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` Výsledky voleb do zastupitelstva kraje
` Lidová stavba roku 2012 Zlínského kraje
` Nový školní rok v ZŠ Jasenná
` VKM Jasenná - ocenění v Ostravě
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` Kynologové z Jasenné opět ve světě
` Velký úspěch Ranče pod Vartovňů
` MŠ Jasenná
` Historie kraje - seriál
` Společenská kronika

Lidová stavba roku 2012
ve Zlínském kraji

foto: A. Mikuláštík, více na str. 4

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Usnesení ze zasedání ZO dne 12. 9. 2012
Přítomno 8 členů zastupitelstva.
6/XVIII/1/2012
ZO schvaluje navržený program jednání.

Pro: 8 členů

6/XVIII/2/2012
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

6/XVIII/3/2012
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2012 ve výši
650.000,- Kč v příjmové i výdajové části rozpočtu.
Pro: 8 členů
6/XVIII/4/2012
ZO schvaluje novelizaci OZV obce Jasenná č. 1/2012 –
Požární řád obce vydáním OZV obce Jasenná č. 2/2012.
Pro: 8 členů
6/XVIII/5/2012
ZO schvaluje výměnu osvětlení komunikačních prostor
v ZŠ Jasenná.
Pro: 8 členů
6/XVIII/6/2012

ZO schvaluje záměr pronájmu reklamní plochy na č.
p. 54.
Pro: 8 členů
6/XVIII/7/2012
ZO schvaluje záměr prodeje části pozemku p. č. 323/6
(KN) v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
6/XVIII/8/2012
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 3229/26, 3229/19 a ½
st. 19/4 v k. ú. Jasenná na Moravě podle znaleckého posudku a pověřuje starostu k zajištění a podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XVIII/9/2012
ZO schvaluje příspěvek 20.000,– Kč Římskokatolické
farnosti Jasenná na opravu varhan.
Pro: 8 členů
6/XVIII/10/2012
ZO schvaluje podání návrhu pro zápis Jana Rokyty
do Knihy paměti kraje.
Pro: 8 členů
6/XVIII/11/2012
ZO schvaluje pořízení kompostérů v rámci projektu MAS
VaS.
Pro: 8 členů

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje v obci Jasenná
Celkový počet oprávněných voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Volební účast v procentech

782
336
328
42,97

Pořadí stran:
76 Starostové a TOP 09 pro Zlínský kraj
		
68 hlasů
20,7 %
60 ČSSD
		
53 hlasů
16,2 %
84 KDU-ČSL
		
51 hlasů
15,5 %
8 SPO Zemanovci		
		
48 hlasů
14,8 %
43 KSČM			
		
46 hlasů
14,0 %
41 Lékaři a odborníci pro ozdravení kraje
		
13 hlasů
4,0 %
70 ODS			
		
13 hlasů
4,0 %

Strategický plán obce
Obec Jasenná, stejně jako další obce, průběžně zpracovávala rozvojové dokumenty, kterými jsou Územní plán obce, Místní program obnovy venkova a zámě2 Jasenský zpravodaj

51 Strana zelených		
		
8 hlasů
2,4 %
93 Česká pirátská strana
		
8 hlasů
2,4 %
20 Moravané
		
7 hlasů
2,1 %
26 Nezávislí			
		
4 hlasy
1,2 %
34 ZVUK 2012
		
2 hlasy
0,6 %
58 za Morální Očistu Regionu
		
2 hlasy
0,6 %
77 Strana svobodných občanů
		
2 hlasy
0,6 %
5 Koruna česká		
		
1 hlas
0,3 %
6 Suverenita – Blok Jany Bobošíkové
		
1 hlas
0,3 %
53 Děl. str. soc. spravedlnosti Stop nepřizpůsobivým 1 hlas
0,3 %
ry rozvoje obce přijímané zvoleným zastupitelstvem.
Vzhledem k členství ČR v Evropské unii a jejím dotačním fondům je preferován nový typ rozvojových dokumentů pod označením Strategický plán obce. Je to dlouhodobý dokument o záměrech obce minimálně na 10

– 15 let, který ale musí být průběžně aktualizován podle skutečnosti. Strategický plán obsahuje v zásadě kompromis mezi tím, co bychom chtěli a tím, co je možné.
Při tvorbě strategického plánu musíme vycházet z analýzy současného stavu, silných a slabých stránek obce,
rozvojových příležitostí a možností, z existujících rizik.
Strategický plán by se měl v zásadě věnovat těmto oblastem: Doprava, Technická infrastruktura, Školství, Životní prostředí a krajina, Pracovní příležitosti, Kvalita
života, Řízení.

Strategický plán budeme zpracovávat se všemi, kteří budou ochotni tomu věnovat svoje vědomosti, znalosti a hlavně svůj čas. Všichni účastníci tvorby Strategického plánu
musí být ochotni se domlouvat na konečné podobě tohoto dokumentu v rámci pracovních skupin k daným oblastem. Strategický plán obce by měl být zpracován v průběhu 1. pololetí 2013, abychom byli připraveni nejen na nové
programovací období EU 2014 – 2020. Měl by korespondovat i s připravovanou Integrovanou strategií rozvoje území MAS Vizovicka a Slušovicka.
Pavel Machovský

Separace biologických odpadů

kompostérů je 90 %, pořízeno by bylo 200 ks kompostérů,
které by byly předány zájemcům na základě smlouvy (1
kompostér na 1 dům) do užívání zdarma. Po 5 letech užívání přejdou kompostéry do vlastnictví občanů.
Tříděním odpadů a kompostováním může dojít k výraznému omezení produkce odpadů a ke snížení četnosti svozů odpadů. Minimálně by tedy nemuselo docházet
ke zvyšování poplatků za likvidaci odpadů. Projekt separace biologických odpadů byl podán v rámci Operačního programu životního prostředí a v současné době
probíhá jeho administrace.
Pavel Machovský, starosta

Zastupitelstvo obce schválilo účast v projektu Místní akční skupiny Vizovicko a Slušovicko na separaci a využití biologických odpadů v domácnostech. Cílem projektu je separace biologicky rozložitelných odpadů v kompostérech.
Z biologických odpadů, které projdou procesem kompostování, se stává kvalitní hnojivo použitelné na zahradě. Tráva,
zbytky z kuchyně, ze zahrady, nemusí a ani by neměly být
v popelnicích, za jejichž vývoz a uložení na skládku platíme nemalé finanční prostředky. Nemusí také končit například u potoka nebo dokonce v potoce. Dotace na pořízení

Obnovme prameny střední Moravy
O projektu „Obnovme prameny střední Moravy“ se psalo v minulém čísle zpravodaje. Zatímco obnova menších
studánek v lese nebo na poli probíhala v létě téměř nepozorovaně, na farním dvoře neuniklo pohledu kolemjdoucím, že je tam spousta kamenů, betonu a něco se chystá.
V neděli 2. září pak byl ten den, kdy právě zde měl být
celý projekt slavnostně ukončen. Začalo se bohoslužbami
v kostele, při kterých byl našimi hosty pěvecký sbor ze
Zlína vedený celocírkevním kantorem Ladislavem Moravetzem. Díky němu jsme zpívali nejen klasicky za doprovodu varhan, ale taky s harmonikou a docela svižně.
Když jsme pak vyšli na dvůr fary, kde měla být studna slavnostně předána do užívání, rozpršelo se. A tak celý
obřad aspoň dlouho netrval – evangelická farářka něco
pověděla, katolický jáhen z Bratřejova požehnal a už se
mohlo pumpovat.
Děti studnu hned obsadily, zkoušely, zda se mlýnky budou točit a lodičky plavat.

Odpoledne pak ještě následoval koncert Hradišťanu.
Místních přišlo málo (jak už je v Jasenné pravidlem), ale
zblízka i zdaleka dorazilo návštěvníků dost a koncert si
velmi chválili.
Studna na farním dvoře je veřejně přístupná a z dvouměsíčního užívání se dá říct, že děti, od těch nejmenších
až po puberťáky, si u ní hrají rády.
Ostatní studánky na území obce najdete při výletech
a procházkách do okolí. Možnost obejít je a prohlédnout si
je všechny, byla v sobotu 27. října při zavírání studánek.
Radka Včelná, farářka
Přibližuje se závěr projektu na obnovu studánek a studní na území MAS Vizovicko a Slušovicko. V Jasenné bylo
obnoveno 5 studánek a 1 studna. Je počítáno i se zpracováním propagačního materiálu. Na obrázku je upravený
sirný pramen na Bařince.
Pavel Machovský
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Lidová stavba roku
ZLÍN – Uznání „Lidová stavba
roku Zlínského kraje“ převzaly dnes
v krajském sídle majitelky fojtství č.
p. 60 v Jasenné. Dana Daňová, Libuše Kovářová a Zdeňka Turková tak
byly oceněny za vydařenou stavební obnovu této usedlosti, nazývané
též Mikuláštíkovo fojtství. Z rukou
hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka obdržely kromě samotného uznání i květiny a šek v hodnotě
50 tisíc korun.
„S velkou úctou a pokorou předstupuji před oceněné, neboť si dobře
uvědomuji, kolik finančních prostředků, práce i trpělivosti si žádá obnova starších lidových objektů. I když
dnešním vítězem je jen jedna stavba,
naše poděkování a obdiv si zaslouží
všichni ti, kteří k obnově památek lidové kultury přistupují a významně
tím přispívají k tomu, aby nám zůstal
zachován odkaz našich předků,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
U vítězné stavby, Mikuláštíkova fojtství, komise ocenila zejména skutečnost, že vlastníci této památky prováděli a provádějí celá léta
systematickou památkovou obnovu interiéru i exteriéru a během této
obnovy používají původní stavební materiály a tradiční technologie.
Snaží se rovněž o maximální zachování veškerých původních konstrukcí a detailů. S hrdostí a láskou peču-

foto: Petr Zákutný
jí o dědictví svých předků a i díky
nim se fojtství dochovalo v původním stavu až do dnešních dnů. Fojtství tvoří dřevěný patrový roubený
dům s pavlačí na průčelí a rozsáhlým hospodářstvím, který v roce
1748 postavil Jiří Mikuláštík. V budově je zřízeno největší soukromé
muzeum, které ročně navštíví zhruba 1000 až 1500 návštěvníků. Toto
soukromé muzeum je označováno
za nejlépe dochovanou stavbou svého druhu na Valašsku. Patří k nejhodnotnějším památkám karpatské
kultury nejen na Zlínsku, ale v celém regionu, který svým významem
přesahuje.
Vybráno z tiskové zprávy Zlínského kraje vydané dne 20. 9. 2012

foto: Petr Zákutný
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Doplněno vlastníky:
Ještě pro názornost uvádíme, že
budova má celkem obestavěný prostor 1.010 m3 a výstavní plocha je
256 m2 (1. a 2. patro), výška budovy
je 9,85 m. No a plocha střechy je 358
m2 v dřevěném šindeli. Takže je se
opravdu o co starat. A odměnu, kterou majitelky obdržely, samozřejmě
opět vloží do obnovy objektu.
Také je důležité říct, že soukromé Mikuláštíkovo fojtství Jasenná
čp. 60 je důstojným reprezentantem
nejen vlastní budovou a historií této
budovy, ale důstojně také reprezentuje celou domovskou obec Jasenná,
do které přivádí návštěvníky zblízka
i z daleka. Jak se dneska říká, podporuje turistický ruch.
I když obec nepřispívala a nepřispívá finančně na provoz a opravy
budovy fojtství, pomáhá nám alespoň
v drobnostech, jako je např. posečení
zahrady pod fojtstvím a vývozem
odpadu. I za toto
děkujeme.

Fojství inspirovalo i kmocháčka
Vl. Jurčáka k vytvoření známek, kterými je pověstný.

Jak jsme prožili prázdniny
Každoročně na začátku září si
ve škole se žáky povídáme o tom,
jak prožili prázdniny. A nebyl by
to správný začátek školního roku,
kdybychom se o svých zážitcích
nerozepsali. Vyprávění některých
žáků bývá velmi pěkné, proto Vám
vybrané z nich přestavujeme.
O prázdninách jsem byl v Egyptě. Tolik písku pohromadě jsem ještě neviděl, a ty pyramidy, ty byly veliké. Horko, hrozné horko, v Egyptě
však byli i velbloudi dvouhrbí. Byli
tam lvi, žirafy a takové kulaté domy
jsem ještě neviděl.
A potom jsem domů letěl velkým letadlem jménem Boeing 747
a z toho letadla jsem krásně viděl
celý Egypt.
Adam, IV. ročník

Moje prázdniny
v R akousku

O prázdninách jsme byli v rakouských Alpách. Přijeli jsme do kempu
v Hallstattu a utábořili se. Hned druhý den jsme vyrazili do nejstaršího
solného dolu na světě. Dostali jsme
hornické obleky a šli jsme 200 m
do hory. Tam dříve kopali kamennou sůl. Důl měl více pater, do kterých jsme se dostávali po dřevěných
skluzavkách. Dále jsme viděli ledovec Dachstein, prošli jsme vodopády
Wilde wasser a přespali jsme na horské chatě Preintaler Hütte. Na dovolené jsme zažili hodně dobrodružství a legrace při kempování.
Veronika, IV. ročník

O prázdninách

Větší část prázdnin jsem trávila
doma, ale vůbec mi to nevadilo, protože jsem si tak mohla hrát s našimi
štěňaty. Byla to velká sranda. Je mi
po nich moc smutno. Naštěstí jsme
si jedno štěně nechali. Je nádherné,
bílé jako sníh a je to kluk.
V polovině prázdnin, jako každý
rok, jsme jeli za tetou a strýcem, malými bratranci a sestřenicemi do Prahy. Tam jsme se všichni koupali a do-

váděli v jejich bazénu. Společně jsme
také odjeli do Krkonoš. Bydleli jsme
v Harrachově v penzionu blízko
hřbitova. Penzion byl původně fara.
Všichni jsme se ze začátku báli, ale
brzy jsme se přestali bát, protože nás
žádní duchové nepřišli strašit. Několikrát jsme šli k Mumlavským vodopádům. Součástí túry je Liščí stezka
určená dětem. Bylo tam krásně. Ještě
jsme navštívili lesnické a myslivecké
muzeum Šindelka.
A to už byl skoro konec prázdnin.
Na tyto prázdniny budu ráda vzpomínat.
Natálie, IV. ročník

Moje prázdniny

Na začátku prázdnin jsem byla
s Denčou na tanečním táboře. Jednu noc jsem spala u babičky, druhý den jsme jeli do Zlína. Také jsme
byli s babičkou na chatě ve Valašském Meziříčí.
Na dovolenou jsme jeli celá rodina
na Senec. Celé dny jsem se koupala
a bavilo mě, když jsme byli v aquaparku. Potom jsme byli na zmrzlině.
Když jsme přijeli domů, koupala jsem se, hrála jsem si s Domčou
a s Nelčou, nebo s Páťou. Na konci
prázdnin jsem tancovala na Liptálských slavnostech. Když jsem se nudila, hrála jsem si na počítači.
To byly moje prázdniny, byly super.
Ema, III. ročník

Moje prázdniny

Na prázdninách jsem byla u babičky. Jeden den se jmenoval Pirátský.
Převlékali jsme se do masek pirátů
a vařili tajnou pirátskou polévku. Pak
jsem se vrátila domů a jela na taneční
tábor. Taky jsme ještě stihli dvě dovolené. První byla pod stanama a druhá
sportovní na kolech. Celé prázdniny
byly úžasné, už se těším na příští.
Denisa L., III. ročník

Prázdniny
na ostrově Kos

Letos v létě jsme se podívali s babičkou a s dědou do Řecka na ost-

rov Kos. Dneska mám velký den. Už
jsem si sbalil věci. A jede se k babičce. U babičky a dědy přespíme.
A ráno jedeme na letiště do Ostravy.
Už jsme na letišti, budeme tu čekat
dvě hodiny. To odbavování mě vůbec
nebaví. Už jdeme do letadla, ty dvě
hodiny uběhly docela rychle. Letadlo už se rozjelo, nabírá rychlost,
pomalu se odlepuje od země a už letíme! Říkám si pro sebe: „Jsme docela vysoko, co když spadneme?“
A už jsme na ostrově Kos. Jdeme
do našeho hotelu, kde nás ubytují
a jde se na pláž. Hned jsem si šel zaplavat. Zjistil jsem, že i tohle moře
je slané. Druhý den si brácha koupil
pytlačku a po chvilce chytl rybu.
Týden uběhl velmi rychle, ale bohatě stačil. Takže můžu říct, že jsem
si to užil.
Vojta, V. ročník

Mé prázdniny
v Liberci

Letos jsme si řekli, že o prázdninách nebudeme sedět doma a někam
si zajedeme. Po velice krátkém rozhodování jsme vybrali Liberec. Ale
až v den cesty jsme zjistili, jak je Liberec daleko.
Konečně asi po šestihodinové cestě jsme vystoupili v Liberci. Naneštěstí na špatné zastávce. Ubytovna
byla vcelku hrozná, ale měla jednu
výhodu, hned za rohem bylo Centrum Babylon. Tak jsme šli do Aquaparku. Byli jsme tam asi čtyři hodiny.
Další den jsme byli v zoo, v Labyrintu a ve městě. Třetí den jsme už
jen nakupovali. Nakonec přišla zase
ta dlouhá cesta.
Hodně jsem si to v Liberci užila
(hlavně v Babylonu), doufám, že se
do Liberce někdy vrátíme a podíváme se třeba na Ještěd.
Lucie, V. ročník

Už jsme měsíc
ve škole J

Čas letí jako voda a prvňáčci už
chodí víc jak měsíc do školy. A tak
jsme si zahráli na novináře a pokládali jsme si mezi sebou otázky na
téma „Já a škola“.
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A jak to dopadlo?
Mezi oblíbené předměty patří
matematika a výtvarná výchova, ale nesmíme zapomenout na
přestávku, která zvítězila na celé
čáře. Nejoblíbenější jídlo jsou
buchtičky s krémem. Jídlo, které
dětem naopak chybí ve škole, jsou
palačinky (chudinky paní kuchařky,
smažit 500 palačinek:-O). Na otázku, co by změnili na naší škole,
odpověděli žáčci, že záchody, v šatně
by chtěli vlastní skříňky a nejvíce by
chtěli mít každý počítač na své lavici. Vlastní počítač se jim sice nevyplní, ale určitě se mohou těšit na novou
počítačovou učebnu. Při otázce, jestli mají nové kamarády, bez meškání
jednohlasně odpověděli ANO.
Přejme prváčkům mnoho sil do
dalších školních dnů.
Mgr. Andrea Čalová

Projekt
„Naše obec Jasenná“

Jelikož mají děti ve svých učebnicích téma Naše obec – místo, kde
žiji, vzali jsme to s letošní 3. a 4. třídou trochu dopodrobna. Projekt trval
celý měsíc září a probíhal v předmětu Prvouka a Vlastivěda. Žáci pracovali ve skupinách a za pomocí pracovních listů a internetu zjišťovali
polohu obce, významné osobnosti, jména zastupitelů, znak, prapor
a další informace o Jasenné. Když
zjistili všechny tyto informace,
mohly děti vytvářet své portfolio.
Během skupinové práce plnili např.
tyto úkoly - správně přiložit osobnosti a jejich význam pro Jasennou,
rozdělit pozice na obecním úřadě
(starosta, místostarosta, zastupitelé),
hledat chráněné přírodní úkazy atd..
Bonbonkem na závěr byla návštěva
Obecního úřadu, kde se nás ujal pan
Pavel Machovský a paní Iveta Dorničáková. Oba dva museli  odpovídat na zvídavé otázky dětí (např. Kolik je peněz v trezoru, kolik má obec
domů, proč je na znaku kůň a ne
ovce). Děti se také mohly podívat
do historických knih o obci. Nejvíce
je zaujaly knihy, ve kterých jsou zapsaní, když byli vítáni jako noví občánci v Jasenné.
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Jako poděkování za ochotu jsme
nechali portfolio holek Verči Suré,
Vanesky Poláchové, Paťe Štalmachové a Natálky Dudeškové na obecním
úřadě a já bych chtěla velmi pochválit
kluky – Vojtu a Mirka Kováře a Ondru Macka za jejich velmi aktivní přístup během celého projektu.
Děti musely během projektu mezi
sebou spolupracovat, což některým
stále dělá problém. Musely se domluvit na společné práci, nemyslet
jen na sebe ale přizpůsobit se většině, protože na tom stojí skupinová
práce. Ale výsledek určitě stál za to,
protože se nakonec domluvili
Mgr. Andrea Čalová

Plavání  
1., 2. a 3. ročníku

Plavecký kurz probíhá v září a říjnu v městských lázních ve Vsetíně.
Děti z 1.,2. a 3. ročníku absolvují
10 lekcí. V letošním roce jezdí plavat 10 prvňáčků, 4 druháci a 10 třeťáků.
Plavecký výcvik probíhá společně s dětmi ze ZŠ Karolinka.
Je velkou výhodou, pokud děti
jezdí plavat již ve školce a plynule
pak naváží kurzem v 1. ročníku.
I díky tomu máme nejvíc druháků a třeťáků v prvním družstvě
a děti se naučí správně plavat.

Kroužky při Základní
škole Jasenná

V tomto školním roce začaly kroužky svou činnost od měsíce října, některé i dříve. Pondělí
odpoledne navštěvují děti angličtinu rozdělenou pro 1., 2. ročník
a 3.,4.,5. ročník. Úterý je vyhrazeno
pro kroužek florbalu, který byl pro
velký zájem rozdělen na dvě skupiny. Do včelařského kroužku chodí děti 4. a 5. ročníku také v úterý. Ve středu mají děti náboženství.
Výtvarný a keramický kroužek
navštěvují děti jednou za čtrnáct
dní ve čtvrtek. Dětem a vedoucím
kroužků přejeme, aby jim zájem,
činorodost a pozitivní naladění vydržely po celý školní rok.

Návštěva
v klubovně na faře
Prosluněné zářijové odpoledne
přímo vybízelo k vycházce. Na tento den, 26. září jsme se domluvily
s paní Blankou Mackovou na návštěvě farní klubovny. Při příchodu k faře nás čekalo milé přivítání a my se domluvili na společných
pravidlech chování. Děti velmi zaujala studna s vybudovanou „hravou
studánkou“. Teplé počasí nám přálo, a tak se děti mohly do sytosti vydovádět. Následovala prohlídka klu-

bovny, kde nás překvapila spousta
společenských her, útulné prostředí herny s kuchyňkou a stolní fotbal.
Na zahradě si děti zahrály míčové hry. V příjemné společnosti paní
Mackové čas tak rychle plynul, že se
nám nechtělo ani odejít. A proto ještě jednou děkujeme za ochotu, čas
a vstřícnost.
Martina Večerková

Podzimní aranžmá

ve družině
Krásy podzimní přírody lákají nejenom k vycházkám, při kterých se můžeme těšit z rozmanitosti barev naší přírody, ale nás
okouzlily natolik, že jsme si chtěli přenést trochu podzimní nálady
domů. K tomu jsme využili květy, listy, plody keřů, stromů a další
přírodniny, které si děti nasbíraly.
A tak mohlo tvoření začít. Košíky
a květináče děti aranžovaly s citem
a zaujetím. Svoje výrobky s hrdostí vystavily na školní chodbě. Zde
si mohli naše tvoření prohlédnout
i ostatní spolužáci. Po uspořádané
výstavce si děti svoje dílka odnášely domů, kde jim určitě zkrášlily jejich pokoj nebo třeba jídelnu.
A možná i společně s rodiči inspirovaly k dalšímu tvoření.
Martina Večerková

Sběr papíru

v základní škole
Tak jako v minulých letech i letos
se na naší škole uskutečnil již tradiční sběr papíru. Musím na tomto místě velmi poděkovat všem žákům naší školy, ale i jejich rodičům
a dalším příznivcům školy, protože se nám podařilo nasbírat bezmála 4 tuny starého papíru. Takto
získané prostředky budou použity
ke zlepšení vybavení naší školy (budeme vás dále informovat). V soutěži tříd zvítězili žáci 5. třídy, kterým se podařilo nasbírat v průměru
až neuvěřitelných 128 kg na žáka,
ale i ostatní třídy nezůstaly za nimi
daleko. Ještě jednou bych rád poděkoval všem za odvedenou práci
v letošním sběru.
Mgr. Hynek Tichý

na

Pozvánka
XI. Žákovský ples
ZŠ Jasenná

Zveme Vás srdečně na Žákovský
ples Základní školy Jasenná, který
proběhne v pátek 9. 11. 2012 v sokolovně od 16:30 hodin. Ples bude
zahájen v 17:00 hodin slavnostní
polonézou.
Rodiče a všechny přátele školy prosíme o jakékoliv příspěvky
do dětské tomboly, které rádi převezmeme v naší škole.
Na Vaši účast se těší žáci i učitelé naší školy.
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Zájezd do Ostravy se celkem vydařil
Dne 6. října 2012 pořádal Včelařský kroužek mládeže
Jasenná pod vedením pana Jaroslava Studeníka malý rodinný výlet do Ostravy.
Program zahrnoval návštěvu výstaviště Černá louka
s výstavou nazvanou „Život na zahradě“, kde jsme měli
možnost shlédnout nejrůznější druhy ovoce a zeleniny,
naaranžované do překrásných typů zátiší. Ochutnat kulinářské výtvory, zacvičit si jógu, zaposlouchat se do hudby
předků, nechat si změřit tlak, zjistit krevní skupinu, dokonce si zaházet šipky či poskládat velké puzzle. Součástí
výstavy byl i pavilón s včelařskými potřebami a produkty, odbornými přednáškami s tématikou zaměřenou právě
na chov a ošetřování včel.
Velkým překvapením pro naše mladé včelaře bylo vyhlašování výsledků soutěže „Český med 2012“, ve které
získali zlatou medaili za jejich med, což znamená, že právě med vytočený z jejich včelstev žijících ve dvou úlech
u školy v Jasenné splnil fyzikálně chemické vlastnosti laboratorních analýz a všechny další kritéria. Kromě posuzování senzorických vlastností se kladl velký důraz
na správnost textu na etiketě u skleničky medu. Dokonce i velikost etikety, místo nalepení ba i samotná sklenička, mohla mít za následek několik bodů dolů. Tedy velká
gratulace našim mladým včelařům, že vše splnili tak, jak
měli a na jedničku se prezentovali.
Na takto příjemné dopoledne za slunečného podzimního počasí navázal oběd v hornické restauraci Harenda u Barborky v areálu muzea Landek a návštěva tohoto v České republice největšího hornického muzea. Tady
jsme se seznámili s historií důlního záchranářství, jak se
postupem vyvíjela technika pro přežití záchranářů, kteří vždy nasazovali své životy při odstraňování následků
při důlním neštěstí. Taky jsme sfárali do štoly, kde jsme
s průvodcem absolvovali prohlídku podzemí s odborným
výkladem historie dobývání černého uhlí (na Ostravsku
se začalo kutat uhlí už v roce 1792) a ukázkami těžké práce horníků. Děti využily možnost projížďky důlním vláčkem po historickém nádvoří.
Poslední zastávkou v odpoledních hodinách byl pohankový mlýn rodiny Šmajstrlů na Kopané ve Frenštátě pod
Radhoštěm. Zde se pohanka loupe mechanickým způsobem, při němž nejsou znehodnocovány vitamíny, již
od roku 1861. Měli jsme možnost si tyto cenné produkty
nakoupit, což jsme všichni taky udělali.
Závěrem patří velké poděkování všem účastníkům naší
akce pořádané VKM Jasenná, dále panu Jaroslavu Studeníkovi za celkovou realizaci, vyjednání velkého finančního zvýhodnění při hromadných vstupech i za zábavný
výklad podávaný během jízdy. V závěru děkujeme i řidiči
panu Milošovi Bajzovi za bezpečnou přepravu nás všech
a samozřejmě i dětem, které celou cestu zpestřovaly písničkami a nejrůznějšími vtípky.
Za VKM Jasenná, Lenka Dušková a Jana Bieliková
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Děti přebírají Zlatou medaili od zástupců ČSV.

Projížďka dětí důlním vláčkem.

Práce v podzemí.

Ohlédnutí za loňskou sezónou
aneb kynologové z Jasenné opět ve světě…
Před dvěma lety se kynologům z Jasenné podařilo, prostřednictvím Marka Černého, poprvé probojovat mezi
světovou kynologickou špičku. Po úspěšném startu na MS
v německém Krefeldu, o kterém jsme již informovali, následoval ještě větší úspěch na MS ve španělské Seville,
kde na pompézním olympijském stadionu Estadio Olímpico de la Cartuja vybojoval se svým psem Aykem Aykmar pěkné 40. místo (celkem 162 účastníků).
Další rok byl úspěšný pro dalšího našeho člena, a to pro
Lucku Čalovou se psem Cyko Aykmar (opět z chovu Marka Černého). Po pečlivých přípravách vyjela tato dvojice
na první kvalifikační závod na MS WUSV(mistrovství světa německých ovčáků) do Ostravy. V obrovské konkurenci těch nejlepších psovodů z celé ČR obsadili krásné 4. místo (celkem 45 účastníků) a tím výborně vyšlápli do dalších
bojů o reprezentaci. Na druhém kvalifikačním závodě, tentokrát na MS FCI (mistrovství světa všech plemen) v Třinci
obsadili 3. místo (celkem 36 účastníků) a dveře i do této reprezentace se opět o kousek víc pootevřely. Po těchto dvou
úspěšných závodech byli pozváni na závod těch nejlepších
patnácti tzv.TOP 15, ze kterého měla vzejít 5-ti členná reprezentace na MS FCI. Lucka s Cykem tento velmi prestižní závod zvládli excelentně a do reprezentace se dostali. MS FCI se konalo v německém Rheine, kde se, ač úplní
nováčci, rozhodně neztratili. Na tomto závodě se, bohužel,
na Lucku s Cykem přilepila smůla v podobě infekčního
střevního onemocnění Cyka. To se podepsalo na jeho výkonu, který byl tímto onemocněním ovlivněn. Celkové umístění na 80. místě (celkem 140 účastníků) jen dávalo tušit, jak
mohl skončit, kdyby byl zdráv. To jsem ale ještě trochu předběhl, protože před Luckou a Cykem byl ještě náš nejprestižnější závod – MM ČKNO (Mezinárodní mistrovství klubu
německého ovčáka), který byl rozhodující pro postup do reprezentace na MS WUSV, které se konalo v ukrajinském

Kyjevě. Lucka s Cykem opět potvrdili své kvality, obsadili
4. místo (celkem 49 účastníků). To znamenalo 2. místo v tolik vytoužené reprezentaci. Do Kyjeva se odjíždělo s velkými nadějemi a touhou „spravit“ si reputaci po MS FCI v Německu. Po strastiplné cestě, kterou byly ukrajinské „cesty“,
se v Kyjevě s velkým napětím očekával Lucčin a Cykův výkon. První dvě disciplíny, kterými byly poslušnost a obrana, zvládla Lucka s Cykem výborně. Před poslední disciplínou, kterou byla stopa, si je opět našla smůla. Asi 20 minut
před uvedením na stopu se otevřelo nebe, ze kterého spadlo
tolik vody, že by snadno stačila znovu spláchnout pověstnou Sodomu i Gomoru. Hravě tedy spláchla i Cykovu stopu
a ten, ač se urputně snažil, neměl sebemenší šanci tuto stopu
vypracovat. Obdržel tedy pouze symbolický bodík a naděje na dobré umístění se rozplynuly. Celkově tedy 92. místo
(celkem 108 účastníků). I přes tuto nepřízeň osudu je třeba Lucce poděkovat za perfektní reprezentaci a doufat, že
si na těchto dvou mistrovstvích vybrala svou dávku smůly
a dál jí bude přát jen a jen štěstí.
Nyní se na našem cvičišti intenzivně připravují další psi,
kteří mají opět velkou šanci dostat se na světovou špičku.
Cvičí se opravdu urputně neb cíl daný – znovu proslavit
Jasennou ve světě. Našich tréninků se opět účastní kamarádi z USA, SRN a Slovenska. Pokud máte zájem o bližší informace o naší činnosti, navštivte webové stránky
www.aykmar.cz.
Závěrem bychom chtěli poděkovat zastupitelům obce
Jasenná za finanční příspěvek, který nám letos pomohl
zavést do kynologického areálu elektrický proud a osvětlit tréninkový prostor, abychom mohli trénovat i v krátkých podzimních dnech. Dále náš velký dík patří firmě
Jasno spol.s r.o. za pronájem plochy, na které se kynologický areál již řadu let nachází.
Mgr. Petr Vlach, předseda KK Jasenná

Reprezentace ČR na MS v Seville.
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Marek Černý a jeho Ayk Aykmar.

Reprezentace ČR - FCI 2011 Německo/Rheine

Reprezentace ČR - WUSV 2011 Ukrajina/Kyjev
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Lucie Čalová a její Cyko Aykmar

Disciplíny poslušnost a obrana z ukrajinského závodu

Velký úspěch Ranče pod Vartovňů na
„European Paint Horse Championship 2012“
Po loňské premiéře jsme i letos po poctivých přípravách vyrazili na EPHC
(European Paint Horse Championship 2012 – Mistrovství Evropy plemene Paint Horse) konané ve dnech 3. - 9.
9. 2012 tradičně v Německém Kreuthu
Tentokráte ve složení startujících Petra
Poláčková, Petr Jančík a Lucie Burdíková . Doprovodný tým tvořili Roman
a Eliška Poláčkovi, Jitka Mikuláštíková a Daniel Burdík.
Na cestu jsme vyrazili po náročném balení věcí v neděli dopoledne,
tak abychom se po 7,5 hodinách cestování stihli za světla ubytovat. Lépe
řečeno postavit stan, ustájit koně
a zaregistrovat se v kanceláři závodů. Vše klapalo dle plánu a v pondělí
ráno už stáli naši startující připraveni
absolvovat první soutěžní disciplínu.
Této evropské show se zúčastnilo něco přes 300 koní z Německa,
Itálie, Rakouska, Česka, Slovenska,
Dánska, Švýcarska, Švédska, Polska,
Nizozemí, Belgie, Francie a utkali se

v téměř 200 disciplínách. Na předváděné výkony a regulérnost soutěží
dohlíželo přísným okem pět profesionálních rozhodčích z USA.
A jak to všechno dopadlo? Česká reprezentace si s sebou přivezla 12 koní.
Celkově získala neuvěřitelných 27
medailí – 13 zlatých, 11 stříbrných a 3
bronzové. Z toho na Ranč pod Vartovňů do Jasenné putovalo nádherných 9
zlatých, krásné 3 stříbrné a výborné
2 bronzové madaile. Dojemnou atmosféru při vyhlašování titulů Mistrů
Evropy umocnila vždy naše hymna
hraná na počest vítěze. Tu si s radostí
zpíval na ochozech celý tým s vlajkou
v ruce. Nakonec Česká reprezentace,
i v tak malém zastoupení , obsadila
v počtu získaných medailí krásné 3.
místo za Německem a Itálií z celkových 12 zemí, které bodovaly.
Sečteno a podtrženo:
Petra Poláčková startovala 6krát,
z toho získala 4 zlaté a 2 bronzové
medaile.

Petr Jančík startoval 3krát, z toho
získal 1 zlatou a 2 stříbrné medaile.
Lucie Burdíková startovala 6krát,
z toho získala 4 zlaté, 1 stříbrnou medaili a jedno 5. místo.
Prožili jsme týden plný příprav,
předstartovní nervozity, velkého fandění a radosti ze získaných umístění. Doufáme, že i v příštích letech se
nám podaří zopakovat naše úspěchy
a nejen Jasennou, ale i naši Českou
zemi budeme úspěšně reprezentovat.
Roman Poláček
Více si můžete přečíst na webových stránkách: http://www.czpha.
cz/, http://www.euro-paint.info/
Nástup Čechů na ME v Kreuthu
byl tak raketový, že ho zmínili dokonce oficiální reportéři APHA.
http://international.apha.com/news/
index/12-09-03/EuroPaint_2012_
Italians_Dominate_Halter_Czechs_
Take_Off_in_Trail.aspx
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Informace z mateřské školy
Začal nový školní rok a cestička
do školky znovu ožila radostným
výskotem dětí, ale také nejistými krůčky dětí, které jdou do mateřské školy poprvé. Jistě to také
znáte, když jdete na nové místo poprvé, tu nejistotu a zvláštní pocit.
Stejné to mají i děti, možná i trochu intenzivnější, neboť se teprve
učí zvládat změny a adaptovat se
na nové prostředí. Naše mateřská
škola se snaží o to, aby adaptace
u dětí probíhala co nejpřirozeněji,
s ohledem na jejich individualitu.
Neboť každé dítě je jiné a potřebuje jiný přístup.
Do naší mateřské školy nastoupilo osm nových dětí, které bych
chtěla touto cestou přivítat.
Milé děti, přeji Vám, aby se Vám
v naší mateřské škole líbilo, abyste si užívaly spolu s novými kamarády spoustu radostných a šťastně
prožitých dní. Také bych chtěla poděkovat rodičům přihlášených dětí,
kteří vložili svou důvěru do naší
mateřské školy.
Neboť v naší Mateřské škole Jasenná máme ještě několik volných
míst, chtěla bych povzbudit rodiče, kteří by měli ještě zájem zapsat
své dítě do naší školy na školní
rok 2012/2013, aby se nám ozvali.
Kontakt na mateřskou školu je buď
emailem: skolka.jasenna@seznam.
cz nebo na tel. čísle 577 456 121.
Rádi Vám vyjdeme vstříc.
Jistě by Vás zajímalo, proč si
máte vybrat zrovna naší mateřskou
školu. V naší školce dbáme na individuální přístup ke každému dítěti a vytvoření rodinného prostředí
a klima. Děti mají možnost navštěvovat několik aktivit jako jsou Valašský kroužek, Angličtinu pro
děti, Výtvarné aktivity, Flétnu pro
předškoláky, Grafomotoriku, Metodu dobrého startu a Projekt zdravý způsob života a prevence závislosti s dětmi předškolního věku.
A plno dalších akcí jako jsou divadla, pouštění draků pro tatínky,
tvořivé odpoledne pro maminky,

podobně. Naše školka je postavena v krásném přírodním prostředí,
a díky tomu je jedním z našich cílů
„ Seznamování dětí s okolním
světem, děním a vlivem člověka
na přírodu kolem nás, vytváření si kladného vztahu k přírodě
a úcty k životu“. Děti se učí poznávat a prozkoumávat přírodu v jejím přirozeném prostředí na procházkách, výletech, pozorováním
na zahradě a podobně. Poznávají, jak moc je pro nás příroda důležitá, že je součástí našeho života
a my jsme součástí přírody. Dalším
úkolem neméně důležitým je „Rozvíjení a kultivace mravního a estetického vnímání, cítění, prožívání a prosociálního chování,
respektování druhých se zaměřením na folklórní prvky a tradice našeho kraje“. Myslím si, že
v dnešní době se vytrácí respekt
k ostatním lidem. Tento respekt
a vážení si druhého a jeho práce,
se dětem při dennodenní práci snažíme vštěpovat a vést je k tomu, že
každý je důležitý, že více zmůžeme dohromady než jenom jako jednotlivci. Také tradice našeho kraje
už nejsou tolik předávány mladším
generacím, což není správné. Proto v naší mateřské škole máme Valašský kroužek, kde se děti seznamují s tanci a tradicemi Valašského
kraje a nejenom v tomto kroužku
se děti s tradicemi seznamují. Třetím cílem je „Systematické rozvíjení řečových a komunikativních
dovedností s vytvářením dostatečného množství příležitostí pro
samostatné jednání a rozhodování z hlediska přípravy dětí k celoživotnímu vzdělávání“. V dnešní
době televize a počítačů děti mají
méně možností pro komunikaci
a rozvoj komunikačních dovedností. Proto v naší mateřské škole dennodenně s dětmi děláme jazyková
a dechová cvičení. Rozvíjíme jazykové a komunikační dovednosti.
O některých aktivitách, které děti
absolvovaly v měsíci září a říjnu se

můžete dozvědět více v následujících příspěvcích.
Michaela Propšová

Chodníkem i cestičkou

V jednom z říjnových dnů se paní
učitelky s dětmi vypravily na výlet.
Ano, čtete správně – my sice víme,
že na výlety se ve školkách a školách jezdí většinou na konec školního roku, ale přesto jsme udělali
výjimku. Naše cesta za poznáním
vedla do města Vsetína.
Ráno rychle posvačit, do batůžků
občerstvení, batůžky na záda a pospícháme na autobusovou zastávku.
Autobus nás dovezl na autobusové
nádraží na Vsetín. A teď rychle se
přesunout do zámku, kde nás čeká
edukační program nazvaný „Chodníkem i cestičkou“. Cesta přes park
rychle uběhla, ještě zvládnout větší
kopec, což pro naše trénovaná těla
není problém a už jsme byli v tom
vsetínském zámku. Dnes se však
nebude ve vsetínském zámku hrát
na cimbálku, jak se zpívá ve známé
lidové písničce.
Náš program začal v mramorovém
sále zajímavým vyprávěním policistů. Promítali film a kladli různé otázky, které se týkaly dopravní
výchovy. Vyprávění bylo zajímavé, poučné a děti rozhodně nebyly jen pasivními diváky. Reagovaly na otázky, řešily, jak se správně
chovat na silnici či v osobním autě.
V átriu nám paní policistka ukázala obušek či pouta, které při své práci v krajním případě používají. Děti
si mohly sednout do připraveného
policejního auta, vyzkoušet si v autě
mluvení do mikrofonu. V „kouzelném“ kufříku byla připravena za jejich snahu sladká odměna.
Závěrem naší návštěvy čekala
na děti ukázka sbírky modelů automobilů a předmětů, souvisejících s automobilovým průmyslem
a sportem. Chlapci mohli na modelech autíček nechat oči, ale i děvčata se zajímala o vystavené modely. A věřte, že se bylo na co dívat
a z čeho vybírat.
Cesta zpět na autobusové nádraží vedla opět přes čistý a upravený
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vsetínský park, kde jsme si nasbírali barevné podzimní listí různých
tvarů. Prakticky jsme vyzkoušeli řešení dopravních situací – např.
přecházení přes přechod pro chodce. Čekala nás jízda linkovým autobusem do naší školky. Unaveni,
hladoví, ale spokojení jsme se těšili
na dobrý oběd. Pořádně nám vytrávilo a paní kuchařka měla plné ruce
práce s přídavky.
Povídáním o závažných dopravních problémech a jejich řešením
jsme usilovali o to, abychom návštěvou edukačního programu „Chodníkem i cestičkou“ hravou formou
přispěli ke zvýšení bezpečnosti dětí
v provozu, který je i v naší obci hustý a proto je potřeba neustále zvyšovat povědomí dětí o pravidlech dopravního chování.
Věra Pečenková

Zvířátko v mateřské škole

V jedno krásné dopoledne, na stole paní učitelky Kočicové, se objevila zvláštní krabička. Kdo by nebyl zvědavý a nechtěl by vědět, co
se v ní ukrývá? Možná, že v ní bude
pirátský poklad, nebo nějaká hračka? Ale kdepak. Jste vedle jak ta
jedle.
Děti se nahrnuly kolem stolu, a co
to nevidí? V plastové krabici leží
kus dřeva a kolem něho plave vodní
želva. „Ta je ale maličká,“ komentují děti želvičku. „Jé a na dně je druhá, ale ta se nehýbe.“ „Však to také
není želva, ale vápno pro želvičky,
aby jim neměkl krunýř,“ vysvětluje jim paní ředitelka Míša. Děti
pro želvičku vymyslely hezké jméno: „Zuzka“. Byl to sice trochu boj,
ale nakonec se většina dětí na jméně Zuzka shodla. Jenom pro zajímavost, padly i jiné nápady jako například „Pampalíny“ nebo „Bublinka“
či „Zelenka“.
Děti si se zaujetím Zuzku neustále
prohlíží, pozorují, poznávají barvu
jejího krunýře či hlavičky. Seznámily se s tím, jak se o želvičku mají
starat, kdy ji mají krmit, čistit vodu
a hlavně jak jí neublížit. Divíte se,
že tohle vše budou děti dělat samy,
jen s trochou pomoci paní učitel14 Jasenský zpravodaj

ky? Vždyť děti z Mateřské školy Jasenná jsou šikovné, a nejenom tímto způsobem mají možnost ukázat
jak moc. Každý den mají u vodní
želvy Zuzky službu dvě děti, které
mají za úkol zvířátko nakrmit. Jednou za týden jí děti společně s paní
učitelkou vyměňují vodu. Tuto činnost děti mají nejraději, neboť mají
také za úkol ohlídat želvu, aby jim
nespadla či někam nezalezla. Mohou si ji také při této příležitosti vzít
do ruky, pohladit po krunýři, však
už dobře vědí jak, aby jí neublížily.
A co bude dětem odměnou, když
se budou o želvičku hezky starat?
Zuzka jim za to bude hezky růst
a předvede jim spoustu kaskadérských skoků do vody či plaveckého
umění. A nejenom to, děti poznají
a osvojí si určité povinnosti, naučí
se starat o zvířátko, které je na ně
odkázané, a při tom si užijí spoustu legrace.
A tak do naší mateřské školy přibyla nová kamarádka želvička Zuzka. Kdo nevěříte, přijďte se podívat.
Michaela Propšová

Návštěva dětí
ze základní školy v MŠ
Víte, co mají všechny děti nejra-

ději? No přece pohádky! Každý den
před spaním dětem v MŠ čteme pohádku. Ať jsou o zvířátkách, nebo
o nadpřirozených bytostech, všechny se jim líbí.
V průběhu školního roku uvidí děti spoustu divadelních představení, na která se vždy moc těší.
V měsíci září k nám přijelo divadlo až z Hodonína. Jejich pohádky
vždy patří k nejlepším a mezi dětmi
k nejoblíbenějším. Vystupují v nich
hlavně zvířátka - krteček, zajíc, vrána, medvěd a jiné. V den představení jsme do MŠ pozvali i své starší kamarády ze ZŠ. Vždyť je nám
po nich již smutno! Zazvonil zvonek a žáci prvního a druhého ročníku přicházejí. To bylo vítání! Někteří se celé prázdniny neviděli. A teď
se pohodlně usadíme a pozorně sledujeme pohádku Krteček a škola.
Tak, jako v každé správné pohádce nakonec všechno dobře dopadlo.
Děti mají krásný kulturní zážitek.
Zazvonil zvonec a pohádky je konec. Naši kamarádi spěchají zase
zpět do školy, kde je čekají další povinnosti. Poslední zamávání a brzy
zase na shledanou!
Věra Kočicová

Chovatelé poštovních holubů
Že mezi námi žijí chovatelé poštovních holubů, to je celkem známo. Jak
jsou ovšem chovatelé organizováni,
to zřejmě mnoho lidí neví. V České
republice sdružuje chovatele Českomoravský svaz chovatelů poštovních
holubů. Organizačními složkami svazu jsou zemská sdružení, tzn. České
sdružení chovatelů poštovních holubů a Moravsko-slezské sdružení chovatelů poštovních holubů. Zemská
sdružení se dělí na oblastní sdružení,
která jsou tvořena základními organizacemi chovatelů poštovních holubů. Nám nejbližší je Základní organizace chovatelů poštovních holubů
Pozděchov, z Oblastního sdružení
chovatelů poštovních holubů Valašsko. Toto oblastní sdružení pokrývá
území od Valašského Meziříčí k Brumovu-Bylnici. Hlavním cílem svazu
a tedy i chovatelů je chov poštovních
holubů, sportovní a výstavní činnost.
Chov holubů tak jako chov jiných
zvířat, je náročný v tom, že se jedná o živá zvířata, kterým se chovatel musí věnovat denně. Kromě času

foto: Stanislav Matuška
je náročné finančně i krmivo, léčení, příspěvky, poplatky, účast na závodech atd. Dobré umístění v závodu
bývá tím momentem, který povzbuzuje holubáře do další činnosti. Proto
můžeme v době závodů vidět holubáře, jak obchází holubník a sledují obzor i hodinky s nadějí, že jejich holubi budou úspěšní. Svými úspěchy
holubáři propagují svoji záslužnou
činnost i region, ve kterém působí.
Významného úspěchu dosáhl nedávno dlouholetý chovatel poštovních holubů v Jasenné, Jan Lukáš

Putování za skřítkem Podzimníčkem
V sobotu 20.10.2012 uspořádali rodiče a přátelé školy Jasenná pro děti
podzimní vycházku „za skřítkem
Podzimníčkem a jeho pokladem.
„Byl nádherný podzimní den, který jsme si všichni skvěle užili. Děkujeme panu Sovičkovi
za zajímavé vyprávění o přírodě, okolí a zajímavostech.
SRPDŠ
A jak to všechno proběhlo
z pohledu dětí???
Ráno jsme se všichni sešli
u horního kravína, chvíli jsme
čekali a potom vyrazili. Cestou nám vyprávěl pan Sovička o přírodě. Měl s sebou svého věrného psa Romi – fenku
vlčáka.Cesta nám dobře ubíhala … až jsme nakonec došli na Oškerovy paseky, kde
jsme měli hledat poklad skřítka Podzimníčka. Chvíli nám

to trvalo…, ale nakonec jsme našli
poklady dva, a měli jsme z nich velkou radost, protože tam bylo hodně
sladkostí. Každý z nás něco dostal.
Skřítek Podzimníček celou dobu se-

se synem Radimem, kteří zvítězili
23. 9. 2012 v Závodě o krále Moravy.
V tomto závodě holubích mláďat startovalo z Pomezí u Chebu 5300 holubů
od 300 chovatelů. Vítězný holub chovatelské dvojice Lukáš Jan a Radim
uletěl vzdálenost 416 km za necelých
6 hodin letu s průměrnou rychlostí 70
km/h. To je úctyhodný výkon a zároveň i velký chovatelský úspěch.
Gratulujeme našim holubářům
k dosaženému vítězství a přejeme
úspěchy i v další sezóně.
Pavel Machovský
děl na stromě a všechno pozoroval.
Na zpáteční cestě jsme se zašli podívat na skautský tábor, kde jsme si
opekli špekáčky. Pak jsme zmizeli rodičům z očí a vymýšleli jsme si různé
zajímavé hry v táboře a okolním lese.
Moc nás to bavilo.
Žáci ZŠ
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Drakiáda 2012
Je sobota 29. 9. 2012 10°° hod.
a ideální počasí na každoroční
akci jasenských hasičů „Drakiáda“.
Opět se nás sešlo na kopci Klenice
plno. Rodiče se svými dětmi pouš-

těli draky a ti, kteří se jen přišli podívat a povzbudit je, se měli na co
dívat. Draci poletovali opravdu vysoko a díky opravdu silnému větru se i několik z nich utrhlo. Děti
je ale nenechaly viset na stromech
a pokoušely se je sundat. Některým se to i podařilo a pokračova-

ly dál v pouštění draků. Děti, hlavně ty mladší nám nakreslily krásné
draky, které můžete vidět ve vitríně
u dolního obchodu.
Letošní drakiáda se moc povedla
a doufáme, že to vyjde i příští rok.
SDH Jasenná

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí
(pozemků) na dodržování povinností vyplývajících
z § 46 odst. 9 zákona č. 458/2000 Sb. (ochranná pásma)
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků)
na dodržování povinností vyplývajících z § 46 odst. 9 zákona č.
458/2000 Sb. (ochranná pásma)
Na základě § 25 odst. 4g) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění, nebo ořez stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.
Odstranění nebo jiný ořez stromoví a jiných porostů musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000
Sb. – „Energetický zákon“ a ČSN
EN 50341 a ČSN EN 50423 (PNE
33 3301) a PNE 33 3302 – „Elektrická venkovní vedení s napětím …“,
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dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů:
U vedení nízkého napětí (400/230
V) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního
přírůstku či vychýlení porostu při
větru) od vedení 1 m.
U vedení vysokého napětí (22 kV)
je předepsaná nejmenší vzdálenost
porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m a dále je nutno
respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče
na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m.
U vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší

vzdálenost porostu (s uvažování ročního přírůstku či vychýlení porostu
při větru) od vedení 3 m a dále je
nutno respektovat ochranné pásmo,
které je vymezeno vzdáleností 12 m
kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde je povoleno
pěstovat porosty pouze do výše 3 m.
V lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit E.ON Česká republika, s. r. o., udržování volného
pruhu pozemků o šířce 4 m po jedné straně základů podpěrných bodů
nadzemního vedení.
Práce, při kterých by mohla být
ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz,
může být provedena pouze se sou-

hlasem E.ON Česká republika, s. r.
o,. a za dozoru osoby jí ustanovené.
Odstranění a okleštění dřevin, prosíme, proveďte v termínu
do 15. listopadu tohoto roku.
Uplyne-li uvedená lhůta marně,
oznamujeme tímto, že zaměstnanci
E.ON Česká republika, s. r. o., vstou-

pí (pozn. red.: ale až po havárii!)
na dotčené nemovitosti (pozemky)
a provedou odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů vlastními
prostředky. Užitková dřevní hmota
bude ponechána na místě k dalšímu
využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest

Záměr na prodej

V souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění zveřejňujeme před projednáním v orgánech Statutárního
města Zlína dle usnesení Rady města Zlína č.j. 25/17R/2012 ze dne 27.
08. 2012 záměr na prodej objektu
pro rodinnou rekreaci č.e. 7 na pozemku p.č. st. 474, objektu pro rodinnou rekreaci č.e. 8 na pozemku
p.č. st. 473 o výměře 63 m2, pozemků p.č. st. 474 o výměře 56 m2,
p.č. st. 473, p.č. 2166/4 o výměře 801 m2, p.č. 2166/5 o výměře
245 m2, 2166/7 o výměře 714 m2
a p.č. 2166/10 o výměře 1930 m2 vše
k.ú. Jasenná na Moravě, obec Jasenná, okres Zlín.
Písemná žádost v uzavřené obálce s nadepsanou adresou podatele
a označenou heslem „ Chaty Sirákov“ musí obsahovat:
1. Cenovou nabídku
2. Doklad o fyzické - OSVČ nebo
právnické osobě /živnostenský list,
výpis z obchodního Rejstříku nebo
jiný doklad o právní subjektivitě/.

3. Informaci o firmě a čestné prohlášení, že žadatel nemá vůči správci
daně FÚ, OSSZ a Statutárnímu městu Zlín žádné závazky.
Informace jsou k dispozici na odboru ekonomiky a majetku Magistrátu města Zlína, Zarámí 4421, Zlín
– ing. Andrea Hrdličková, vedoucí Oddělení pozemkové a nebytové
správy Magistrátu města Zlína.

a zbytky po těžbě budou zlikvidovány E.ON Česká republika, s. r. o.
Bližší informace Vám poskytneme na tel. čísle: 840 111 333 – zákaznická linka E.ON
E.ON Česká republika, s. r. o.,
Regionální správa Otrokovice
Žádosti a nabídky předkládejte
na podatelnu Magistrátu města Zlína,
Zarámí 4421, Zlín v uzavřené obálce
s nadepsanou adresou podatele a viditelně označené heslem „Chaty Sirákov“do 05.11.2012 do 17.00 hod.
Statutární město Zlín si vyhrazuje
právo z předložených nabídek nevybrat žádnou nabídku a toto výběrové
řízení zrušit bez udání důvodu. Nabídky podané po termínu pro podávání nabídek nebudou přijaty a budou
bez otevření vráceny podateli.

Z výletů našich aktivních seniorek

Výlet na Soláň do galerie u Hofmanů.

Po Baťově dráze do Vizovic.
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Doba panství barona Filipa Františka,
svob. pána z Ratenic, Stillfriedu a Neurode
(malý exkurz do historie našeho
kraje - pokračování )
Roku 1845 téměř všechny zemáky zčernaly a pohnily, a poněvadž se
urodilo také málo obilí, nastala dost
veliká bída. Ale ani příští rok nebyl o nic lepší, opět obilí málo vzešlo, nastala drahota a hlad. K hladu
se připojila „hlavnička“ - tyfus a přivedla bídu na vrchol. V Jasenné, Lutonině a Uble leželo množství lidu
hlavničkou nemocných a mnozí na ni
umírali.
Ale rok 1847 byl ještě horší než
roky předchozí, protože krupobití a trvalé deště větší díl polní úrody zkazily, to navíc kromě neúrody. V tomto hladovém roce jedli lidé
také chléb ze žaludů, stromové pupence, kopřivy, lebedu a též spařenou obyčejnou trávu.
Na „hlavničku“ zemřelo v Lutonině 19 osob (Martin Tomanec zde zemřel hladem) a 39 v Jasenné. Také
v dědině Ublo na tyfus zemřelo 18
občanů. Epidemie hlavničky postihla i Bratřejov a Chrastěšov. V Rakové
na ni vymřeli obyvatelé tří domů.
Hned po vyhlášení císařského patentu ze dne 28. března 1848 o občanské svobodě oslaveno bylo i ve Vizovicích nabytí svobody slavnou mší
svatou, k níž se veškeré občanstvo dostavilo ve svátečním obleku. Všecko
jásalo, a slzy radosti třpytily se starým lidem v očích. Večer bylo osvětlení města spojeno s hudbou, mládež
tančila až do rána.
Aby se uhájila získaná občanská
svoboda, byly zřízeny ve městech národní gardy a i ve Vizovicích se přikročilo ke zřízení národních gardistů, sestavena byla i gardová hudba.
Gardisté měli modré kabáty s červenými výložkami a tmavé kalhoty,
a scházeli se každou neděli při hudbě
k vojenskému cvičení.
Z června 1848 se též zachovala volební listina. Poslancem za valašský
kraj byl zvolen vizovský měšťan, kupec Jan Reimershofer, který se pak
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stal pořadatelem moravského klubu
slovanských poslanců na kroměřížském sněmu.
Revolučními událostmi bylo odstraněno zvláštní postavení fojta
v Jasenné a baron Stillfried pozbyl
zcela vlivu na život v této obci. Lutonina přestala patřit k vizovskému
panství.
V Brně se ustanovila zemská vyvazovací a regulační komise, která měla rozhodovat staleté spory o vlastnictví půdy a břemenech
na půdě váznoucích. Této komisi bylo o 9 let později dáno, aby
též rozhodovala o dávných sporech
o bukové lesy nerozdílných hor vizovských, které nespravedlivým rozsudkem zemského gubernia v Brně
v roce 1772 byly odňaty jako dávné
právo poddaným celého vizovského
panství.
Po roce 1848 byli osvobozeni
od veškeré závislosti a poplatnosti
na vizovské vrchnosti vizovští řezníci, když si postavili za městskou
radnicí své vlastní jatky i výseky
masa.
Rok 1848 přinesl změnu i pro nejstarší vizovský peněžní ústav – Hromadnou sirotčí pokladnu, kdy původně sirotčí jmění spravovalo představenstvo
obce, které muselo mnohdy vést tuhé
boje o správu jmění sirotků s nepoctivou vrchností. Nadále je správcem
sirotčí pokladny vždy dočasný přednosta okresního soudu ve Vizovicích,
a její zápisy byly vedeny na berním
úřadě.
V době zániku feudalismu v roce
1848 podléhaly obce (dnešního okresu Zlín) patrimoniální správě, jejíž centra byla zároveň sídly panství. Do vytvoření politických úřadů
v roce 1850 vykonávaly tyto úřady
dočasně správu veřejnou (do 1. ledna
1850) a soudní (do 1. července 1850)
na státní útraty.
K uvedenému územnímu obvodu zdejšího panství tehdy patřily
obce Bratřejov, Chrastěšov, Jasen-

ná, Lhotsko, Lípa, Lutonina, Raková, Ublo, Vizovice, Zádveřice, menší díl Želechovic, a z okresu Vsetín
Pozděchov, Prlov a Seninka. Po zrušení patrimoniální správy se Vizovice staly až do roku 1949 sídlem soudního okresu.
Již roku 1849 byla v pohraničních
městech a tudíž i ve Vizovicích zřízena finanční stráž o 12 mužích, aby se
zamezilo podloudnému obchodování
se zbraněmi, suknem a tabákem.
Od roku 1849 vede jasenskou farnost evangelický farář Adam Žambokrety již se svým synem Ludvíkem, který se současně stal zdejším
prvním vikářem (oba zde vykonávají
správce farnosti do r. 1857).
V nově zřízených politických a soudních okresech nadále již od roku 1850
sídlily také nově vzniklé úřady pro
výkon politické a soudní správy. Pro
obce bývalého okresu Zlín byla zřízena okresní hejtmanství v Holešově a Uherském Brodě; holešovský
i uherskobrodský okres se staly součástí olomouckého kraje. Politickými
úřady první instance se stala okresní
hejtmanství (podkrajské úřady).
Území politických okresů zahrnovala zpravidla několik soudních okresů
s okresními soudy. V rámci okresního hejtmanství Holešov sem zasahovala působnost okresních soudů v Holešově a Napajedlích a z okresního
hejtmanství Uherský Brod patřily
zdejší obce do obvodu okresních soudů v Uherském Brodě, Valašských
Kloboukách a Vizovicích.
Soudní okres Vizovice tvořily nadále obce Bratřejov, Březová, Dešná, Dolní Lhota, Horní Lhota,
Hrobice, Hvozdná, Jaroslavice, Jasenná, Klečůvka, Kudlov, Lhotsko,
Lípa, Loučka, Lutonina, Lužkovice, Neubuz, Ostrata, Pozděchov, Prlov, Provodov, Příluky, Raková, Sehradice, Slopné, Slušovice, Trnava,
Ublo, Újezd, Velíková, Veselá, Vizovice s osadou Chrastěšov, Všemina,
Zádveřice, Želechovice.

Do roku 1848 bývali jmenováni vrchností „purkmistři“ a až roku
1849 byl svobodnou volbou občanů
volen také nový obecní úřad.
Na místě zrušených (předloni zřízených) národních gard byly v roce
1850 zřízeny u c.k. okresních soudů
okresní četnické stanice, aby státem
placení četníci pečovali nad bezpečností občanů. Ve Vizovicích ustanoveno 5 četníků se strážmistrem
v čele.
Od roku 1781 (kdy byl paní Marií Antonií hraběnkou z Blűmegen
znovuzveleben vizovský klášter) až
do roku 1850 spravovali klášter pouzí vikářové. Prvním převorem se
stal až od roku 1850 nadále na čtyři
roky Pankrác Polívka. Farnost spadala pod diecézi Olomouckou.
Ve Vizovicích zřízena roku 1851
poštovní expedice namísto dosavadní poštovní sběrny – jednalo se vlastně o povýšení sběrny na expedici.
Roku 1851 zemřel ve Vizovicích
poslední okresní ranhojič Alois
Dittrich, když se již za jeho života
ve městě usadil jako okresní a městský lékař dr. Jan Schuman, který
zde začal vykonávat lékařskou praxi. Dlužno dodat, že hmotné postavení vizovských ranhojičů bylo špat-

né, neboť nemohli obstát v soutěži
s klášterními lékaři, kteří sloužili
chudým vizovským poddaným větším dílem zdarma.
Rok 1852 byl mokrý, sklizena slabá úroda (hlavně v Lutonině), zemáky opět shnily – hlad se usadil
na celém Valašsku. Měřice rži stála
v dubnu ve Vizovicích 12 zl., v květnu až 15 zl., ječmen 9 zl. Navíc jarní
teploty byly nízké, ještě v druhé polovině dubna byl mráz okolo -3 ºC .
Mnoho lidí se v důsledku nedostatečné obživy rozhodlo vystěhovat do Ameriky. Prvními jednotlivci
byli občané ze Zádveřic, pravděpodobně v létech 1852 – 1853. Naproti tomu se po roce 1848 postupně,
po zrovnoprávnění s křesťany, přistěhovalo do Vizovic více židovských rodin.
Kolem polovice 19. století se
u nás začala pálit borovička, která má svůj původ na Slovensku, a to
v kraji, kde jalovinkám říkali borovinky. Nasvědčuje tomu skutečnost,
že také Maďaři převzali od Slováků
pojmenování „slivorium“ a „borovicska“.
V roce 1854 odchází z Vizovic
a okolních obcí další větší skupiny
vystěhovalců do Spojených států.

Společenská kronika
Jubilanti:

85 let
Bajgar Josef
střed
říjen
Macek Jan
střed
říjen
70 let
Lišaníková Vlasta
dolansko
září
Macková Alena
dolansko
září
Macek Karel
dolansko
září
Zedníková Anna
dolansko
září
Dubčáková Helena
střed
říjen
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Tyto rodiny po 9-ti týdenní plavbě
přistály v texaském přístavu Galveston. Do amerického Texasu odjíždí
roku 1858 za vystěhovalci ze zádveřické oblasti také jejich bývalý farář
Josef Opočenský, který zde s nimi
zůstal natrvalo a zpátky do vlasti se
už nevrátil.
Ve Vizovicích zřízen roku 1855
okresní úřad podřízený přímo místodržitelství. Tím byla spojena
v soudních okresech správa soudní,
politická i finanční v jedno. Tento vizovský úřad trval do roku 1868, kdy
bylo soudnictví zase od ostatní správy odděleno, a pro politickou správu
byla zřízena okresní hejtmanství.
26. srpna 1855 v Jasenné natropila velká povodeň mnoho škod v domácnostech i na polích. Voda byla
i v evangelickém kostele. U církevní
školy (čís. 77) odnesla ploty od zahrady a sebrala i půdu. Velká voda
udeřila rovněž v Lutonině a v Zádveřicích, kde byly hrůzy ještě znásobeny krupobitím.
Téhož roku byly obce Jasenná
a Chrastěšov vyjmuty z příslušnosti
k politickému okresu Uherský Brod
a do roku 1868 začleněny pod politický okres vizovský.
Václav Maruna, Vizovice

K trvalému pobytu se přihlásili:
Petr Kostelník
Jana Mikuláštíková

Z trvalého pobytu se odhlásili:
Petra Pilčíková
Magdalena Smilková
Aleš Kočica

K 20. 10. 2012 měla naše obce 951 obyvatel.

Narodila se:

Josefína Macková
Rodičům blahopřejeme.

Manželství uzavřeli:

Petr Mikšík a Anděla (Němečková) - USA
Jiří Zrník a Monika (Sušňová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Upozornění:

Připomínáme občanům, kteří si
nepřejí být uvedeni ve společenské kronice,
že svůj nesouhlas mají nahlásit obecnímu úřadu.
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Informace OÚ
Omluva

V minulém vydání zpravodaje byl na první straně chybně uveden údaj o narození pana Jana Rokyty. Narodil se
16. 4. 1938. Za chybu se omlouváme.

Historický kaleidoskop

Zájemci o historii naší republiky si mohou v místní
knihovně zapůjčit časopis Historický kaleidoskop. Je věnován historii Československa od 1. sv. války do 50. let
dvacátého století. Obsahuje zajímavé články, fakta o událostech, výročích v uvedeném období.

Posezení u harmoniky

Zveme srdečně všechny spoluobčany na již třetí setkání
s jasenskými harmonikáři, které se uskuteční dne 9. listopadu t. r. od 19:00 hodin v Hospodě pod Vartovnů. V programu vystoupí začínající mladí harmonikáři a také nám
zatančí skupina našich žen (seniorek) pod vedením paní
Heleny Poláškové. Vstupné je 50,- Kč.
Srdečně zve Kulturně sociální komise při OÚ Jasenná

vidoval budoucí slivovicu. Výstižně to bylo zhodnoceno
konstatováním, že málokdy se stalo, aby ani na kule nebylo, tak jak letos. Pro nás to znamená, že na košt musíme pošetřit staré zásoby, které máme doma.
Pavel Machovský

Co budeme dýchat?

Přišly první chladnější dny, které znamenaly i začátek
přitápění v našich domech. Začalo období, kdy bude snad
lépe nevycházet, abychom nemuseli dýchat to, co je jinak
typické například pro Ostravsko. Tzn. vzduch zamořený
zplodinami z nedokonale spalovaného uhlí, koksu, případně z jiných materiálů. Poloha naší obce v údolí pod
horami je sice malebná, ale neumožňuje dostatečné rozptýlení kouře. Záleží tedy na nás, jestli budeme brát ohled
na další občany a nebudeme zhoršovat ovzduší v Jasenné.
Takové situace jsou v naší republice na mnoha místech.
Proto dochází ke snahám o projednání řešení tohoto vážného problému legislativně, např. možností kontroly v domech občanů nebo už schválením zákazu prodeje kotlů
s nízkou účinností spalování.
Pavel Machovský, starosta

Zima

Blíží se roční období, na které se někteří těší, jiní by ho
nejradši zrušili. V každém případě musíme počítat s tím,
že bude mrznout, sněžit a proto musí někdo provádět zimní údržbu komunikací. Mějte na paměti, že vozidla odstavená na místních komunikacích mohou zkomplikovat
nebo i znemožňovat prohrnování sněhu i posyp komunikací. Udržujeme 15 km místních komunikací a technika
nemůže být na všech místech zároveň. Mějte to, prosím,
na paměti, až zima opravdu začne.
Pavel Machovský, starosta

Jasenská slivovica

Letošní rok byl na nás, pokud jde o úrodu trnek, velmi
krutý. Trnky nádherně rozkvetly, ale mráz v květnu zlik-

Kominictví PROFI nabízí čištění
a kontrolu komínů, kominické
a zednické práce

Kontrola komínů s vypsáním kontrolní zprávy 350,- Kč
Doprava - dle vzdálenosti
Čištění a vymetání - dle práce a dohody
Tel.: 775 948 406 (Alois Frgal)
e-mail: kominictviprofi@seznam.cz
vyvložkování komínů * stavba nových komínů * opravy poškozených komínů * zednické práce * oplechování
a klempířské prvky * revize nových a nově vyvločkovaných komínů
Tel.: 739 655 179
revize plynových spotřebičů do 50 kW * montáž a opravy
plynových zařízení do 50 kW
Tel.: 603 889 076, 731 376 997
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