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Předání čestného občanství
Janu Rokytovi
na koncertě (K) Janu Rokytovi z Jasenné
v Rožnově pod Radhoštěm 14. 4. 2012

Více na straně 6.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Usnesení ze dne 29. 2. 2012

6/XII/1/2012
ZO schvaluje navržený program jednání.

Pro: 6 členů

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

Pro: 6 členů

6/XII/3/2012
ZO nesouhlasí se záměrem výroby energie z dřevní štěpky v lokalitě bývalého horního kravína
  a) pro nemožnost racionálního využívání tepla v obci,
  b) pro negativní vliv zvýšeného dopravního zatížení doprovázejícího záměr na příjezdovou místní komunikaci
a okolní nemovitosti.
  c) Pro energetické využití této lokality preferuje ZO Jasenná původní návrh fotovoltaické elektrárny.
Pro: 6 členů

6/XIII/5/2012
ZO schvaluje zřízení věcného břemene na pozemku p. č.
3192/1 v k. ú. Jasenná na Moravě pro přípojku plynu k novostavbě manželů Sušňových na pozemku p. č. 1297/16
v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu podpisem
smlouvy.
Pro: 9 členů
6/XIII/6/2012
ZO schvaluje Závěrečný účet Miroregionu Vizovicko
za rok 2011.
Pro: 9 členů

6/XIII/7/2012
ZO schvaluje žádost o bezúplatný převod pozemků p. č.
348/5 a 348/6 v k. ú. Jasenná na Moravě do vlastnictví
obce. Obec Jasenná se zavazuje, že nemovitosti bude užívat k dosavadním účelům, bude o ně řádně pečovat a nebude je využívat ke komerčním účelům a nebude je k ta6/XII/4/2012
ZO schvaluje Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 – Po- kovým účelům pronajímat a po dobu nejméně 10-i let je
žární řád obce Jasenná.
Pro: 6 členů nepřevede na jiného.
Zastupitelstvo se zavazuje za každé takové porušení odvést prostřednictvím převodce do státního rozpočtu část6/XII/5/2012
ZO schvaluje Návrh smlouvy o zřízení věcného břeme- ku rovnající se výši ceny v čase a místě obvyklé převáděne chůze a jízdy na pozemku obce Jasenná p. č. 2167/1            ných nemovitostí, stanovené znaleckým posudkem, a to
v k. ú. Jasenná na Moravě pro Ing. Milana Veselku, Dag- ke dni převodu.
mar Veselkovou, Moniku Hanákovou, Romana Dědka, Zastupitelstvo pověřuje starostu předáním žádosti na Úřad
Pavlu Dědkovou podle geometrického plánu 683-217/2011 pro zastupování státu ve věcech majetkových.
Pro: 9 členů
a pověřuje starostu podpisem smlouvy.
Pro: 6 členů
6/XII/6/2012
ZO schvaluje zadání zpracování studie k čištění odpadních vod v Jasenné.
Pro: 6 členů

Usnesení ze dne 12. 4. 2012:
6/XIV/1/2012
ZO schvaluje navržený program jednání.

Usnesení ze dne 29. 3. 2012:
6/XIII/1/2012
ZO schvaluje navržený program jednání.

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

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

Pro: 9 členů
Pro: 9 členů

6/XIII/3/2012
ZO schvaluje návrh rozpočtu obce Jasenná na rok 2012 –
příjmy 8.249.000,- Kč, financování 259.000,- Kč, výdaje
8.508.000,- Kč.
Pro: 9 členů
6/XIII/4/2012
ZO schvaluje vyhlášení konkursů na místa ředitelů příspěvkových organizací ZŠ Jasenná a MŠ Jasenná.
Pro: 9 členů
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Pro: 8 členů

Pro: 8 členů

6/XIV/3/2012
ZO schvaluje výjimku z počtu žáků a úhradu výdajů
na vzdělávání v ZŠ Jasenná nad krajský normativ ve výši
175.000,- Kč.
Pro: 8 členů
6/XIV/4/2012
ZO schvaluje záměr zakoupení nemovitostí p. č. st. 191,
st. 192, 278, 280/1, 280/2, 322/2 (PK), budova čp. 6 a čp.
7 v k. ú. Jasenná na Moravě a pověřuje starostu k účasti
v elektronické dražbě podle usnesení Exekutorského úřadu Zlín čj. 77 Ex 3554/05-56.
Pro: 8 členů

Konkurzy na ředitele ZŠ a MŠ
Dne 1. ledna letošního roku vstoupila v platnost novela
školského zákona, která velmi podstatně změnila původní znění zákona. Nejvíce projednávanou změnou se stalo
ukončení funkčního období ředitelů, kteří jsou ve funkci k 1. 1. 2012 déle než 6 let. Těmto ředitelům ze zákona končí výkon funkce 31. 7. 2012 (přechodná ustanovení
zákona). To je i případ ředitelek příspěvkových organizací ZŠ Jasenná a MŠ Jasenná, jejichž zřizovatelem je Obec
Jasenná.

Zastupitelstvo obce projednalo zněnu zákona týkající
se funkčního období ředitelek a schválilo vyhlášení konkurzů na pracovní místa ředitelů/ředitelek v ZŠ Jasenná
a v MŠ Jasenná.
Doposud bylo místo ředitelů podle zákona funkcí
na dobu neurčitou až do 65 let věku. Nyní po úspěšném
absolvování konkurzu a jmenování zřizovatelem je ředitel ve funkci na dobu určitou v délce 6 let.
Pavel Machovský, starosta

Čištění odpadních vod v Jasenné

V březnu se uskutečnilo jednání s vodoprávním úřadem a s Povodím Moravy ve věci prodloužení platnosti
povolení k vypouštění odpadních vod naší obcí do vodních toků Jasénka a Lutoninka. Podle stávajícího povolení se 4x ročně provádí odběr vzorků odpadní vody,
které se předávají do laboratoře na rozbor. Odpadní
voda musí vyhovovat stanoveným parametrům. Odběry se zatím nemusí sledovat na všech kanalizačních výustích. Na základě provedených rozborů bylo naší obci
prodlouženo povolení k vypouštění odpadních vod. Povolení bylo prodlouženo do 31. 12. 2015. Do tohoto termínu bychom měli vyřešit čištění odpadních vod v naší
obci. Tak to ukládá i příslušná legislativa. V souvislosti
se zahájením řešení čištění odpadních vod bylo objednáno vypracování technicko-ekonomické studie odkanalizování obce a čištění odpadních vod.

Nyní se jeví jako nejvýhodnější možnost řešit čištění odpadních vod pro Jasennou, Lutoninu a Ublo na čističce pod
Lutoninou. V rámci studie budou připraveny podklady pro
projednání a rozhodnutí zastupitelstev těchto obcí o konečné
koncepci odkanalizování a zahájení prací na projektové dokumentaci. Bude prověřena možnost situování stokové sítě
v obcích, vazba na územní plány obcí a plán rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje. Budou posuzovány varianty
čističek u obcí a varianta jedné čističky pod Lutoninou. Budou stanoveny orientační investiční i provozní náklady. Se
zpracováním této studie je počítáno ve schváleném rozpočtu obce na letošní rok. Realizace odkanalizování a čištění
odpadních vod je vždy nejnáročnější akcí pro každou obec,
kdy jenom příprava zabere několik let. Záleží samozřejmě
na dostupnosti finančních prostředků. Rozvoj obce ale s touto akcí úzce souvisí.                  Pavel Machovský, starosta

LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR
SOCIÁLNĚ - PRÁVNÍ PORADENSTVÍ
e-mail: soc.pravniporadny.lei@seznam.cz,
tel.: 721 972 618, 737 381 312

Poskytuje sociálně-právní poradenství všem občanům, kteří jsou finančně znevýhodněni, potřebují ho
a mají o něj zájem.
Mnoho našich spoluobčanů, kteří se dostali do tíživé
životní situace a nejsou schopni ji řešit ani neví, na koho
se mohou obrátit.
Naše poradenské služby zahrnují oblast sociální (vše
o dávkách SSP, hmotná nouze, příspěvek na bydlení), oblasti občanského práva (kupní smlouvy, darovací smlouvy, nájemní smlouvy, platební rozkazy apod.), rodinného práva (svěření dětí do péče, rozvody, výživné apod.)
pracovního práva (spory se zaměstnavatelem apod.) a finanční gramotnosti, mimo jiné i v oblasti oddlužení
(osobní bankrot).
Poskytujeme také nadstandardní služby.
To zahrnuje sepisování návrhů, podání a žalob na soudy a instituce.

Vedeme vlastně klienta od vstupní konzultace až po
dořešení jeho problému.
Garantujeme přístupnost co největšímu počtu všem
potřebným občanům, kteří se ocitli v tíživých životních
situacích, aby svou situaci řešili včas a nedostávali se
do následných neřešitelných situací a problémů.
Další jedinečností je to, že v dohledné době bude komunikace s klienty probíhat i přes SKYPE, kdy vlastně
všechny potřebné informace od klienta získáme přímým
rozhovorem s ním. Skypová adresa bude klientům brzy
k dispozici na nových webových stránkách.
To vše znamená, že klienti, pokud to pro ně bude snazší
a jejich problém je nutno rychle řešit, nebudou muset poradny osobně navštívit, ale pohodlně, ve vzájemné spolupráci bude vyřešen, aniž by opustili svůj byt.  
Naše adresa:
LEGEM ET IUSTITIA – SÍŤ PORADEN ČR,
Jungmanova 25, 779 00 Olomouc, Polní ul., 695 01
Hodonín
Veronika Benešová, ředitelka poraden
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Rozpočet obce Jasenná na rok 2012
Zastupitelstvo obce schválilo 29. 3. 2012 návrh rozpočtu na letošní rok takto:
Rozpočtové příjmy
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Daňové příjmy
Správní poplatky
Poplatky za uložení odpadu
Poplatek ze psů
Poplatek za užívání veřejného prostranství
Poplatek za VHP (výherní hrací přístroje)
Dotace ze státního rozpočtu
Příspěvek od obcí za dojíždějící žáky
Příjmy z poskytovaných služeb (hlášení, hroby, dřevo)
Příjmy z pronájmu (54, DPS, pošta)
Příjmy z úroků, dividend
Příjmy z prodeje (knihy, popelnice + pytle)
Dotace investiční

6.535 tis. Kč
30 tis. Kč
   420 tis. Kč
13 tis. Kč
40 tis. Kč
   125 tis. Kč
   297 tis. Kč
8 tis. Kč
   145 tis. Kč
   220 tis. Kč
10 tis. Kč
11 tis. Kč
395 tis. Kč

Rozpočtové příjmy celkem:

8 249 tis. Kč

Financování ( BÚ – splátka úvěru)

259 tis. Kč
Rozpočtové výdaje

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Lesy (pěstební práce, těžba)
Pozemní komunikace + dopravní obslužnost
(opravy, zimní pluhování, posyp, 20.000,- kč – krizová situace)
Voda, čištění odpadních vod
Školství + jídelny, dojíždějící žáci
Knihovna
Místní rozhlas, zpravodaj
Kulturní a sociální věci, tělovýchova
Veřejné osvětlení (elektřina + materiál)
Hřbitov (elektřina, náhradní díly, materiál)
Místní hospodářství (čistící prostř., materiál, voda, elektřina, koks, PHM, pojištění,  
sekačky, posudky, revize, opravy, geom. plány)
Komunální odpad + nebezpečný + kontejnery
Veřejná zeleň (PHM, materiál)
Požární ochrana (voda, plyn, elektřina, opravy, školení, PHM)
Činnost zastupitelstva obce (odměny, odvody, sociální a zdrav. poj.)
Činnost správy (platy zaměstnanců, odvody, SP, ZP, OOP, školení, opravy, plyn,
elektřina, voda, SW, pošt. popl., telefon, cestovné)
Dotace (včelaři, fotbalisté, ČSOP, církve,VKM, TJ Sokol, Portáš, Dotek, SRPDŠ, koně
nemocnice)
Dům s pečovatelskou službou
Rezerva
Daně a poplatky stát. rozpočtu (silniční daň)
Poplatky KB, finanční vypořádání (vratky), pojištění majetku
Ostatní transf.veř.rozpočtům a nezisk. organizacím (MAS, SPOV, SMS, Mikroregion)

10 tis. Kč
1.095 tis. Kč
  8 tis. Kč
65 tis. Kč
131 tis. Kč

Rozpočtové výdaje celkem:

8 508 tis. Kč

4 Jasenský zpravodaj

35 tis. Kč
696 tis. Kč
606 tis. Kč
1.376 tis. Kč
  6 tis. Kč
83 tis. Kč
194 tis. Kč
210 tis. Kč
16 tis. Kč
355 tis. Kč
562 tis. Kč
  5 tis. Kč
70 tis. Kč
836 tis. Kč
1 916 tis. Kč
233 tis. Kč

Komentář k rozpočtu obce Jasenná na rok 2012:

- V příjmech v položce Dotace ze státního rozpočtu je příspěvek státu na výkon státní správy a příspěvek na školství. Položka Dotace investiční je proplacení dotace na odvodnění komunikace, které bylo vybudováno a zaplaceno
z vlastních zdrojů v loňském roce.
- Financování – tato položka je tvořena rozdílem stavu běžného účtu k 31. 12. 2011 (703 tis. Kč) a splátky úvěru na
vodovod (444 tis. Kč).
- Ve výdajích v položce Voda je zahrnuto zpracování studie čištění odpadních vod, úroky z úvěru na vodovod, splátka 1. stavby vodovodu 384 tis. Kč, náklady na činnost Sdružení obcí Syrákov – vodovod.  V položce Školství je provoz MŠ, ZŠ, jídelny, platby na dojíždějící žáky do škol v Liptále a Vizovicích, náklady na energetické audity budov
škol.
Položka Rezerva 1 095 tis. Kč. Na první pohled to vypadá, že obec má dostatek finančních zdrojů. Vzhledem
k tomu, že je avizován pokles daňových příjmů o 5 – 10 % oproti loňskému roku, tak by se tato rezerva zmenšila
až o 500 – 600 tis. Kč. V době schvalování rozpočtu jsme také ještě nevěděli, že bude nutné kvůli poklesu financí
na školství ze státního rozpočtu, dofinancovat výdaje na vzdělávání (platy zaměstnanců) ve výši 175 tis. Kč. Jestliže by se naplnily obě okolnosti, tak by se rezerva podstatně změnila. To ukáže průběh roku, jestli se neradostné
předpovědi uskuteční.
          Pavel Machovský, starosta

Skončení platnosti zápisů dětí v cestovních pasech rodičů
V souvislosti s  novelou zákona o cestovních dokladech
bylo v loňském roce od 1. 7. 2011 ukončeno zapisování
dětí mladších 10-ti let do cestovních pasů rodičů.
Pokud byl zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče proveden před datem 1. 7. 2011, smí i po uvedeném datu toto dítě
vycestovat do zahraničí bez vlastního cestovního dokladu
s rodičem, v jehož cestovním dokladu je zapsáno, nejpozději do 26. 6. 2012. Tímto dnem zápis dítěte v cestovním dokladu rodiče pozbude platnosti a dítě bude moci vycestovat
do zahraničí pouze s vlastním cestovním dokladem.
To znamená, že všechny zápisy dětí v pasech rodičů
z předchozích let budou od 26. 6. 2012 neplatné.
Nedoporučujeme rodičům vycestovat s dětmi, které mají
zapsané pouze ve svých občanských průkazech, a to z důvodu možných komplikací při cestování v jiných státech.
Občanský průkaz jako cestovní doklad na území EU
může použít pouze jeho držitel.
K vydání cestovního pasu pro dítě mladší 15-ti let je
potřeba předložit rodný list dítěte, rodné listy rodičů
k ověření státního občanství (jedná-li se o vydání prvního cestovního pasu), občanský průkaz zákonného zástupce, který žádost podává a případně předchozí cestovní pas dítěte (pokud byl vydán).

Fotografie se pořizuje na místě samém a správní poplatek za vydání cestovního pasu činí 100,- Kč.
Cestovní pas je vyhotoven do 30-ti dnů (cca za 3 týdny) a vydává se s územní platností do všech států světa
a s dobou platnosti 5 let.
Od 1. 1. 2012 je možno také vydávat občanské průkazy dětem mladším 15-ti let. Podmínky k vydání tohoto občanského průkazu jsou totožné jako u vydání cestovního pasu.
Fotografie se rovněž pořizuje na místě samém a správní
poplatek za vydání občanského průkazu činí 50,- Kč.
Občanský průkaz je vyhotoven do 30-ti dnů a vydává
se s dobou platnosti 5 let.
Tento občanský průkaz je možno použít pouze k vycestování do států EU.
Doporučujeme občanům, aby si vždy před každou cestou do zahraničí ověřili aktuální podmínky pro vstup
do daného státu a předešli tak možným komplikacím.
Podrobné informace lze získat prostřednictvím internetových stránek Ministerstva zahraničních věcí (www.mzv.
cz), případně u příslušného zastupitelského úřadu.
MěÚ Vizovice, odbor správní

Vydání prvního občanského průkazu v 15 letech
Povinností občana, který má trvalý pobyt na území České
republiky a dosáhl věku 15 let, je mít občanský průkaz.
Pro splnění této povinnosti je nutné požádat o vydání občanského průkazu nejdříve v den dovršení 15 let věku tak,
aby občanský průkaz byl vydán bez správního poplatku, a nejpozději do 30 dnů po dovršení 15 let věku tak, aby
se občan nedopustil přestupku.
Pokud bude žádost podána ve větším předstihu, občanský průkaz bude vyroben před dovršením 15 let a doba
jeho platnosti bude pouze 5 let (občanům starším 15 let se

vydává občanský průkaz s dobou platnosti 10 let). Občan
by také musel zaplatit správní poplatek ve výši 50,– Kč,
protože by se jednalo o vydání občanského průkazu občanu mladšímu 15 let (podle položky 8. Sazebníku správních poplatků, který je přílohou zákona č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích).
Z uvedeného vyplývá, že občan, který nebude mít v den
dovršení 15 let občanský průkaz, se nedopouští přestupku a má ještě lhůtu 30 dnů na to, aby o vydání občanského
průkazu požádal.           Informace Ministerstva vnitra ČR
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(K) Janu Rokytovi z Jasenné

V loňském roce bylo uděleno čestné občanství naší obce panu Janu Rokytovi narozenému 16. dubna 1938
v Jasenné. Stal se druhým čestným
občanem obce po plk. Jiřím Řezníčkovi, kterému bylo čestné občanství
uděleno v roce 1946. K předání čestného občanství byl uspořádán koncert s názvem „(K) Janu Rokytovi
z Jasenné“. Koncert se konal 14. dubna 2012 v Janíkově stodole ve Valašském muzeu v Rožnově pod Radhoštěm. Autorem programu byl Jan
Rokyta ml., kterému se podařilo dostat na pódium významné osobnosti folkloru a kultury. Oslavenec Jan
Rokyta a Cimbálová muzika Technik
Ostrava, Jarmila Šuláková, Liselotte
Rokyta, Josef Laža, Ludvík Vaculík, Lenka Mrlinová, Pavel Ptáček,
Lenka Strnadelová, Cimbálová muzika Vizovský Juráš a Valašský soubor Portáš z Jasenné. Průvodní slovo
měla Magdalena Múčková.
Jan Rokyta, Technik, Jarmila Šuláková, Josef Laža. To jsou již skutečné legendy valašské lidové hudby a zpěvu, kterým to k naší a určitě
i k jejich radosti pořád pěkně hraje
a zpívá. Program byl důstojným zakončením celého procesu udělování
a předání čestného občanství a zároveň i gratulací k narozeninám Jana
Rokyty, které jsou v období, kdy „sa
tráva aj buček zeleňá“. V období, kdy
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příroda i člověk ožívá s přicházejícím
sluncem, kdy s optimismem vyhlížíme jaro. Přejeme Janu Rokytovi také

hodně optimismu a zdraví a také další hudební a folklorní aktivity.
Pavel Machovský

Jasenský
košt 2012
V sobotu 3. března 2012 se uskutečnil Jasenský košt slivovice, tentokrát ve spolupráci Obce a Sboru dobrovolných hasičů. Hodnotilo se 36
vzorků jasenské slivovice, takže pro
hodnotící komisi to nebylo zrovna
jednoduché. Členy komise byli i naši
harmonikáři, kteří museli zvládnout
i večerní vystoupení. Vše se odehrávalo v Hospodě pod Vartovňů, v pohodě a spokojenosti všech zúčastněných. Prvních pět vzorků se stalo
reprezentanty obce do Okrskového
koštu v Uble.
Umístění v první desítce:
1) Karla Kremplová
2) Jan Sušen nejstarší
3) Robert Mucska
4) Antonín Studeník starší
5) Stanislav Zicha
6) Zdeněk Steiner
7) Pavel Bělohlávek
8) Stanislav Spisar
9) Svatopluk Filgas
Petr Zicha
10) Vladimír Zapalač
Těm nejlepším samozřejmě gratuluji a všem, kteří myšlenku koštu
podpořili vzorkem slivovice, srdečně
děkuji.
    Pavel Machovský

Okrskový košt slivovice – Ublo, U zemské osy
31. března 2012 se naplnila myšlena uspořádání společného koštu obcí
Bratřejov, Jasenná, Lutonina a Ublo.
Předcházelo tomu několik setkání
starostů ve věci organizace této akce
a samozřejmě i zajištění a průběh
koštů v jednotlivých obcích. Naše
obce vytvořily neformální „Sdružení
přátel dobréj slivovice“, jehož ideové
priority, ať už vážné nebo i nevážné,
jsou obsaženy v následujícím prohlášení k okrskovému koštu.
Vážení pěstitelé trnek a příznivci
pálení slivovice, vítáme Vás všechny na tomto významném místě naší
planety, U zemské osy, kde proběhne
Okrskový košt slivovice obcí Bratřejov, Jasenná, Lutonina a Ublo. OkrsJasenský zpravodaj 7

kový košt není pořádán za účelem
propagace požívání nějakého obyčejného alkoholu. Smyslem naší akce je
přispět k udržení a rozvoji tradičního
ovocnářství, které významným způsobem přispělo ke kulturnímu vzhledu valašské krajiny.
Můžeme hrdě konstatovat, že ovocnářství a tedy i pěstování trnek na Valašsku je součástí kulturního dědictví
naší země. K tomu my Valaši nepotřebujeme žádný úřední papír z Prahy ani souhlas Evropské unie. Je naší
povinností s láskou se věnovat výsadbě trnek a pálení slivovice v pálenici,
ať už pěstitelské nebo daňově osvobozené. Jedině tak je možné zabezpečit kontinuitu a nesmrtelnost této
činnosti i pro další generace.
Podporujeme popíjení kvalitních
trnkových destilátů, zároveň ale nemůžeme souhlasit s takovým opíjením, které by zabezpečovalo neúměrné zisky protialkoholické léčebně
a ministerstvu financí. Když pit slivovicu, tak pořádnů. Proto je na hodnotící komisi, aby prověřila vzorky
a určila výsledné pořadí dnešního
okrskového koštu. Naše úsilí, nejen
v oblasti trnek a slivovice bude korunováno úspěchem, pokud se budeme řídit zásadou VALAŠI, NEDAJME SA!
Sdružení přátel dobréj slivovice
Hodnotící komise odpovědně prověřila vzorky a výsledné pořadí bylo
pro Jasennou velmi potěšující. Jasenná vyhrála soutěž jednotlivců i družstev. Hodnocení bylo náročné, proto-
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že mezi 20 vzorky (tzn. 5 nejlepších
vzorků z každé obce) nebyly větší
rozdíly.

18. Petr Cigánek
Lutonina
19. Stanislav Zicha
Jasenná
20. Miroslav Jurygáček Lutonina

Pořadí vzorků:
Jednotlivci
1. Jan Sušeň
Jasenná
2. Stanislav Migdál
Lutonina
3. Karla Kremplová Jasenná
4. Ing. Pavel Kajš
Ublo
5. Petr Tomšů
Bratřejov
6. Ing. Jaroslav Šimek Ublo
7. Hana Martincová Lutonina
8. Petr Navrátil
Ublo
9. Robert Mucska
Jasenná
10. Jaroslav Machovský Bratřejov
11. Stanislav Daňa
Lutonina
12. Miloslav Chmela Bratřejov
13. Karel Sklenář
Bratřejov
14. Ing. Jan Šimek
Ublo
15. Pavel Chmela
Bratřejov
16. Antonín Studeník Jasenná
17. Jiří Martinec
Ublo

Obce:
1. Jasenná
2. Ublo
3. Bratřejov
4. Lutonina
V Uble kromě koštování vládla
velmi příjemná nálada a o to nám
hlavně šlo. Naše obce jsou spojeny
vazbami rodinnými, přátelskými,
pracovními i duchovními. Pokud budeme spolupracovat, komunikovat,
setkávat se, tak to bude pro všechny
jenom dobře.
Jestliže nám letos bude i příroda
nakloněna a bude co pálit, tak se zase
na takové akci můžeme sejít.
Pavel Machovský, starosta

Beseda s důchodci 9. 3. 2012
Besedování se vydařilo a nad očekávání se sešlo 75 důchodců. K dobré pohodě přispělo jistě i vystoupení
našich nejmenších z mateřské školy
v krásných valašských krojích. A tady
se musíme radovat nad udržováním
tradic a vedením dětí k valašským
písničkám a tancům.   Ani si mnohdy neuvědomujeme, jak je to důležité
v dnešní uspěchané a přetechnizované době. Také děti ze základní školy byly velice šikovné a přesvědčivé

ale také radost. Takže děvčata, byla
jste super. Večer při dobré hudbě,
tanci, zpívání a povídání se nachýlil
až k 23. hodině, kdy jsme se začali
pomalu rozcházet. Příští rok při besedování se těšíme na viděnou.
Za sociálně-kulturní komisi
Zdeňka Turková

ve své scénce Kmocháčci. S radostí
a profesionalitou ztvárnili naše předky, všem děkujeme. A taneční skupina našich žen (seniorek) byla také jedinečná! Nic není jen tak bez práce.
Za vším je třeba vidět úsilí, nadšení,
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Karneval v mateřské škole
Plesová sezóna a karnevalové veselí je už dávno za námi, ale přesto
– zážitky dětí byly silné, a proto dovolte mi malé ohlédnutí za „Pohádkovým karnevalem“, který jsme připravili pro naše „Berušky“ a „Motýlky“
na poslední únorový den.
Přípravy se konaly již více jak týden před karnevalem. Děti stříhaly,
lepily a zdobily třídy i chodby mateřské školy. Maminky připravovaly oblečení pro své ratolesti a děti počítaly,
kolikrát se ještě vyspí a už si oblečou připravené kostýmy. V letošním
roce jsme karneval obohatili o tombolu, která byla zakoupena pro děti
díky rodičům, jenž na ni finančně
přispěli. Když přišel vytoužený den,
ve školce bylo od rána pořádně veselo. Do vyzdobených tříd přicházely
princezny, princové, šašci, čarodějnice, kovboji, Sněhurky, víly i vodníci,
nevěsty, Bílé paní, zvířátka a kdoví
co ještě a všichni se zvědavě okukovali. Paní učitelky byste dnes marně
hledali, po třídách se místo nich procházely dámy v klobouku i bez klobouků, potkat jste mohli Šmoulinku,
školačku s aktovkou na zádech nebo
cestovatelku se zavazadly.
Karneval byl zahájen přehlídkou masek, které se prošly vzneše-

ně po červeném koberci a opravdu se
bylo na co dívat. Tanec střídal soutěže a nemohlo chybět ani občerstvení.
Podával se párek v rohlíku, jahodové
poháry se zmrzlinou, pití a nechyběly ani slané tyčinky a bonbóny.
Nejtěžší úkol měly dnes maminky, které přijaly naše pozvání a přišly ohodnotit masky z řad dětí. „Ale
koho vybrat?“ – kladly si těžkou
otázku, „vždyť všechny masky jsou
super. Těžký úkol, přetěžký“ ...Následovala dlouhá porada a rozzářené
dětské oči čekaly, až maminky vyřknou právě to jejich jméno. Zhodnotily oblečení dětí slovy – „všichni
jste krásní“ a pak zaznělo rozhodnutí jmenovitě. Největší úspěch měla
malá čarodějnice a Bílá paní.  
Po rozdání tomboly a po obědě
se uložily spokojené a unavené děti
ke spaní. „To se to bude spát a krásný sen o karnevalu nechejte si zdát“,
šeptá dětem na lehátku do oušla paní
učitelka, která již odložila „šmoulí“
oblečení. Děti, plné dojmů, ani nešpitaly a usínaly. Paní učitelky měly radost, že se karneval vydařil, samozřejmě i díky pomoci paní školnice
a paní kuchařky.
Čas plynul, přišel březen a děvčátka se připravovala na „Českoslo-

Velikonoce v mateřské škole

Mrazy v únoru byly opravdu kruté,
proto jsme se všichni již těšili na konec zimy. A po dlouhém čekání nás
přivítalo příjemné jarní sluníčko. Na
zahrádkách jsme s dětmi pozorovali první květiny – sněženky. To bylo
radosti, když jsme uviděli i bledulky,
petrklíče a kočičky. Všechny jsme si
je s dětmi namalovali. Pomalu jsme
se začali připravovat na jarní svátky
– Velikonoce. Celá mateřská škola se
přece musí přichystat. Děti se zaujetím stříhaly a zdobily různými výtvarnými technikami papírová i umělohmotná vajíčka. Malovaly kuřátka,
zajíčky, vybarvovaly obrázky s velikonočními náměty. Společně jsme si
zkrášlili třídu, šatnu i chodbu.
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Potom jsme si o Velikonocích povídali. Děti ví, že je Škaredá středa a
proč se jí tak říká. V tento den se nesmí nikdo na nikoho mračit. Zelený
čtvrtek? Víte, co se má v tento den
jíst? Naše děti to ví. Následuje Veliký pátek, kdy se prý otevírají všechny poklady země. Další dny jsou Bílá
sobota, Velikonoční neděle a vytoužené Velikonoční pondělí. Na tento
den se všechny děti těší nejvíce. Naučili jsme se spoustu básniček, říkanek, písniček i pohybových her s jarní a velikonoční tématikou. Přivítali
jsme pana Pečenku, který přišel do
MŠ za námi. Nejprve dětem názorně
předvedl pletení velikonoční pomlázky z osmi vrbových proutků. Děti to

venský škrpálek“ – přehlídku aktivit
dětí z mateřských škol, který se uskutečnil v kongresovém centru ve Zlíně 28. března 2012. Naše připravené folklórní vystoupení pod názvem
„Přišlo jaro do vsi“ bylo do programu
taky zařazeno, ale pro nemoc většiny
děvčat se nemohlo uskutečnit. Zaslali
jsme na tuto kulturní akci alespoň výtvarné práce, jelikož zároveň probíhala v kongresovém centru výstava výtvarných prací, jenž byla součástí této
přehlídky. Děvčátka, která se na vystoupení připravovala a moc těšila,
dostala za přípravu krásný perníkový
škrpálek. Tak snad to vyjde příští rok.
A co nás ještě další měsíce v mateřské škole čeká? Je toho hodně. Výukový program na Městské policii
ve Zlíně, plavecký výcvik, připravit
pro maminky a babičky kulturní program na oslavu „svátku matek“, vycházky do krásné jarní přírody, sportování, výlety, setkání s myslivci,
hasiči a plno dalších aktivit.
Ve školce se nenudíme,
pořád něco vymýšlíme.
Dáme hlavy dohromady,
hned si se vším víme rady.
Jednou jdeme sportovat,
podruhé zas tancovat.
Ve školce jsme kamarádi
a máme se všichni rádi.
Věra Pečenková
samozřejmě zaujalo, protože tuto činnost mnohé viděly poprvé. Další pomlázky již pletl za jejich vydatné pomoci. Chtěla bych jménem všech dětí
panu Pečenkovi touto cestou moc poděkovat za to, že se dětem celé dopoledne s trpělivostí věnoval. Díky
atmosféře, kterou jsme si společně
vytvořili, se již všichni netrpělivě těšili na Velikonoční pondělí.
Věra Kočicová

Vycházka za studánkami v okolí Jasenné
Ve čtvrtek se mračí. Jenom ať
nám neprší, neboť v pátek 13. dubna
2012 hned po svačince máme s dětmi z mateřské školy naplánovaný výlet do přírody. Naštěstí nám sluníčko přálo.
Batůžky na záda, boty
nebo gumáky obout a….
Ale kdo to zvoní, právě
v tuto chvíli? Ale jistě,
přišel za námi ochránce
přírody pan Sovička, náš
dnešní průvodce přírodou. Tak a teď
už opravdu můžeme vyrazit. Ptáte se,
kam půjdeme? Inu, to se časem dozvíte. Nebo vám to mám prozradit
hned? Tak dobře, poslouchejte: „Jdeme se podívat na studánky, jestlipak
nějakou najdeme?“ S panem Sovičkou se jistě neztratíme a i studánky
uvidíme.
Vydáváme se po hlavní ulici směrem k Mikuláštíkovu „Fojtství“. Jenom pozor, ať nás auta nezajedou,
hezky u kraje a žádné mezery mezi
sebou, ať jsme co nejdříve ze silnice.
To jsme si oddechli, už jsme z hlavní
silnice pryč a teď vzhůru do kopečka. Nemůžeme se studánek dočkat.
Cestou do kopečka se děti jedno přes
druhé už ptají: „Kdepak jsou ty studánky? Kdy už tam budeme? Kdy si
dáme přestávku na svačinku?“
To je ale velký kopec, ten snad nevyšlapeme. Nakonec jsme ho zvládli, a nahoře, abychom nabrali sílu,
jsme se pořádně posilnili „dobrůtkami“ od maminek či tatínků, fruky
a jablíčky ze školky. Někteří dokonce měli i rohlík a salát. Tak dobře se
na výlet připravili. Na kopci jménem
Klenic nám byla odměnou nejen svačinka, ale hlavně okouzlující výhled
do kraje. Celá Jasenná jako na dlani, Vizovice, Ublo i Lutonina, Hostýnské a Vizovické vrchy. Dokonce
z Klenice, tam kde se cesta rozděluje na dvě, jedna směr Vartovna a druhá k Zornici za hezkého počasí je vidět Hrad Buchlov i lesní čtvrť Zlína.
Bohužel hrad jsme neviděli. Ale jinak to byl překrásný výhled. Dojděte se tam někdy podívat, pokochat se.

Jak je ten náš kraj krásný a rozmanitý. Až tak, že nad ním srdéčko zaplesá. A každý, kdo to uvidí, řekne si:
„Ach jaká země krásná, před námi se
rozložila. Právě se probouzí ze zimního snu. Stromy začínají rozkvétat
a pupeny lístků rozvíjet.
Tráva se nám zazelenala
a jarní květinky vytáhly
ze země své hlavinky“.
Poznáte je také? Děti už
některé znají, sedmikrásky, pampelišky a fialové fialky. Ale
jak se jmenuje ta květinka, co má
bílé květy? A ta žlutá jako hvězdička, není to snad blatouch? Ale kdepak, vyvede nás z omylu pan Sovička. „Bílá to je sasanka hajní a ta žlutá
je orsej jarní.“                                                                 
Ale tyto květiny není radno trhat.
Raději si utrhněte petrklíč, podběl lékařský nebo plicník lékařský, to jsou
dobré a zdravé bylinky.“ Také tyto
květiny jsme cestou viděli. Nádherně
nám pod nos voněly. Naše děti mají
květiny rády, proto si jich také hned
všimly.
Z Klenica jsme se vydali směrem
k Zornici. Aby však cesta, především
pro nejmenší děti, nebyla tak dlouhá, trochu jsme si ji zkrátili po louce.
Z louky jsme se dostali do listnatého
lesa, studánky stále hledáme, nikde je
však nevidíme. Ale jiné krásy nás obklopily zas. Poznáváme buky a duby
i jejich plody děti do kapsiček sbírají. Viděli jsme i noru kuny, vyplašené
srnky a pilné mravenečky na mraveništi. Jen si děti, všimněte, co je krásy
na světě. Přišli jsme opět na rozcestí. „Máme se vydat cestou na Zornici? Pane Sovičko, poraďte nám.“ Ale
kdepak, tak se ke studánkám, ke kterým vás vedu, nejde. A tak se vydáváme na pravou stranu po cestičce,
která vede zpátky ke školce.
Cestou si povídáme o studánkách.
Proč jsou studánky důležité, jak se
vytvořily, kdo všechno z nich může
pít. Jestlipak to víte také, že z plno
studánek teče zdravá a léčivá voda,
která pomáhá nejenom zvířátkům,
ale také nám? Cesta nám rychle utí-

ká, tak proč zastavovat? Pan Sovička nás u včelích úlů upozorní, že
za nimi je studánka, která se jmenuje
Sirkovica. Bohužel k ní nepůjdeme,
protože v úlech jsou agresivní včely, které by nám mohly dát žihadlo.
Aby nám nebylo moc líto, že ji neuvidíme, alespoň si o ní něco povíme.
Voda z této studánky není sice moc
chutná, ale zato je velmi zdravá. Dá
se použít jak na pití, tak i na mazání.
Léčí totiž i kožní nemoci a ekzém.
Pomalu scházíme z kopce dolů až
k potůčku. U něho vidíme blatouchy,
na vodě skáče vodoměrka a na kraji
blízko břehu jsou nakladená vajíčka.
Čípak asi jsou? Máte pravdu, žabka
je tu schovala. Děti je se zájmem pozorovaly a paní učitelka jim slíbila,
že se na ně za týden přijdou podívat,
jestli budou ještě vajíčka vidět, či se
v potoce budou prohánět malí pulci.
A tu najednou zbystříme. Podívejte,
vždyť my jsme kousek od školky. Jen
se k ní rozběhnout. Jen chvíli počkejte, máme tu studánku, ke které jsme
putovali celé dopoledne. Voda z ní je
dobrá, jen ochutnejte. Děti si studánku spokojeně prohlédly, některé i dokonce ochutnaly. A nastal čas, vrátit
se do školky na oběd zas.
Velice děkujeme panu Sovičkovi za nádherný výlet s poznáním nových přírodních krás. A věříme a budeme velice rádi, když s námi půjde
někdy do přírody zas.
Bc. Michaela
Propšová
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Na návštěvě v muzeu
Už jsme Vás informovali o praktickém cvičení Kroužku společenského
chování a tance v restauraci a dalším
naším praktickým cvičením byla návštěva muzea. Jaké dojmy tato akce
v dětech zanechala a jak vůbec probíhala, si můžete přečíst v jejich pracích.
Dne 29. 3., ve čtvrtek jsme se všichni velmi těšili na kroužek společenského chování. Vyrážíme do Zlína
na výstavu s názvem, který všechno vystihuje – Hračky ze staré půdy.
V této sbírce najdeme velký soubor
panenek, loutek, zvířátek z rozličných materiálů. Malinké pěkné pokojíčky a doplňky do nich, porcelánové
i kovové nádobíčko a různé hračky ze
dřeva. Tato sbírka vznikala od druhé poloviny 20. století. Hodně do ní
přispěl pan Ladislav Rutte a malířka
Marie Fisherová-Kvěchová.
Další výstava, která se konala ten
den a na stejném místě a kterou jsme
si nemohli nechat ujít, byla velikonoční dílna s názvem Komu já vajíčko daruju. Velmi mne zaujal pan
Adamec, který vytvářel z různě silných drátů různé ozdoby a metodou
drátování zpevňoval i staré hrnce.
Dále jsem viděl hbité ruce pana Zusky, který pletl tatary a naučil nás vyrábět píšťalky. Pak jsme viděli pána,
který vyřezával velikonoční dekorace ze dřeva.
A do třetice všeho dobrého jsme
navštívili archiv Hanzelky a Zikmunda, kde jsme se dozvěděli o cestovateli, dokumentaristovi, fotografovi, skladateli a hudebníkovi Eduardu
Ingrišovi, který se ve svých 49 letech
seznámil s norským etnografem Thorem Heyerdalem a rozhodl se potvrdit jeho teorii o migraci původních
obyvatel Peru do Polynésie. Vyplul
na voru Kantuta . Tato první plavba byla neúspěšná a posádku musela zachránit americká loď. Až druhá
plavba v roce 1959 na voru Kantuta II se úspěšně zdařila. Přestěhoval
se do USA, kde se oženil a žil. Zemřel ve věku 86 let. Byla to právě
jeho žena, paní Nina Ingrišová, která
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obrovský archiv svého muže věnovala do České republiky, Muzeu jihovýchodní Moravy.
Celý tento výlet mne nadchnul,
bylo to opravdu velmi pěkné a poučné. Samozřejmě jsem nezapomněl
pořídit malé dárečky pro bratra a rodiče.
Ondřej Dušek
V muzeu ve Zlíně se mi velmi líbilo, protože tam byly Hračky ze staré půdy, takže jsme se mohli dívat
na staré kočárky, dřevěné koně a také
loutky. Potom nás paní učitelka vzala k paní Magdaleně Preiningerové,
která nám vyprávěla o Zikmundovi a Hanzelkovi. Potom se mně ještě
líbila velikonoční dílna, kde jsme si
mohli koupit například kraslice, tatary a velikonoční ozdoby. Jeden pán,
který se jmenuje Adamec, nám všem
věnoval drátěné prase, králíka a myš,
protože je dráteník. Bylo to hezky
strávené odpoledne.
Kristýna Dubčáková
29.3. jsme se s kroužkem společenského chování vydali na výlet do Zlína, kde jsme navštívili   Muzeum jihovýchodní Moravy, protože zde
probíhala výstava s názvem Hračky
ze staré půdy a také výstava o cestovatelích  Zikmundovi a Hanzelkovi. Na výstavě Hračky ze staré půdy
jsme viděli spoustu dřevěných, keramických i plechových hraček. Velmi
se mi líbila zvířata vyrobená z látky
a také různé druhy panenek.
Když jsme opustili hračky, šli jsme
se podívat na výstavu fotografie cestovatelů Hanzelky a Zikmunda, kteří ve voze Tatra cestovali po celém
světě. Viděli jsme mnoho zajímavých fotek, např. z Afriky. Pak jsme
se setkali s paní Magdalenou Preiningerovou, která nás zavedla do archivu a tam nám vyprávěla o Hanzelkovi a Zikmundovi a také o Thoru
Heyerdalovi, který byl mořeplavec
a dobrodruh. Ještě nám povyprávěla
o Eduardu Ingrišovi, který byl cestovatel a hudebník. Když skončilo vy-

právění, mohli jsme si projít celé muzeum sami. V některých místnostech
probíhala velikonoční dílna a tam
jsme se setkali s panem Adamcem,
dráteníkem, který každému z nás
na památku vyrobil nějaké zvířátko.
Byl zde také pan Zuska, který vyráběl píšťalky a tatary z vrbového proutí.  Ukázal nám, jak se píšťalka dělá
a také nám takovou věnoval.
Čas rychle ubíhal a my se museli
rozloučit a vrátit domů. Výlet se mi
velmi líbil a těším se na další akce
našeho kroužku.
Adéla Zichová
Ve čtvrtek jsme jeli do muzea a jeli
jsme autobusem: já a paní učitelka, Ondra, Ráďa, Áďa, Kuba, Krista
a Sabča.
Jakmile jsme dojeli do muzea, šli
jsme se podívat na výstavu Hračky
ze staré půdy. Byly tam staré panenky, starý nábytek pro panenky, dřevěné hadrové hračky, medvídci a panenky v krojích.
Pak jsme šli uličkou, kde byl model trolejbusového nádraží. Ten nás
všechny zaujal.   V další místnosti byla výstava bydlení za Bati. Bylo
tam staré vybavení ložnice, kuchyně
a obývacího pokoje. Na ustlané posteli seděla panenka v háčkovaných
šatičkách. Také tam byly stánky výrobců tradičních velikonočních předmětů.
Další výstava byla cestovatelská –
výstava Hanzelky a Zikmunda. Byly
tam mapy jejich cest a fotografie afrických kmenů. I tady byly stánky velikonoční dílny.
Pak jsme šli za kamarádkou paní
učitelky Magdalenou Preiningerovou,
která nás vzala do archivu. Dozvěděli jsme se různé zajímavosti o cestovatelích Hanzelkovi a Zikmundovi
a Eduardu Ingrišovi. Ukázala nám
fotky z jejich cest.
Nakonec jsme se šli podívat na velikonoční dílnu. Jeden z předvádějících byl pan Adamec, který vyráběl
prasátka, králíčky, náhrdelníky, prstýnky a kola nebo motorky z drátu.
Bylo úžasné, sledovat ho při práci.
Také tam byl pan Zuska, který vyráběl píšťalky a tatary. Vždycky, když

tloukl do píšťalky, museli jsme říkat
říkanku.
S tatínky, co nás vezli domů, jsme
se měli potkat na Čepkově. Bohu-

žel, jakmile jsme vyrazili z muzea,
zmáchal nás déšť, takže jsme rychle
utíkali, abychom nepromokli úplně.
Je škoda, že s náma nejela naše ka-

Velikonoce ve škole

Abychom se na sebe neškaredili,
jsme si 4. 4. 2012 v předvelikonočním
čase u nás v základní škole připravili
radostnou Škaredou středu, a to formou projektu „Velikonoce ve škole“,
jehož cílem bylo seznámit nebo připomenout žákům historii tradičních
jarních svátků.

Děti si tento den do školy přinesly místo učení vrbové proutky, vejce a punčochu. Proč? Běžnou formu
vyučování jsme totiž nahradili tzv.
velikonoční dílnou. Nejprve jsme si
v jednotlivých třídách povídali o významu velikonočních symbolů a lidových zvyků.
A pak to začalo! Třídy se změnily
v tvořivá pracoviště. Jednu z místností
bychom mohli nazvat „pomlázková“.
Pod vedením pana Jaroslava Surého
a pana Zdenka Jurčáka si totiž každé z dětí mohlo uplést svůj tatar nebo
mrskačku, šlehačku, švihačku či hodovačku, karabáč, sekačku, dynovač-

ku, pamihodu nebo čmár, korbáč, či
chcete-li žilu, kterou hoši na Velikonoční pondělí vyšupali děvčata, aby
byla celý rok zdravá a krásná. Pánům
moc děkujeme za ochotu a pomoc.

V prostorách školní družiny si děti
vyráběly tzv. „závěs“ z vystřižených
tvarů kohoutka, slepičky a kuřátka,
který přivedly k dokonalosti dotvářením korálky a mašličkami.

Michaela Mikuláštíková
také vytvořili panáčka „Travňáčka“,
který určitě ještě stále zdobí domácnosti nebo zápraží domů, a přivolává
tak jaro, aby nás už nezlobilo a ukázalo svou příznivější tvář.
Škaredá středa u nás nebyla vůbec
škaredá, a tak si děti odnášely další
příjemné zážitky.
Už se všichni těšíme na příští „Velikonoce ve škole“.
Marcela Pešková

Prostory další třídy sloužily k tradičnímu
zdobení vajec
voskovou metodou. Pokud vejce
cestou do školy
„přežila“ a nerozbila se, vznikaly na nich,
dětem pod rukama, různorodé
krásné vzory.
Žáci si domů

Jak ty děti rostou!

Asi jen málokdo by si takhle nepovzdechl při pohledu na drobotinu vlastní, z blízké či vzdálené rodiny nebo sousedů. Je to tak. Čas běží
všem stejně, jen na dětech ho víc „vidíme“. To jsou povzdechy nás dospělých, ale slyšet tento povzdech z dětských úst až tak běžné není. A přece
tato slova zazněla a právě z dětských
úst. Když jsem předčítala dopis a závěrečnou zprávu z Arcidiecézní charity Prahy, v němž nám oznamovali, že náš „ hošík“ GratianPassana,
už není žádný malý brouček, že skládá závěrečné zkoušky a že v programu končí. Po krátké bleskové poradě
jsme se usnesli, že pomáhat někomu,
kdo má mnohem těžší život než my,
studovat, dávat mu tím naději na lepší
budoucnost nás bavit nepřestalo a že

marádka Káťa. Ale i tak byla návštěva muzea úžasná.

si tedy pořídíme další děťátko. Tentokrát ale děti chtěly holčičku.
A tak místo Gratiana, kterému
přejeme do života jen to dobré, teď
máme Pavithru J. Naše nová holčička si svůj ranec smůly vybrala už při svém narození 19. 7. 2004
– narodila se s pravou nožkou kratší a i s vrozenou srdeční vadou. Tu
už má odoperovánu.   Přesto všechno je to usměvavé, aktivní a šťastné
dítě, které má radost ze života, má
velký zájem o učení a chtěla by být
lékařkou. Není jisté, jestli jí misijní
vzdělání poskytne potřebné základy
pro  medicínská studia, ale rozhodně jí poskytne dobré vzdělání, nutné
pro uplatnění ve společnosti. A my
jí to svým příspěvkem umožníme.
Děvčátko v databázi ADCH pro-

gramu adopce na dálku vybrali žáci               
5. ročníku.
Tak si přejme pilnou studentku, ať
nám roste a ať se jí i nám daří.
Iva Mynářová
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Zlatá včela
2012

Konečně je tady sobota 21. dubna, ranní vstávání nám nedělá žádné potíže, dokonce si i sami říkáme,
proč to tak není, když jdeme do školy? Víme to moc dobře, hurá, jede se
na soutěž.
Stejně jako vloni, i letos se zúčastníme regionální vědomostní a praktické soutěže, tentokrát pořádané
ZO ČSV,o.s., Francova Lhota s názvem „Zlatá včela“ regionu Zlínského kraje.
Po příjezdu na již zmíněné místo konání, tedy přesněji do základní
školy ve Francově Lhotě a velmi milém uvítání organizátorů Mgr. Ludmily Ptáčkové a př. Rostislava Zimka
jsme se ubytovali do „provizorního
pokoje“, tedy 6. třídy, na jejíchž dveřích se krásně vyjímal nápis Jasenná.
Konkurence je veliká, počet soutěžících – 80dětí. Ve starší kategorii,
děti od 6. do 9. třídy, kterou zastupovali Bielik Martin, Kovář Ondřej
a Vavřička Daniel, bylo přihlášeno
36 dětí. V mladší kategorii od 2. do 5.
třídy Štalmachová Sabina, Vavřička Tomáš, Dušek Ondřej, Skýpala Radek, Frýdl Jakub, Mucska Petr,
Dušek Vojtěch, Hřib Tomáš a Frýdl
Martin bylo přihlášeno 44 dětí.
A jde se na to, propisky a usedáme za stoly v místní jídelně. Promíchání všech dětí jsme neuvítali nijak
pozitivně. Pomoc bližního kamaráda
v nedohlednu…3,2,1, pište! Adrenalin pracuje, závity mozkové taky. Záludnost otázek nás mírně zaskakuje,
ale nevadí, ze tří odpovědí musí být
ta jedna správná. Konec! Odevzdáváme a jdeme na praktické zkoušky.
Poznáváme byliny, dřeviny, stavbu
těla včely, mikroskop taky nechybí,
pomůcky, které známe z praxe a samotná praxe. Je toho opravdu hodně,
ale zápal v nás jako by víc a víc narůstal. Každý chce co nejlépe své nabyté vědomosti z kroužku uplatnit,
13:00 hodin konec, uf, jde se na oběd.
Všechno prodiskutovat s naším panem Studeníkem – vedoucím kroužku a hurá ven.
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Jedním z doprovodných programů
byla návštěva HUCUL klubu spojená s projížďkou na koních. To byl relax. Koníci nás dovezli až k Hrnčířově
chalupě, kde jsme si dali čaj, medové
perníčky a koláče. Skleničky s medem
na stole na sebe nenechaly dlouho čekat. Poznáváme různé druhy medu,
podle barvy, chuti i konzistence. Naše
znalosti jsou natolik rozsáhlé, že i pan
přednášející jen s úsměvem přikyvuje.
Zpátky do školy. Večeře a v 19:00
hodin v místním kulturním domě divadelní představení “Oženíme Vratíka“ dětí z divadelního kroužku
z Lidečka. Tady poznáváme našeho konkurenta, dokonce v hlavní roli
prince. Pohádka byla natolik poutavá,
že jsme si ani nevšimli, že venku už
je vlastně tma. Zpátky do školy, malý
rautík v družině a hajdy na kutě. Už
aby bylo ráno a my se vše dozvěděli.
Po snídani hromadné foto a … Je
to tady. Vyhodnocení. Všichni jsme
byli velmi šikovní. Svědčí o tom i to,
že každý si vezeme nějakou cenu.
V mladší kategorii uniklo první mís-

to jenom o jeden bod Radku Skýpalovi, který svými znalostmi předčil
mnohé  spolusoutěžící.
Před obědem jedeme do Horní
Lidče navštívit česko-slovenský mechanický betlém. Tak to je nádhera.
Do velmi působivé a podmanivé hudby a světelných efektů je nám na plátně promítán filmový snímek. Poutník
nás provází uplynulými staletími, přibližuje zvyky, řemesla, ukazuje život
lidí v našem kraji. Po filmu se rozjíždí i samotný betlém. Více jak 75
pohybujících se figurek. Poznáváme
Svatý Hostýn, buchlovský, broumovský a trenčínský hrad a další.
Oběd a sláva nazdar, už jsme
doma. Znalosti i obzory jsme rozšířili. A příští rok? To se uvidí, jak se
naše iniciativa promítne v praxi.
Velké díky patří našim ochotným
dopravcům místostarostovi panu
Vladimíru Zapalačovi a Pavlu Kovářovi, kteří nás bezpečně a bez nároků
na honorář dopravili tam i zpět.
Za kolektiv mladých včelařů
Lenka Dušková a Jana Bieliková

Okresní výbor ČSV, o. s., Zlín propaguje

„Prodej medu ze dvora“

Motto: „Vážení spotřebitelé, najděte si každý svého včelaře“

Včelaři Zlínského kraje se prezentovali na mezinárodní výstavě TECHAGRO v Brně ve dnech 31.  3. –
4. 4. 2012. Součástí letošní největší
mezinárodní výstavy TECHAGRO,
ANIMAL VETEX, SILVA REGINA byla i mezinárodní včelařská výstava zaměřená na propagaci
včelích produktů, techniky na zpracování medu při chovu včel včetně odborných přednášek. Pro podporu prodeje medu a zvýšení jeho
spotřeby připravili včelaři Zlínského kraje propagační průzkumovou nabídku lákavých vzorků medu
v nejzajímavějším balení medu tak
zvaně k „ Prodeji medu ze dvora“. Dvacet pět vzorků v různém
provedení balení bylo středem pozornosti, o čemž svědčilo celkem
1060 hlasů od návštěvníků výsta-

vy, kteří po prohlídce medů vložili svůj anonymní kupón do připravené urny.   Zájem, který hlasující
projevovali, ukazuje, jakou důležitost kupující obalu medu přikládá.
Pohár Zlínského kraje za umístění
na 1. místě získalo balení medu př.
Josefa Okála ze Štípy, 2. místo př.
Ing. Jaromíra Straky ze Zlína a 3.
místo př. Antonína Ševců z Veselé.
Všem včelařům, kteří se zúčastnili prezentace medů, byl udělen Děkovný list. Organizaci a prezentaci
této soutěže měl na starosti Okresní výbor ČSV, o. s., Zlín. Vylosovaní účastníci, kteří se zapojili svým
hlasováním do soutěže, obdrželi
ceny se včelími produkty. Estetickým prvkem propagačního stánku
byly i krásné a působivé fotografie
se včelí tématikou, panely o živo-

tě a významu včel pro naši přírodu
a také „Záštita“ hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka nad touto akcí, kterému patří náš
dík. Středem zájmu včelařů byl
i velký banner vypovídající o rozvoji včelařů a včelstev ve Zlínském
kraji, na kterém má značný podíl
podpora dotační politiky Zlínského kraje pro začínající včelaře, která činí 1milión korun ročně.
Poděkování patří také funkcionářům OV ČSV, o. s., Brno město,
za veškerou organizaci akce, kteří
v celém pavilónu „E“ brněnského
výstaviště připravili velmi příjemné podmínky pro prodejce a vystavovatele z Čech, Moravy, Slezska,
Slovenska i Polska.
Jaroslav Studeník
předseda OV ČSV,o.s., Zlín
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Doba panství pánů z Blümegen

IV. část – Františka, rozená svob. paní ze Stillfriedu

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí moravského markrabství - pokračování)
Katolická farní budova v Jasenné dne 24. června 1822 vyhořela, ale
opravena byla až roku 1828.
V programu „Společenství sjednocených Slovanů“ se roku 1823 uvažovalo o federaci osmi slovanských
národů: Rusů, Poláků, Uhrů (nebo
Rumunů), Čechů, Chorvatů, Dalmatinců, Srbů a Moravanů. Byla to však
pouze naivní utopie.
Za hraběnky Františky ze Stillfriedu, paní na Vizovicích, oživly opět
spory o vizovské bukové lesy. Nejdříve mezi usedlíky a chalupníky, poněvadž chalupníci začali v těchto lesích
pást prasata. Byli však v tomto roce
od usedlíků přepadeni a zbiti.
Podobně jako v roce 1789 ukázala
vrchnost svou nepřízeň dalšímu rozvoji města v roce 1823, když si vizovští měšťané, po příkladu jiných měst,
zvolili sobě 20-ti členný obecní výbor. Tu na stížnost vrchnosti dostali
Vizovští tento přípis krajského úřadu: „Poněvadž dle nařízení krajského úřadu ze dne 3. srpna 1787 bylo
ponecháno vrchnosti, aby obecní úřad k vykonávání politických
a policejních úkolů ustanovila, bylo
obecní představenstvo ze 2 purkmistrů, 2 rychtářů a 1 hospodáře ustanoveno. Obec však svévolně zvolila obecní výbor ze 20 usedlých, jenž
nebyl vzat pod přísahu a proto pozůstává neprávem. Proto se tento výbor zrušuje a obci zakazuje jakékoliv
obecní hromady odbývati. Zároveň
se nynější představenstvo propouští, a starší purkmistr, Jan Sušila na
8 dní, ostatní 3 členi představenstva
na 6 dní vězení odsuzují, a vrchnosti se nařizuje, aby nové představenstvo ustanovilo, které by povinností
k vrchnosti a pořádku bylo dbalé“.
Horší než spor chalupníků s usedlíky o bukové lesy, který měl loňského roku násilnou příhodu, byl roku
1824 spor o městské lesy mezi obcí
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vizovskou a vrchností. Obec měla
totiž toho roku v souvislosti s tímto sporem již vydání 651 zlatých 40
krejcarů, které chtěla krýt příspěvky jak od usedlíků, tak i od chalupníků. Ale vrchnost, jako dohlédací
úřad, nařídila, aby obec obnos vybraný od chalupníků těmto zase vrátila, když usedlíci chalupníkům užitek
z lesa upírají. Obec sama ať si ty peníze vymáhá na 56 usedlících, kteří
se na vedení sporu usnesli. Jako největší buřiči byli označeni Pavel Jančík a Václav Čižmář z čís. 377, a byl
jim proto vyměřen trest 3denního žaláře jedním postem zostřený. Nejhůře v tomto boji trpěl opět Václav
Čižmář a s ním Josef Hába, kteří jeli
za všecky ostatní usedlíky do Vídně,
aby se domohli u císaře práva. Usedlíci jim totiž dali obnos 102 zlatých
47 krejcarů na cestu, které mezi sebou vybrali; ale oba jmenovaní byli
odsouzeni, aby těch 102 zlatých 47
krejcarů jako buřiči vyplatili jako
trest do kontribučenského soudu.
Tehdy totiž pokládala vrchnost
„háj“ za panský majetek, a spor o háj
se vlekl dlouho, neboť ještě roku
1833 prodala vrchnost dřevo z háje
za 67 zlatých 30 krejcarů.
Ze zámeckého archivu se dovídáme, kolik mělo město v roce 1824
obecních domů. Radnice byla již
v tomto roce na Vaňharově, v němž
jistý Marhula provozoval zároveň
živnost hostinskou a perníkářskou,
kdy ročně platil činže 30 zlatých.
V obecním domě, na němž byla věžička se zvonkem, bydlel tehdy výběrčí nápojové daně za roční činži
100 zlatých. Byl to pozdější „ratúz“,
stávající na místě nynější školní budovy. Radnice 30. let 19. století byla
tehdy špitálním domem, v němž bydleli žebráci a podruhové za roční plat
16 zlatých. Konečně patřila obci tzv.
šerhovna, v níž bydlel druhý obecní
sluha.
Vizovský farář, bývalý Františkán,
P. Amant Kratochvíl, po čtyřletém
vedení zdejší farnosti zemřel, a jeho

nástupcem se stal roku 1824 P. Alois
Hilbert, rodák z Ostřihomě. I ten zde
však také našel smrt již po tříletém
působení.
V registrech domin. soudu ve Vizovicích je z roku 1825, a ještě poté
i roku 1829 zapsána zpráva finan. naddozorce Tetzla, jak měli těžkou úlohu
„financi“ ve věcech pašování tabáku.
Ve zprávě se uvádí, že nenašel v bratřejovské trafice žádného tabáku, protože tam uherský tabák všichni veřejně kouřili. Pokuty pro „švercování“
byly však značné. Tak například zatčený Jiří Holý z Vizovic zaplatil 50
zlatých pokuty.
Od roku 1825 jsou ve Vizovicích až
do roku 1830 dva mydláři: Antonín
Karásek a Jan Svoboda. Posledním
mydlářem okolo roku 1850 byl u nás
Josef Khom v čís. 50.
Za dřívějších časů u nás bývaly
mnohé řemeslnické obory - řemenáři, provazníci a sklenáři, ale poněvadž nejen těchto, ale také jiných
různých řemeslníků bylo málo, seskupili se roku 1825 u nás kováři, koláři, řemenáři, provazníci, bednáři,
hrnčíři a sklenáři, aby utvořili jediný
společný cech. Jediným účelem tohoto cechu však bylo prosté zapisování
všech těchto řemeslníků a jejich učňů
do cechovní knihy pro úřední účely.
Vizovská panská pálenice má
do roku 1825 svého nájemce v osobě
žida Markuse Friedmanna. Od tohoto roku, a to až do r. 1844, tyto služby vrchnosti poskytuje další žid Mojžíš Strassmann. Ten je o 5 let později
zapsán v zámeckých registrech jako
současný nájemce palírny i pivovaru.
Zámeckým purkrabím byl při vizovském velkostatku za Františky z Blűmegen od roku 1826 Jan Fridrich.
V roce 1827 byla znovu prodloužena vojenská služba na 14 let (poté,
kdy byla roku 1802 zkrácena). Bylo to
však dočasné opatření, znovu zkrácena, tentokrát na 8 let, byla v letech
1845/47.
V roce 1827 umřel ve Vizovicích
po tříletém působení farář P. Alois

Hilbert, a vizovickým farářem se stal
kostelecký rodák P. Karel Ptáček.,
který po pěti letech odešel na faru
v Zubří.
V roce 1828 pamatoval ve své závěti na vizovský špitál a jeho chudé
farář Karel Dopit obnosem 133 zl.
51 krejc. Vizovský chudinský špitální fond tak rostl velmi utěšeně, že
nabyl jmění 2.469 zl. 41 kr., z něhož
bylo podělováno 41 chudých. Nutno
ovšem dodat, že sama majitelka panství Františka z Blűmegen přispěla
částkou 1.600 zlatých.
Nepříjemnou skutečností při školní výuce dětí bylo nucené vyučování němčině, což vzbuzovalo nechuť
jak žáků, tak rodičů, kteří v tom viděli jen zbytečné maření vzácného
času. Nad to se domnívali rodiče,

že trpí hospodářství, když jim jejich děti nepomáhají aspoň při pastvě nebo pohánění dobytka. Proto
chodily vizovské děti v letních měsících do školy velmi zřídka, venkovské pak ze Lhotska, Rakov a z Bratřejova zůstávaly větším dílem doma
i v zimě.
Proto nařídila vrchnost 4. června 1829, aby se vyučovalo v letních
měsících od 8 hodin ráno do 2 hodin
odpoledne, aby se nemohly děti vymlouvat na nutnost pasení dobytka.
Doručení tohoto vyzvání potvrdili
učitelé: Ondřej Sýkora v Zádveřicích,
Michal Masar v Jasenné a Ant. Polz
v Pozděchově.
Zemský moravský výbor dostal
v roce 1830 návrh císařské vlády, aby
byla dána sedlákům volnost výroby

Společenská kronika
86 let
Vlasta Lachmanová

Jubilanti:

Ludmila Žárská
Marie Brhláčová

a prodeje slivovice v sudech. Stavové
však ten návrh ze sobeckých zájmů
zamítli s tím, že by se velice zhoršil
mravní charakter rolníků.
Roku 1830 byl na Moravě zmenšen počet hrdelních soudů ze třinácti na pouhých deset. Vykonávání této
soudní moci ponecháno městským
magistrátům, které si však musely
vydržovat práva znalé osoby a za to
dostávaly roční peněžité příspěvky
z tzv. kriminálního fondu.
Do roku 1830 působil v Zádveřicích jako učitel p. Josef Bubela, kdy
zemřel. Jeho následovníkem se stal
Josef Kalda, který přešel z Prosetína. Za Josefa Kaldy vyhořela v Zádveřicích roku 1856 celá dědina a tudíž i škola a kostel.
Václav Maruna, Vizovice
duben
duben

dolansko
střed

60 let
Jiří Františák
duben
střed
Oslavencům srdečně gratulujeme.

duben

dolansko

84 let
Františka Balejová

březen

dolansko

81 let
Antonín Rokyta

duben

dolansko

80 let
Marie Tomečková

duben

střed

70 let
Josef Lukáš

duben

dolansko

65 let
Jan Zicha
Tomáš Lajza

Hana Satúryová
Nela Mikuláštíková
Jiří Kubička
Šimon Kawa

březen
březen

dolansko
střed

K 20. 4. 2012 měla naše obec celkem 955 obyvatel.
Průměrný věk je 39,55 let.

Rozloučili jsme se:

Marie Bajzová
Ondřej Semrád
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

V neděli 22. 4. 2012
byli přivítáni občánci::

Nový spoj Vizovice - Slušovice od 10. 6. 2012

Přepravu zajišťuje Karel Housa.
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Rozhledna Vartovna

bude dočasně nepřístupná

V době od 23. dubna do 18. května 2012 bude rozhledna
na Vartovně zcela uzavřena pro veřejnost z důvodu provádění revizních oprav – údržba ocelové konstrukce. Jelikož tyto opravy vyžadují stálé teplotní podmínky, není
možné provádět údržbu mimo hlavní turistickou sezónu.

Slet čarodějnic a čarodějů,

stavění máje
TJ Sokol Jasenná a SK Jasenná srdečně všechny zvou
v pátek 27. dubna 2012 na fotbalové hřiště, kde se od 17:00
hodin koná tradiční slet čarodějnic i čarodějů a proběhne
stavění máje.

Kácení máje

SK Jasenná zve na tradiční Kácení máje, které proběhne na fotbalovém hřišti v sobotu 26. května 2012.

Svoz nebezpečných odpadů
V sobotu 5. května 2012 proběhne pravidelný svoz nebezpečných odpadů z domácností. Svozový vůz bude
přistaven u Motorestu u Kašparů od 7:30 do 8:00 hodin
a na točně od 8:15 do 8:45 hodin.
Svoz velkoobjemových odpadů
V sobotu 5. května 2012 proběhne také svoz velkoobjemových odpadů. Kontejnery budou přistaveny u motorestu a na točně od 7:00 do 15:00 hodin. Do těchto kontejnerů nenoste nebezpečný odpad, větve, trávu a kovy.

Prodej bytu 5 + 1

Prodám byt v Jasenné o velikosti 5 + 1. Informace na telefonu 734 404 009.

Farmářské trhy ve Vizovicích
Dům kultury Vizovice pořádá ve dnech 19. 5. a 16. 6.
2012 vždy od 8:00 do 12:00 hodin Farmářské trhy na náměstí ve Vizovicích.

Farmářské trhy ve Fryštáku

Farmářský trh při folklórním festivalu: neděle 3. 6.
2012
Den splněných přání: sobota 8. 9. 2012
Vánoční farmářský trh: sobota 15. 12. 2012
Od dubna do prosince: pravidelný malý farmářský trh
každý pátek.

Poděkování
Dobrý den,
ráda bych prostřednictvím Vaše zpravodaje chtěla moc
poděkovat panu Karlu Frýdlovi mladšímu, který mi velmi
pomohl. V brzkých ranních hodinách, 30. 3. 2012, za deštivého počasí, ani chvíli nezaváhal a pomohl mi s výměnou pneumatiky na autě. Velice si ho za to vážím, projelo
kolem mě spousta aut a on jediný zastavil a pomohl mi.
Byla bych ráda, kdyby se o tom dozvěděli i ostatní občané z Vaší obce.
Předem děkuji
Lucia Petríková

Čištění studní
Členové SDH Jasenná provádějí čištění studní za 1.000,Kč. Máte-li o tuto službu zájem, volejte na č. 605 506 138
(Milan Polášek), nebo na č. 732 921 236 (Robert Čala).
Pohádkový les

SRPDŠ při ZŠ Jasenná srdečně všechny zve do Pohádkového lesa, který se uskuteční v sobotu 23. června 2012
od 13:00 hodin na fotbalovém hřišti.

Oznámení o bezproudí
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy - rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie: v úterý 15. 5.
od 07:30 do 17:30 v celé Jasenné kromě horních pasek.
Sběr železného odpadu
SDH Jasenná provede ve dnech 27. – 28. dubna 2012
sběr železa. Kovový odpad připravte u domu k místní komunikaci.
Jasenský zpravodaj vydává Obec Jasenná, Jasenná 190, 763 12  Vizovice nákladem 370 ks. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 27. dubna 2012.
18 Jasenský zpravodaj

