému pobytu:
Luděk Olšar
Martin Kawa

Z trvalého pobytu se odhlásila:
Věra Pečenková (roz. Řezníková)

Dne 10. prosince 2012 uplynulo první smutné výročí úmrtí pana Miroslava Šťastného z č. p. 191. S láskou
vzpomíná a za tichou vzpomínku děkuje manželka Milena s rodinou.

Informace OÚ
Voličské průkazy

Připomínáme, že voliči, kteří se ve dnech konání volby prezidenta České republiky nebudou zdržovat v místě
svého trvalého pobytu, ale chtějí volit, mohou volit v jiném volebním okrsku. Předtím ale musí požádat obecní
úřad o vydání voličského průkazu. Žádost o vydání voličského průkazu lze podat:
4 v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče; ověřený podpis žadatele zákon vyžaduje
proto, aby byl volič, který o vydání voličského průkazu
žádá, chráněn před zneužitím tohoto institutu.
4 v elektronické podobě podepsané uznávaným
elektronickým podpisem,
4 v elektronické podobě zaslané prostřednictvím
datové schránky;
Žádost v listinné a elektronické podobě musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena nejpozději 7 dnů
přede dnem volby prezidenta, tj. do 4. ledna 2013.
4 osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována; o vydání voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 9. ledna
2013 do 16. hodiny.
Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 27. prosince 2012, předá osobně
voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského
průkazu, anebo jej voliči zašle na jím uvedenou adresu
na území České republiky do vlastních rukou nebo doručuje-li do zahraničí, zašle jej voliči na jím uvedenou
adresu.
V případě, že volič výslovně nepožádá pouze o voličský průkaz na některé kolo volby, obecní úřad, popř.
zastupitelský úřad mu vydá voličský průkaz pro obě
kola volby (jeden pro první a druhý pro druhé kolo).
O vydání voličského průkazu lze za stejných podmínek
požádat také v době mezi prvním a druhým kolem volby.
Obecní úřad, popř. zastupitelský úřad v této době může
vydávat voličský průkaz nejpozději do 2 dnů před prvním dnem hlasování ve druhém kole volby, tj. do 23. ledna 2013 do 16.00 hodin.

Poplatky za odvoz odpadu

Výše poplatku pro rok 2013 je 450,-Kč za osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci. Studující, kteří bydlí
v pracovní dny mimo obec, mohou uplatnit slevu 50 %.
K tomu je třeba doložit potvrzení školy o studiu nebo potvrzení o ubytování. Termín splatnosti je stanoven na 31.
3. 2013. Při nedodržení tohoto termínu bude neplatičům
navýšen poplatek až na trojnásobek.

Poplatky za psy

Poplatek za psa platí každý majitel pejska staršího než 3
měsíce. Výše poplatku je pro rok 2013 následující:
4 rodiny, jednotlivci – 100,- Kč za každého psa
4 vdovy, vdovci – 40,- Kč za každého psa
4 obyvatelé pasek – 60,- Kč za každého psa
Poplatek je splatný do 31. 3. 2013. Pořídíte-li si psa
v průběhu roku, máte ohlašovací povinnost k obecnímu
úřadu, kde je třeba nového psa zaevidovat a uhradit poplatek v poměrné výši.

Opětovné upozornění
Znovu upozorňujeme, že v zimním období komplikují vozidla odstavená na místních komunikacích a veřejných prostranstvích prohrnování sněhu i posyp komunikací. Proto žádáme majitele vozidel, aby vždy zvažovali,
kde svá auta zaparkují.
Novoroční setkání na Vartovně

Novoroční setkání na Vartovně, kde se schází občané Seninky, Prlova, Pozděchova, Jasenné, Liptálu i širšího okolí,
se stalo příjemnou tradicí. Tentokrát se uskuteční už v neděli 30. 12. 2012 od 10:00 hodin. Vyjděte do přírody, protáhněte těla těžce zkoušená horami jídla a lenošením u televize o vánočních svátcích. Všichni jsou srdečně zváni.

Živý betlém
Farní sbor ČCE v Jasenné všechny srdečně zve na letošní Živý betlém, který se koná 22. 12. ve 14:30 h. před
evangelickým kostelem.
Tříkrálová sbírka 2013
Tradiční Tříkrálová sbírka se uskuteční ve dnech
2. – 6. 1. 2013.
Vizovická prádelna
Praní, mandlování, ruční žehlení, chemické čištění.
Prádlo si vyzvedneme, opereme a zpět čisté přivezeme.
Objednávky: 737 631 206, www.vizovickapradelna.cz,
adresa: Masarykovo nám. 418, Vizovice.
Svoz popelnic mezi svátky

Z důvodu vánočních svátků bude posunut svoz popelnic na čtvrtek 27. 12. 2012.
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