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Jan Rokyta
rodák, čestný občan Jasenné
16. 4. 1938 – 22. 7. 2012

Když jsme jeli 14. 4. 2012 do Rožnova pod Radhoštěm Janu Rokytovi z Jasenné
předávat čestné občanství, těšili jsme se na setkání s muzikanty, zpěváky, tanečníky.
Hlavně jsme se ale těšili na setkání s ním.
Dnes víme, že pro mnohé z nás, kteří jsme do Rožnova přijeli, to bylo setkání poslední.
Jan Rokyta se v Jasenné narodil a v Jasenné proběhlo také poslední rozloučení s ním.
On sám už tady není, ale zůstává s námi jeho celoživotní dílo týkající se hudby,
zpěvu, Moravy, Valašska, Jasenné.
I další generace budou čerpat z toho, co pro nás zachránil, vytvořil a co nám rozdal.
Pavel Machovský

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Od minulého vydání zpravodaje se uskutečnila
jedna schůze zastupitelstva obce – 27. 6. 2012.
Usnesení z jednání jsou následující:
6/XVI/1/2012
ZO Jasenná schvaluje navržený program jednání.
Pro: 6 členů
6/XVI/2/2012
ZO Jasenná schvaluje ověřovatele zápisu. Pro: 6 členů
6/XVI/3/2012

ZO Jasenná schvaluje Závěrečný účet obce Jasenná za rok
2011 bez výhrad.
Pro: 6 členů
6/XVI/4/2012
ZO Jasenná schvaluje prodej části pozemku p. č. 382/5
v k. ú. Jasenná na Moravě podle znaleckého posudku.
Pro: 6 členů
6/XVII/5/2012
ZO Jasenná schvaluje Mateřské škole Jasenná přijetí
sponzorského daru ve výši 10.000,- Kč.
Pro: 6 členů

Základní škola a mateřská škola

Na základě konkursních řízení byla do funkce ředitelky
MŠ Jasenná jmenována Bc. Michaela Propšová, a do funkce ředitele ZŠ Jasenná byl jmenován Mgr. Hynek Tichý. Na
jejich bedrech je nyní řízení těchto příspěvkových organizací spolu s dalšími záležitostmi, které souvisí s funkcí ředitele. Své o tom velmi dobře vědí paní Věra Pečenková
a Mgr. Iva Mynářová, které ředitelské funkce vykonávaly
od roku 1999. Za tu dobu se změnila legislativa, organizace a financování školství, změnil se pohled na úlohu škol
a školských zařízení, pohled na úlohu ředitele, učitelů, ne-

pedagogického personálu, změnilo se mnoho dalšího. S těmito okolnostmi se paní ředitelky Mynářová i Pečenková
setkávaly, musely na ně reagovat a současně se musely věnovat svým učitelským povinnostem. Obě vědí velmi dobře, že být ředitelem není vždy lehké a příjemné.
Děkuji paní Věře Pečenkové i Mgr. Ivě Mynářové za
dosavadní vedení mateřské školy a základní školy a nové
ředitelce a řediteli přeji zvládnutí funkcí zvláště v době
neustálého zvyšování nároků na školy.
Pavel Machovský, starosta

Svoz a likvidace odpadů v Jasenné
K 31. 8. 2012 končí smlouva mezi Obcí Jasenná a Technickými službami (TS) Vizovice, která se týká svozu a likvidace směsného komunálního odpadu. Je to z důvodu
výpovědi, kterou nám Technické služby Vizovice zaslaly,
v souvislosti se zrušením této aktivity rozhodnutím zřizovatele TS, t. j. Městem Vizovice. Obce, kterých se to týká,
tzn. Bratřejov, Lutonina, Jasenná, Lhotsko, Liptál, Všemina, Neubuz, Ublo se dohodly na společném postupu při výběru dodavatele služeb na svoz a likvidaci odpadů. Výběrové řízení musí proběhnout podle novelizovaného zákona
o veřejných zakázkách. Novelizace zákona, platná od letošního roku, byla schválena v souvislosti s bojem proti korupci a znamená mnohem náročnější a delší a tedy i dražší přípravu i průběh výběrového řízení. Výběrové řízení,

pokud se uchazeči např. nebudou odvolávat proti výsledku, by mělo být ukončeno do konce roku, aby od 1. 1. 2013
mohl vybraný dodavatel plnit uzavřenou smlouvu.
Od 1. 9. 2012 do ukončení výběrového řízení bude svoz
a likvidaci směsného komunálního odpadu (tzn. popelnic)
zajišťovat náhradní dodavatel ve stejném rozsahu a termínech, jak to bylo doposud. Svozovým dnem je středa, každý týden. Může se stát, že svozové auto přijede dřív, proto
mějte popelnice viditelně připraveny u svozové trasy hned
ráno. Připomínám, že do popelnic nepatří stavební suť, železný odpad, biologický odpad (např. tráva apod.) a odpad,
který patří do druhotných surovin. Tříděním lze významně
omezit množství odpadu ukládaného na skládce.
Pavel Machovský, starosta

Studie čištění odpadních vod

V současné době probíhá zpracování studie čištění odpadních vod. Zpracovatel technicko-ekonomické studie
„Odkanalizování obcí Jasenná, Lutonina a Ublo“ připravil předběžný situační návrh stokové sítě, který bude posuzován a upřesňován podle detailních pochůzek v terénu. V Jasenné se předběžně jedná o cca 7000 m splaškové
kanalizace průměru 300 mm umístěné i v silnici I. třídy. V územních plánech obcí i v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací (PRVK) Zlínského kraje bylo uvažováno
s napojením na čistírnu odpadních vod (ČOV) ve Vizovi2 Jasenský zpravodaj

cích, kterou dlouhodobě provozuje Moravská vodárenská
– Veolia. Vzhledem k tomu, že Evropská unie nepodporuje stavby kanalizací a ČOV, kde by byl provozovatelem
privátní podnikatelský subjekt s dlouhodobou provozní
smlouvou, je posuzována koncepce společné ČOV pro
naše tři obce. Byly navrženy k projednání varianty umístění společné ČOV s kapacitou pro 1700 EO (ekvivalentních obyvatel). Tato koncepce znamená změnu územních
plánů Jasenné, Lutoniny, Ubla a Vizovic a změnu PRVK
Zlínského kraje.		
Pavel Machovský, starosta

Jasenské sokolky na XV. Všesokolském sletu v Praze
30. června 2012 se sokolové slétli
do Prahy na XV. Všesokolský slet,
který byl vyvrcholením oslav 150.
výročí založení SOKOLA. Za naši
tělocvičnou jednotu se sletu zúčastnilo 19 cvičenek ve dvou skladbách
– Česká suita (ženy) a Nebe nad
Hlavou (ženy a dorostenky).
Hlavní dny XV. Všesokolského
sletu zahájil v neděli 1. července
v 10 hodin dopoledne tradiční sletový průvod Prahou za účasti cvičenců z domova i hostů – členů zahraničních sokolských tělocvičných
jednot, krajanů a za účasti přihlížející pražské veřejnosti a turistů ze
zahraničí. Průvod vedl z Václavského náměstí přes Národní třídu,
Smetanovo nábř., Nám. Jana Palacha a Pařížskou ul. na Staroměstské náměstí.(viz foto naší výpravy
po skončení průvodu).
Průvodu se zúčastnilo kolem
15 000 Sokolů z 15 zemí světa.
Bylo horké letní počasí. Naše župa
Valašská Františka Palackého pochodovala bez muziky a tak jsme si
do kroku zpívali a k nám se přidávali i přihlížející diváci.
Od pondělí do čtvrtku cvičenky
a cvičenci pilovali svá vystoupení
a dny měli nabité zkouškami. Přesto
jsme si našly chvilku poznat v Praze další krásná zákoutí. Ať už při
návštěvě Vyšehradu, Petřína, Pražského hradu, Staroměstského náměstí, pražské ZOO či jinde.
Hromadná
cvičení
proběhla v Praze -Vršovicích na stadionu v Edenu. Předcházely jim generální zkoušky sletových vystoupení
za velmi horkého letního počasí.
Ve čtvrtek 5. července byl na večerním představení předveden 1. program sletových skladeb. Celé zahájení a první vystoupení doprovázela
bouřka a hustý déšť. Cvičenci, kteří své skladby nacvičovali skoro
rok, byli ale odhodlaní předvést co

Skupina žen (skladba Česká suita) – Ivana Londová, Lenka Bělíková,
Eva Spisarová, Jindřiška Zlámalová (Vizovice), Pavlína Frýdlová, Zuzana Vašková, Vlasta Zichová (klečí před nimi).
Skupina dorostenky (skladba Nebe nad hlavou) – Iveta Mikšíková, Eliška Kratinová, Eva Machalová, Jana Němečková, Martina Bělohlávková,
Alena Kratinová, Iva Machalová, Helena Změlíková, Martina Kovářová,
Mirka Smilková, Denisa Skýpalová, Marcela Poláchová
umí za každého počasí. Velký obdiv sklidili senioři, kteří v hustém
dešti vydrželi na ploše stát při zahájení skoro tři čtvrtě hodiny a pak
krásně odcvičili svoji skladbu. Nakonec se počasí umoudřilo a když
jsme nastupovaly na plochu k předvedení skladby Česká siuta, tak už
nepršelo a velký aplaus po docvičení jsme si opravdu užily.
V pátek 6. července odpoledne, tentokrát za slunečného počasí, byly představeny další skladby
ve 2. programu. Tentokrát předvedly své vystoupení i ženy a dorostenky ve skladbě Nebe nad hlavou, která uzavírala 2. program a vlastně
i celý slet.
Programy doplnili i slovenští sokolové a členové jiných tělovýchovných organizací. Česká asociace
sportu pro všechny přispěla dvěma
skladbami. Dvě samostatné obtížné
skladby předvedli gymnasté z dánské tělovýchovné akademie. Významnou součástí sletu bylo také

již tradiční vystoupení folklorních
skupin z Moravy. Oba hlavní sletové dny byly přenášeny v přímém
přenosu Českou televizí.
Všichni jsme kladně hodnotili
vzornou organizaci Všesokolského sletu včetně přepravy cvičenců
MHD na cvičiště a zpět a také naše
ubytování na základní škole v Nuslích, poblíž Edenu.
Je nezapomenutelné sedět na tribuně stadionu nebo stát na cvičišti
a vnímat tu neskutečnou atmosféru soudržnosti, podpory a nadšení
mezi cvičenci a diváky. Bylo to náročné, ale nádherné. XV. Všesokolský slet skončil, ale zážitky zůstávají. Určitě máme na co vzpomínat.
Chci také poděkovat za podporu a finanční pomoc obci Jasenná a všem zúčastněným cvičenkám
za perfektní reprezentaci naší jednoty a obce.
Za Tělocvičnou jednotu SOKOL Jasenná
Ing. Pavlína Frýdlová, náčelnice
Jasenský zpravodaj 3

Letní škola našich mladých včelařů v Nasavrkách
Letos v dubnu ve Francově Lhotě na „Zlaté včele“
jsme se dostali k informaci od PaeDr. Ivana Bělohlávka,
že se opět bude organizovat Letní škola mladých včelařů na včelařském učilišti v Nasavrkách, které se nachází v okrese Chrudim vzdáleném od Jasenné cca 230 km.
Okamžitě jsme se této informace chytli a začali s ní pracovat. Dětem zářily oči, že můžou poznat i něco jiného
a dále od domova a po konzultaci s rodiči a zralé úvaze se nakonec devět dětí ze včelařského kroužku Jasenná přihlásilo a taky zúčastnilo Letní školy mladých včelařů. Škola byla organizována ve dvou turnusech, naše
děti zvolily druhý v týdnu od 8.7. do 15.7.2012. Odjezd
byl v neděli 8.7. za doprovodu pana Studeníka – našeho
vedoucího a dvou maminek – asistentek vedoucího paní
Lenky Duškové a paní Jany Bielikové.

Pro děti to byla cesta velmi zajímavá. Cestovali jsme
autobusem STUDENT AGENCY ze Zlína do Olomouce
a tam jsme měli přestup na vlak REGIOJET, kterým jsme
pokračovali do Pardubic. V Pardubicích měly děti dvouhodinovou možnost si prohlédnout krásné zrenovované
nádraží plné různých obchůdků, maleb a jiných zajímavosti. Do Nasavrk nás dopravil speciální autobus SOUV
Nasavrky. Po příjezdu jsme byli rozděleni po třech do jednotlivých pokojů vybavených v moderním stylu včetně
sociálního zařízení a než začalo oficiální zahájení, využili jsme možnost prohlídky místního arboreta, které děti
obdivovaly a následně celý týden měly možnost poznávat
velké množství rostlin a keřů. Odpoledne byli účastníci
rozděleni do jednotlivých skupin podle věku a seznámili
se se svými oddílovými vedoucími. Na večerním seznamovacím posezení vedoucí turnusu Bc. Jiří Roub seznámil přítomné děti s celotýdenním pestrým programem,
který zahrnoval i každodenní testy, kde si děti prověřily své získané vědomosti z činnosti kroužku a taky nové,
pro ně zajímavé věci. Každý večer byly testy vedoucím
vyhodnoceny a dětská soutěživost byla leckdy překvapivá nejen pro samotné děti. Děti se po celou dobu stravovaly v místní jídelně a dle jejich názoru si pochutnávaly
na vybraných jídlech, které připravoval kolektiv kuchařek, za což jim patří náš dík.
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První den – v pondělí, navštívily děti muzeum Merkur
v Polici nad Metují, kde si mohly samy vyzkoušet a postavit z této známé stavebnice cokoli, kluci byli nadšeni.
V úterý nám počasí přálo, tak se děti vydaly do Pekla –
místní části Nasavrk, kde má SOUV včelnice pro výuku
a zdokonalování se ve včelařském oboru a umu. Děti prováděly různé operace, například odebíraly medné plásty k vytočení medu, kontrolovaly množství přijatých matečníků v chovných rámcích a.j. Středeční ráno zahájili
jako každý den ranní rozcvičkou, po snídani se rozdělili
do jednotlivých skupin a při prohlídce stanovišť určovali, k čemu slouží jednotlivé včelařské pomůcky, jaké produkty získáváme od včel, význam různých rostlin v arboretu pro život včel a na závěr byl dětem promítnutý
odborný film o včelaření a životě včel. Po zbytek týdne, mimo odborného a přitom zábavného podání včelaření, byl program dětí doplňován o sportovní aktivity,
společnou diskotéku a výlety do okolí. Letní škola mladých včelařů se našim dětem líbila, všichni přijeli plni
dojmů, zážitků a nových poznatků, které v další své činnosti v kroužku určitě uplatní a zužitkují.
Lenka Dušková a Jana Bieliková
asistentky vedoucího kroužku

Pohled očima dětí
s krátkým časovým odstupem:

Hned, jak jsme přijeli do Nasavrk, tak nás rozdělili
do 4 skupinek a zaujalo mě nejvíce, že v Nasavrkách vedle intru byl arboret a že jsme se tam mohli jít i podívat.
Bylo to super, že jsme si i našli nové kamarády a kamarádky. V pátek 13. 07. jsme šli s naší skupinkou do pekla
(les) a ke včelám. Poslední 3 dny jsme hráli vylízané hry
(srandovní) JJ. Moc se mi tam líbilo a doufám, že příští
rok pojedu znova a se stejnými kamarády z kroužku.
Radek Skýpala
Na včelařské letní škole se mi velmi líbilo, protože jsme
měli hodné vedoucí. Bylo tam štěrkové hřiště, kde jsme
mohli hrát všelijaké hry, botanická zahrada, také menší domeček, kde byly různé včelařské potřeby. Vedle in-

ternátu byla velká budova, kde byla jídelna a promítací
sály. Jaký byl program: V sedm ráno nás vedoucí vzbudili a ve čtvrt na osm jsme měli rozcvičku. Po rozcvičce byla snídaně. Potom jsme měli buď učení, kde jsme
probírali různé včelařské věci nebo jsme jeli autobusem
na výlet. Např. jsme se byli podívat na včelnice a včelíny,
do Merkuru, kde byly poskládané modely ze železných
dílků a mohli jsme si zkusit něco vyrobit, nebo jsme byli
u jedné paní, která měla velkou zahradu, tam různé květiny, keře a stromy. Tekly tam malé potůčky a byla tam
velká skála, kde jsme si mohli vylézt. Byli jsme i v lese,
kde byly úly a jmenovalo se to tam „Peklo“. Když jsme
jeli na výlet, tak jsme obědvali v restauraci, když jsme
byli někde poblíž internátu, tak jsme měli oběd v jídelně. Po obědě byl odpolední klid, který trval do 14 hodin. Ve tři byla svačina a po ní jsme měli volno nebo šli
do sálu a tam si něco promítali. Večeře byla v 18h., po večeři jsme mohli jít na hřiště si něco zahrát. Ve 21.00 jsme
šli na internát a ve 22.00 byla večerka. Poslední večer
jsme měli opékačku a jednu noc jsme měli noční stezku odvahy. Letní škola se velmi líbila a příště bych rád
jel zase.
Tomáš Vavřička

Na letní školu včelařů jsme jeli z Jasenné dvěma auty
do Zlína a tam nás čekal autobus STUDENT AGENCY
a s ním jsme přijeli do Olomouce. Z Olomouce jsme jeli
vlakem do Pardubic. Tam jsme čekali přibližně 2 hodiny

na autobus. Ten nás dovezl do Nasavrk. Bylo tam hřiště
na fotbal, včelařské arboretum, dům s včelařskými potřebami a internát pro žáky. Jezdili jsme na výlety, psali testy, měli dvě diskotéky, jednu noční hru a.j.. Nejvíc se mi
líbila noční hra a také to, jak jsme byli v muzeu stavebnic Merkur. Byly tam vláčky, letadla, helikoptéry a mohli
jsme si tam sami něco postavit.
Daniel Vavřička
Ještě dneska vzpomínáme na tábor v Nasavrkách, který byl opravdu superní. Nejenom, že jsme se dozvěděli spoustu nových věcí, poznali nové kamoše, ale zase
jsme se utvrdili v tom, jaká je příroda nádherná. Po ranní rozcvičce a snídani jsme psali malé testíky, které nebyly vždy lehké. Jezdili jsme na výlety – například muzeum
Merkur, kde jsme si mohli i něco postavit. Byli jsme se
podívat na chovatele včelích matek, to bylo opravdu zajímavé. Někteří jsme přelarvovávali matky, to znamená, že
přelarvovací lžičkou jsme vytáli z buňky nejlépe dvoudenní vajíčko, které jsme ponořili do předem nachystané
mateří kašičky v umělé misce. Jak jsme přijeli z tábora,
dělali jsme doma z květináčů a slámy úly pro včely samotářky. Z tábora jsme si dovezli, kromě dárečků od organizátorů, dobrou náladu a plno nových zkušeností. Naše
heslo zní – „Bez medu to nejde“ J. A je to pravda.
Ondra a Vojta Duškovi

Vážení spoluobčané, příznivci zahrady a včelařství

Včelařský kroužek mládeže Jasenná si Vás dovoluje pozvat na zájezd na 9. ročník ŽIVOTA NA ZAHRADĚ, který se koná dne 06. 10. 2012 na Výstavišti Černá louka v Ostravě. Novinkou letošního
ročníku je výstava Zdraví a Duše, která se uskuteční souběžně s výstavou ŽIVOT NA ZAHRADĚ. Výstava tak navazuje na minulé ročníky, kdy proběhla prezentace současných i nových trendů v oblasti
zahrady a včelařství. S nabídkou květin, okrasných
rostlin, dřevin a zahradnických potřeb se opět představí domácí, české a moravské pěstitelské firmy,
zahradníci, zahrádkáři a prodejci zahradní mechanizace. Samozřejmě nebudou chybět také prodejci
a vystavovatelé z oblasti včelařství. Partnery a od-

bornými garanty výstavy jsou Český svaz včelařů
a Český zahrádkářský svaz.
Program zájezdu bude doplněn o návštěvu hornického muzea na Landeku v Ostravě Petřkovicích a při zpáteční cestě navštívíme Pohankový mlýn Šmajstrla na Kopaném ve Frenštátě pod Radhoštěm. Odjezd 6.10.2012
(sobota) v 7.00hod. z točny v Jasenné, návrat do Jasenné
v cca 20.00 hod. Cena zájezdu 350,--Kč/osobu, cena zahrnuje dopravu a vstupné na všechny akce.
Změna programu vyhrazena.
Zájemci se můžou přihlásit u paní Dorničákové na OÚ
Jasenná, nebo u paní Lenky Duškové tel.:731711759.
Za VKM Jasenná Jar. Studeník a asistentky
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Ne všechno je na vyhození, ale kam s tím?
Každý z nás občas potřebuje udělat generální úklid na půdě, ve sklepě nebo v kůlně, vyklidit dům před
rekonstrukcí. Mnoho věcí se přitom
vyhodí, něco uschová zpět na „horší
časy“, ale jsou i takové věci, které je
nám líto vyhodit a přitom je nemáme kam uschovat. Jsou to předměty,
ke kterým máme osobní vztah a spojují nás s nimi vzpomínky na dobu,
kdy je používaly naše babičky, dědečci při své každodenní práci.
Řada občanů nás oslovila s tím, zda
nemáme zájem o starý pluh, fukar,
chomůt, máselnicu. A tak se zrodila
myšlenka, začít tyto věci soustřeďovat do jednoho prostoru, ošetřit je, dle
možnosti zdokumentovat jejich historii, původ, kdo je používal, popř. kdo
je vyrobil, ale mnohdy také k čemu
se vlastně původně používaly.
Cílem této myšlenky je zřízení budoucí expozice, kde bychom chtěli
umožnit dalším generacím poznání
a seznámit je s tím, co kdysi obklopovalo obyvatele naší vesnice v každodenním životě, co místní lidé používali k usnadnění své práce, ale také

co všechno si uměli sami vyrobit. Zájmem jsou veškeré staré zemědělské
stroje, domácí nářadí, nádoby či jiné
pomůcky v domácnosti na tehdejším
hospodářství.
Jestli právě řešíte podobný problém a máte na půdě staré věci spjaté
s místním životem, přijměte naši nabídku. Firma Jasno od Vás tyto věci
ráda převezme. U každého takto získaného předmětu bude zdokumentováno jméno dárce a číslo popisné
domu, ze kterého předmět pochází.

Jistě Vás pak bude hřát u srdíčka, že
jste přenechali pro své děti či vnuky
něco z doby minulého století a nevyhodili pro Vás nepotřebné a nepoužívané věci třeba na skládku.
Pokud budete mít zájem podpořit
naši myšlenku, rádi Vás osobně navštívíme nebo uvítáme u nás ve firmě.
Jménem firmy již teď děkujeme
všem, kteří svým příspěvkem podpoří vznik takové společné expozice.
Ing. Jiří Mikuláštík

Dobročinný obchůdek a poradna Dotek

V pondělí 9. ledna 2012 se pro veřejnost poprvé otevřely dveře Dobročinného obchůdku na Tržnici ve
Vizovicích, který svou činností podporuje organizaci poskytující sociální služby seniorům Dotek, o.p.s.
Za půl roku své existence jsme díky
Vám získali prodejem v obchůdku i
na různých akcích 67 269 Kč. Prodejem na internetu jsme utržili 1 240
Kč. Celkem jsme tedy dosáhli zisku
68 509 Kč. Ze získaných peněz byly
zakoupeny elektrické polohovací postele pro naše uživatele.
Tuto krásnou částku bychom nemohli získat bez podpory našich sponzorů, jsou jimi Nadace Děti – Kultura - Sport, Albi Česká republika a.s.,
MSM spol. s.r.o., Portál, s.r.o., Pečivo
Staňka, Město Vizovice, Město Zlín,
Linet spol. s.r.o. Dále děkujeme za
podporu a pomoc při pořádání Dob6 Jasenský zpravodaj

ročinného bazaru Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati.
Za fotografické služby děkujeme Vyzj-Art. Velký dík za mediální podporu patří Valašským internetovým
novinám, Zlínskému deníku, portálu Horní-Podřevnicko.cz, Zlínskému
nočníku, Vizovským novinám a také
všem okolním obcím, které články o
nás zveřejňují na svých stránkách.
Rádi bychom touto cestou poděkovali našim dobrovolnicím, které prodávají v obchůdku. Jsou to slečny Veronika Huňková, Tereza Škubalová a
Veronika Kadlčáková. V neposlední
řadě děkujeme také dobrovolníkům,
kteří pro nás vyrábějí nejrůznější sortiment. Dík patří paní Zatloukalové,
panu Malinovi, slečně Monice Fuksové a paní Pastyříková.
V současné době hledáme ve spolupráci s Dobrovolnickým centrem

Adra Zlín dobrovolníky také ke klientům. „Činnost dobrovolníků s klienty představuje především společné
trávení času. Dobrovolníci si s uživateli mohou například číst, zpívat,
procházet se nebo si povídat.“ uvedla
Veronika Olejníková, koordinátorka
Dobročinného obchůdku a dobrovolníků. Pokud Vás nabídka dobrovolnictví zaujala a chtěli byste část svého
času věnovat dobré věci, kontaktujte
nás na e-mail dobrovolnictví.dotek@
seznam.cz
Další novinkou v Doteku je zřízení veřejné sbírky, která probíhá od
května 2012 do května 2013. Sbírka
byla založena za účelem získání finančních prostředků pro modernizaci prostor a nákup zařízení pro uživatele v Dotek, o.p.s. Přispět do veřejné
sbírky můžete zasláním jakékoli částky na sbírkový účet u Fio banky č. ú.

296689369/0800. Další možností jak
poslat finanční příspěvek je přes darovatelský portál www.darujspravne.
cz. Příspěvky můžete vhodit také do
sbírkových pokladniček umístěných

v Dobročinném obchůdku a ve Valašském šenku. Tímto také děkujeme
vedení Valašského šenku za možnost
umístit pokladničku v prostorách restaurace.

Doufáme, že nám nadále zachováte svou přízeň.
Děkujeme Vám za podporu a srdečně Vás zveme k návštěvě Dobročinného obchůdku.

Vzdělávání zaměstnanců Dotek o. p. s.
Po dvou letech jsme ukončili projekt vzdělávání zaměstnanců Dotek,
o.p.s. který byl financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost a státního rozpočtu
ČR. Úspěšným absolvováním vzdělávacích kurzů pracovníky Dotek,
o.p.s. jsme zase o kousek posunuli kvalitu námi poskytovaných sociálních služeb. Pyšníme se pří-

domkem „Certifikované pracoviště
bazální stimulace“, což značí, že
zohledňujeme individuální potřeby
jednotlivce a snažíme se s každým
naším klientem navázat komunikaci na úrovni jeho stupně postižení.
Těší nás kladné ohlasy našich klientů a jejich rodin.
Připomínáme, že naše působnost je hlavně pro náš mikroregion.
Jsme připraveni poskytnout odleh-

čovací a pečovatelskou službu potřebným seniorům a jejich rodinám.
Dokážeme pomoci i rodinám, které
doma pečují o svého těžce nemocného či umírajícího blízkého. Nebuďte se svou nemocí sami. Poskyt-

neme rodině podporu, umožníme, aby
člověk v posledních dnech a týdnech života mohl žít důstojně, měl čas na své

nejbližší a čas na rozloučení. www.
pecovatelstvi-dotek.cz

Doba panství barona Filipa Františka,
svob. pána z Ratenic, Stillfriedu a Neurode
(malý exkurz do historie našeho
kraje - pokračování )
Za nového majitele vizovského
panství Filipa Františka, 30-ti letého svobodného pána z Ratenic,
Stillfriedu a Neurode byl opět obnoven spor o les Rohozný u Lutoniny, v němž měli lutonští poddaní právo pastvy a braní dřeva. Tento
spor byl však urovnán již roku 1842
tak, že vrchnost za něj postoupila
obci lutonské přiměřený kus lesa
Hodišova.
Spor o lesy Háj, Čertoryje a Hodišov se však vlekl dál a městská
vizovská obec musela později zaplatit roční činži za braní dřeva
a za pastvu.
Císař Ferdinand V. udělil v roce
1838 městu Vizovicím šest dalších dobytčích trhů, které se konaly o každém postním úterku až
do roku 1905, a tyto byly velmi silně navštěvovány. Byly sice přístupny trhovcům přespolním, ale pro
jejich slabou návštěvu se na nich
prodávaly obyčejně jen přebytky
obilí a ovocné úrody. Skutečný výběr zboží byl jenom o trzích výročních, na které dováželi své tovary
řemeslníci a obchodníci ze všech
okolních měst. Například kotlá-

ři jezdili do Vizovic až z dalekých
měst v Uhrách.
V Jasenné byla roku 1838 dokončena, stále za působení evang.
pastora Jana Vidovského, stavba
evangelického farního kostela empírového slohu z kamene, který tím
nahradil původní dřevěnou modlitebnu z roku 1782. Sám Vidovský
zde byl výborným kazatelem a pro
všeobecnou oblíbenost v Jasenné
zůstal až do roku 1841.
Velmi starou původní cestou
z Vizovic na hrad Brumov, o níž
máme již bezpečné zprávy v půhonech ze 16. století, s odbočkou vedenou přes Střelnou do Uher, byla
tzv. „hradská cesta“, vedoucí „Hrúšovým“.
Dvě nové silnice, zbudované v letech 1830 až 1838, jdoucí přes Zlín
do Uherského Hradiště a z Vizovic
na Vsetín, se v letech 1840 až 1842
ještě upravovaly, neboť tehdy bylo
zavřeno do vězení přes 60 vizovských poddaných, kteří se zdráhali
robotovat při stavbě této silnice.
V roce 1841 nařízeno, aby se sněhové závěje na cestách a přílišné
bláto odstraňovalo nákladem silničního fondu. Zprávu o dobrém
stavu udržování cest měly podávat

poštovní úřady krajskému úřadu,
a krajskému hejtmanovi byla uložena povinnost, aby se aspoň jednou
ročně osobně přesvědčil o stavu silnic v jeho kraji.
Při starém vizovském hřbitově
u cesty do kostela bývala márnice,
v níž dle úředního nařízení měla
být kamna a zvonek, aby zdánlivě mrtvý nezmrzl a mohl přivolat
pomoc. Vizovští však do márnice
nepořídili ani kamna ani zvonek,
a když jim to bylo krajským úřadem v Hradišti vytýkáno, odpověděli, „že všecky mrtvoly z domu
v průvodu duchovního a zpěváků
s hudbou rovno na hřbitov doprovázejí a mrtvolu, zdali je zdánlivě
mrtvá, ve dne i v noci při modlitbě
hlídají a pozorují“.
V roce 1841 přestal být jasenský evangelický farář Jan Vidovský zdejším duchovním správcem
a po jeho odchodu spravuje farnost
opět Tomáš Kalenda. Skutečným
kazatelem se zde stal ještě téhož
roku Adam Žambokréty (nar. roku
1791 v Žambokrétech u Nitry), jehož syn Ludvík se stal o osm let
později prvním vikářem v Jasenné.
Evangelický farář Adam Žambokréty byl i literárně činný.
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1. listopadu 1841 byla ve Vizovicích zřízena poštovní sběrna. Ta udržovala pravidelné spojení se sběrnou v Uherském Hradišti.
Předtím tuto službu obstarával čas
od času vrchnostenský posel nebo
povozník. Do Hradiště dojížděl jeden sedlák ze Zádveřic a platíval
se mu za jízdu paušál tři zlaté. Vizovská poštovní sběrna byla v roce
1851 přeměněna na poštovní expedici.
Spor o lesy Háj, Čertoryje a Hodišov, který stále přetrvával, vyústil
roku 1842 v povinnost obce vizovské odvést vrchnosti za braní dřeva
a za pastvu ve jmenovaných lesích
roční činži 148 zlatých 32 krejcarů. Ta se však ohradila proti tomuto placení, a spor skončil až po roce
1848 v její prospěch.
Při jasenském evangelickém kostele je roku 1842 založena farářem
Adamem Žambokrétym pamětní
kniha.
Roku 1843 bylo provedeno sčítání
lidu – byl zapsán následující počet
„duší" a domů celého panství:
Ve Vizovicích je jich 2.528 a 524 domů,
v Bratřejově
546 a 101 domů,
v Zádveřicích
0.840 a 150 domů,
v Prlově
370 a 76 domů,

v Lípě
v Pozděchově
v Želechovicích
v Uble
na Rakovách
na Lhotsku
v Lutonině
v Senince
v Jasenné

Bydlelo tedy na panství průměrně 5 lidí v každé chalupě, jenom
v Zádveřicích téměř šest. V katastru obce Bratřejov byly tou dobou 4
mlýny a 3 pily.
Pozoruhodností poloviny 19. století byla dotud nevídaná lidová
tvorba – domácí umělecké řemeslo, při němž se ze zvláštního těsta pekly různé figurky. Nebylo to
klasické pekařství, to jen zručnější
mistři chlebového těsta začali před
vánocemi péci z nekvašené mouky
všechna možná, u nás známá zvířátka, zvláště veverky, zajíčky, kačenky a koníčky jako dětské vánoční dárky. Touto výrobou si vizovští
pekaři získali chvalnou pověst, později tradici, která již Vizovice neopustila ani v 21. století!
23. června 1843 končí v Zádveřicích evangelický kazatel Jan Holý,

Společenská kronika
Jubilanti:

91 let
Františka Hejtmánková
86 let
Jiřina Bělíková
81 let
Jaroslav Machala
70 let
Emilie Kovářová
Ludmila Macková
Věra Mikuláštíková
65 let
Karel Kovář
Marta Chromíková
František Zuzaník
Františka Zichová
60 let
Stanislav Coural
Emilie Sedláčková
František Drga
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0.572 a 116 domů,
552 a 104 domů,
0.742 a 145 domů,
292 a 0 57 domů,
0.229 a 47 domů,
200 a 38 domů,
0.424 a 82 domů,
342 a 64 domů,
0.687 a 124 domů.

dále ale zůstává na faře. Střídá jej
Josef Opočenský, mladší bratr Karla Opočenského, který působil 61 let
na Vsetíně, zde káže do roku 1856.
Roku 1845 byla opravována vizovská kostelní věž, a při té příležitosti byly z kostelní báně vyňaty staré, ale nečitelné záznamy.
Do makovice nové báně věže kostela byla vložena skříňka s pamětním
spisem v němčině a češtině, v němž
kromě údajů o císaři Ferdinandu I.
bylo zapsáno, že se majitel panství
Filip svob. pán z Ratenic a z Neurode narodil 20. března 1808 a později oženil s hraběnkou Bathyanyovou. Měl tehdy syna Rodericha
(Rudolfa) a dceru Marianu.
V Lutonině byl rozšířen chov ovcí,
bývalo zde až 9 salaší. Podle vceňovacího operátu z roku 1845 zde žily
102 rodiny, které bydlely v 82 domech. Všechny rodiny se živily zemědělstvím, své přebytky prodávaly na okolních trzích, obyvatelstvo
té doby se dělilo podle množství
půdy, kterou vlastnilo, na 5 celoláníků, 13 pololáníků, 5 čtvrtláníků,
37 malodomkařů a 22 malodomkařů-bezzemků, kteří žili jen ze své
mzdy.
Václav Maruna, Vizovice

František Bobal
střed
srpen
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Rozloučili jsme se:

dolansko

červenec

střed

červenec

Florián Čala
Karel Hejtmánek
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

hořansko

červenec

Manželství uzavřeli:

hořansko
dolansko
paseky

červenec
červenec
srpen

hořansko
dolansko
hořansko
dolansko

červenec
červenec
červenec
srpen

dolansko
dolansko
hořansko

červenec
červenec
srpen

Aleš Tiefenbach a Alena (Studeníková)
Aleš Mikuláštík a Jana (Šimková)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Z trvalého pobytu se odhlásila:
Alena Tiefenbachová

Tentokrát nepřinášíme úplné informace o občanech
odhlášených z trvalého pobytu, protože je po zavedení
základních registrů od 1. 7. 2012 sami nemáme. Čekáme, až se vyřeší, jakým způsobem budou malé obce získávat informace o změnách v evidenci obyvatel. Nyní
tedy ani nevíme počet obyvatel v obci k 31. 7. 2012.

Perličky a přebrebty dětí z MŠ
Do minulého vydání zpravodaje se
nevešel příspěvek z MŠ. Jsme rádi,
že vám může zpříjemnit prázdniny.
• Paní učitelka se ptá: „Marečku, kde
bydlí Tvůj děda?“
„No kde, přeca u mojí babičky“, odpoví přesvědčivě Marek.
• Paní ředitelce zvoní ve třídě u maláčů při obědě mobil. Omluví se a jde
za dveře telefonát vyřídit. Když se
vrátí zpět, přestane tříletá Nelinka
jíst a ptá se s účastí: „Paní ředitelko,
všechno dobrý?“
• Martin si nalévá z konvice pití
a hlásí paní učitelce: „Ten automat
na pití je tu špatný...“.
• Paní kuchařka se ptá Klárky, kde
pracuje její maminka. „O pár baráků
dál,“ ledabyle prohodí Klárka.
• „Proč má žirafa dlouhý krk?“, ptá
se paní učitelka.

Děti:
„Protože je to žirafa..“
„Aby mohla jíst lístečky...“
„Protože je velká“...
„Protože nevím“....
„Protože okusuje lístky na stromě,
protože ty nejvýš jsou nejlepší ...“
„Aby sa mohla ohýbat....“
• „Paní učitelko, dnes budeme mít
skořicovou polévku“, oznamuje Sárka, která vaří v kuchyňce.
„Vy vaříte doma skořicovou polévku?“
„Ne, maminka nevaří skořicovou polévku, protože nemá skořičky“.
• Děti si povídají s paní učitelkou
o jarních květinkách, prohlížejí obrázky květinek a určují názvy květin.
„Co je to za květinku?“, ptá se paní
učitelka. Děti neví a učitelka napo-

vídá: „Sně – sně – a děti si vzpomenou: „Sněhulka,“ odpoví.
• „Jak se jmenuje maminka od kůzlátka“? „Kozice“...
„Jak se potom jmenuje maminka
od koně“? „Konice“...odpovídají
sborově děti.
• Děti běhají a pozorují motýly. Anička poučuje paní učitelku: „Paní učitelko, ten bílý se jmenuje BÍLŮŠEK.
• Při obědě vrátil Petr šunkový závitek a paní kuchařka se ptá: „Ty nejíš
doma šunku?“
Petr rozhodí rukama a říká: „Jím, ale
my ju máme doma od řezníka, poučuje kuchařku.
„A ty si myslíš, že my od pekařa“?
dodá paní kuchařka.
• „Paní učitelko, maminka mi dává
doma kočoládu“, chlubí se Míša.
• Děti si hrají v kuchyňce a paní učitelka se ptá Karolíny: „Karolínko,
jaká bude dnes polévka?“ „Nudličkovaná“, odpoví Kája.

Hradišťan

Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné srdečně zve na koncert Muziky Hradišťan v neděli
2. září 2012 v 15:00 hodin do evangelického kostela v Jasenné. Vstupné je 280,- Kč, rezervace vstupenek: jasenna@evangnet.cz nebo na tel. 732 819 626. Tento koncert se uskuteční v rámci slavnostního ukončení projektu
Obnovme prameny střední Moravy v Jasenné.

Pozvánka na zájezd do Bojnice pro seniory
Kulturně sociální komise při OÚ Jasenná pořádá dne 25. září t. r. (úterý)
zájezd do zámku a ZOO Bojnice.
Z Bojnice pojedeme do obce Čičmany se známými malovanými dřevěnkami
a dále pak do Rajecké Lesné, kde je unikátní dřevěný betlém.

Odjezd z točny v 7.00 hodin a pak z dolní zastávky v 7.05 hodin.
Závazné přihlášky budou evidovány na OÚ do 14. září a při přihlášení zároveň zaplatí
zájemce úhradu cestovních nákladů ve výši 280,- Kč/osoba.
Vstupné: zámek - 6,5 Eur, ZOO - 2,0 Eur, Čičmany - 2,0 Eur, Rajecká Lesná - 3,0 Eur.
Celkem 13,5 Eur (cca 350,- Kč). Nejbližší směnárna je ve Vsetíně
vedle vchodu do hotelu Vsacan.
K cestě na Slovensko stačí platný občanský průkaz.
Doporučujeme zájemcům uzavřít na tento den zdravotní připojištění
na cestu do cizího státu.
Toto cestovní připojištění na případné léčebné výlohy a úraz ve výši 20,-Kč/den
mohou klienti s účtem u Poštovní spořitelny uzavřít přímo na poště v Jasenné.
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Informace OÚ
Očkování psů

MVDr. Jiří Mazůrek provede v sobotu 8. 9. 2012 očkování psů proti vzteklině. Očkování proběhne v 10:00 hodin u motorestu a v 11:00 hodin u zbrojnice. S sebou přineste očkovací průkaz a 100,- Kč na očkovací vakcínu.

Humanitární sbírka

Už tradičně proběhne podzimní humanitární sbírka
ošacení a potřeb do domácnosti. Ve dnech 3. – 4. 9. 2012
vždy od 15:00 do 18:00 h. můžete odevzdávat ve zdravotním středisku Domu služeb pánské, dámské a dětské oděvy, nepoškozenou obuv, deky, záclony, závěsy, hrníčky...

Volby do Zastupitelstva
Zlínského kraje

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční
ve dnech 12. – 13. 10. 2012. Volební místnost bude v Základní škole v Jasenné ve třídě v přízemí (vstup hlavním vchodem od silnice). Volební místnost bude otevřena
v pátek 12. 10. 2012 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 13. 10. 2012 od 8:00 do 14:00 hodin. Občané mohou
ze zdravotních důvodů požádat členy okrskové volební komise, aby za nimi přišli domů s přenosnou volební
schránkou. Tento požadavek můžete nahlásit na telefonní
číslo obecního úřadu 577 456 122 nebo 732 366 377.

Pozvánka
Farní sbor ČCE v Jasenné a MAS Vizovicko a Slušovicko
vás srdečně zvou na slavnostní ukončení projektu Obnovme
prameny střední Moravy v Jasenné, které proběhne v neděli 2. 9. 2012 v prostorách kostela a fary ČCE v Jasenné.
Program:
19.00 Bohoslužby s večeří Páně
10.30 Slavnostní otevření studny na dvoře fary
11.00 Vycházka ke studánkám
15.00 Koncert Muziky Hradišťan
V kanceláři obecního úřadu je možné zakoupit brožurku Farnost Jasenná. Cena je 100,- Kč.

Víte, jaké to je?
Když sečete křovinořezem trávu a v té je psí hromádka? Svůj komentář by Vám jistě přednesli pracovníci obcí
a měst, kteří provádějí údržbu zeleně. Ten komentář bývá
od plic a týká se jak samotných psů, tak i jejich chovatelů,
kteří si nedělají těžkou hlavu z volného pobíhání svého
psa i ze znečišťování veřejného i soukromého majetku.
A co teprve, když pes někoho pokouše? Víte, jaké to
je? Výmluvy vlastníků psů bývají „zajímavé“. Například „náš pes by to nikdy neudělal“, „on si chce hrát“
apod. Chov zvířat (tedy i psů) je ošetřen v Obecně zá-

vazné vyhlášce č. 1/2001. Tato vyhláška uvádí, za jakých podmínek je možné chovat zvířata. Také podle zákona č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, je
povinností chovatele učinit opatření proti úniku zvířat.
Chovatel, který tak neučiní, se dopouští přestupku podle tohoto zákona. Projednávání přestupků týkajících se
chovu zvířat je v kompetenci Právního odboru – přestupkového oddělení Městského úřadu Vizovice. Pokud
dojde k takovým situacím, je to vážné a nepříjemné pro
obě strany konfliktu. Proto vyzývám občany, aby své
psy chovali s rozumem.
Pavel Machovský, starosta

Obnova katastrálního
operátu v Jasenné

V letošním roce zahájil Katastrální úřad Zlín práce
na obnově katastrálního operátu v Jasenné. Tato akce znamená, zjednodušeně řečeno, spojení mapy pozemkového katastru a mapy katastru nemovitostí do jednoho celku v digitální podobě. V evidenci pozemkového katastru
jsou údaje podle vlastnictví pozemků, evidence katastru
nemovitostí obsahuje částečně údaje podle vlastnictví pozemků a částečně podle užívání z doby hospodaření zemědělských družstev. Dnes je nutné při zpracování údajů z katastru někdy ověřovat pozemky v obou evidencích,
což komplikuje práci a může to vést k chybám. Obnova
katastrálního operátu řeší tento problém. V jarních měsících proběhlo šetření hranice katastrálního území Jasenná na Moravě. Nyní probíhá zaměřování staveb v obci.
Žádám Vás o vstřícnost k pracovníkům geodetické firmy,
kteří budou potřebovat vstoupit na Váš pozemek.
Pavel Machovský, starosta

Energetický audit budov
mateřské školy a základní školy
Účelem zpracování energetického auditu je posouzení
stavební konstrukce budovy v souladu se zákonem o hospodaření s energiemi. Energetický audit se zabývá také způsobem vytápění, přípravou teplé užitkové vody, osvětlením
a posuzuje všechny spotřebovávané energie. Je to materiál
potřebný pro přípravu rekonstrukce budov a je to i povinná
součást projektu a žádosti o dotace. Byl zpracován energetický audit pro budovu mateřské školy a pro budovu základní školy. Pro obě školy byly zpracovány i průkazy energetické náročnosti budov. Podle platné legislativy nesplňují
naše školy požadavky na energetickou náročnost a byly klasifikovány jako mimořádně nehospodárné. Součástí energetického auditu je i návrh úsporných opatření doporučující
výměnu oken, dveří, zateplení střech, obvodových zdí. Odhad investičních nákladů na tato opatření je u MŠ 2,5 mil.
Kč, u ZŠ 3,3 mil. Kč. Energetický audit bude ještě doplněn
návrhem na využití sluneční energie pro vytápění a ohřev
teplé užitkové vody. Bude posouzena i možnost využití
tepelných čerpadel s cílem dosažení nejnižších provozních
nákladů.		
Pavel Machovský, starosta
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