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RUD?
Mnohaleté úsilí starostů obcí reprezentované Sdružením místních
samospráv ČR (SMS ČR) o změnu
ve financování obcí (zákon o rozpočtovém určení daní), pokročilo
do fáze projednávání novely zákona Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR. Tuto problematiku vám
přiblíží následující informace.
Co se skrývá za zkratkou RUD?
RUD znamená ROZPOČTOVÉURČENÍ DANÍ. Jde o zákonem stanovená pravidla financování všech
obcí a měst v České republice.
Z čeho jsou obce a města financována?
Částečně z vlastních zdrojů, jako
např. poplatků a někdy dotací. V obecních rozpočtech také zůstává daň z nemovitostí z vlastního území. Hlavní
příjem obcí ale tvoří podíl z určitých
daní, které vybírá stát. Mezi všechny
obce v republice se rozděluje 21,4 %
z celostátního výnosu daně z přidané hodnoty, daně z příjmu fyzických
osob a právnických osob.
Co ovlivňuje výši částky pro jednotlivé obce?
Hlavně počet občanů s trvalým bydlištěm. Potom také velikost katastru
obce a počet zaměstnaných občanů.
Zanedbatelné také není to, kolik daní
odvedou živnostníci se sídlem v obci.
Má výkonnost ekonomiky vliv
na příjmy obcí?
Ano, daří-li se ekonomice, jsou výběry daní a tím i příjmy obcí vyšší. Naopak v době hospodářské krize vybere stát na daních méně a příjmy obcím
klesají. Takovéto „dýchání“ obecních
rozpočtů se státním je velmi prospěšné
pro celkovou stabilitu státních financí.
Existují rozdíly v příjmech na
jednoho obyvatele v jednotlivých
obcích?
Ano, zjednodušeně řečeno: čím
větší obec či město, tím je příjem
na 1 obyvatele vyšší.
Jaký je rozdíl mezi „nejchudšími“ obcemi a Prahou?
Rozdíl je 4,6 násobek. „Nejchudší“
obce dostávají v průměru 6.800,– Kč
na 1 obyvatele, Praha 31.700,– Kč.
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Do roku 2008 byl tento rozdíl dokonce 6,5 násobný.
A jaký rozdíl lze považovat za přiměřený?
Podle nezávislých analýz a výpočtů
by měl tento rozdíl být mezi 2 až 2,5
násobku na 1 občana. Takové poměry jsou běžné i jinde v Evropě. Např.
na Slovensku mají 2,5 násobek, Vídeň má jen 2,2x více peněž na občana než nejmenší rakouská obec.
Je u nás naděje na změnu?
Je. Dlouhodobým úsilím SMS ČR
docílilo všeobecné shody, že obcím a městům je nutné přidat. Ministerstvo financí již také připravilo změnu zákona o RUD, která má
snížit diskriminační rozdíl ve financování obcí mezi nejchudšími obcemi a Prahou ze 4,6 násobku na trojnásobek.
Co to přinese obcím a městům?
Příjmy samosprávy by se zvýšily
o 1400 až 2400 Kč na obyvatele až
do velikosti 20 tis. obyvatel. Pozitivní dopad to bude mít na všechny obce
a města kromě čtyř největších měst.
O jakou částku jde v případě naší
obce?
Naše obec Jasenná dnes ze státního rozpočtu takto dostává ročně cca
6,5 mil. Kč, dle návrhu by se příjmy zvýšily každý rok o 1,9 mil. Kč.
To je spousta peněz. Sami si nejspíš
umíte představit, jak by se mohla
naše obec díky těmto penězům během pár let proměnit, co všechno by
šlo uskutečnit.
Odkud se ty peníze vezmou?
Hlavní předností návrhu je, že
v dnešní těžké ekonomické situaci
nebude mít negativní dopady na státní rozpočet. Počítá se s přesunem 7
mld. Kč z tzv. nenárokových dotací z ministerstev, jejichž rozdělování
bylo často velmi problematické, dále
s 1,5 mld. Kč z rozpočtu ministerstva školství na počet žáků ve škole a 5 mld. Kč se má vzít z rozpočtů
Prahy, Brna, Ostravy a Plzně.
Proč se odebírají peníze právě 4
největším městům?
Zůstaly jim peníze po zrušení
okresů v roce 2002, a ještě se jim
přerozdělují peníze z ostatních regionů. Zcela bezdůvodně a neprávem.

Data zcela jasně hovoří o tom, že
tato bohatá města již dlouhá léta žijí
na úkor všech ostatních, často mnohem chudších, regionů. Například
Plzeň tak dnes dostává na občana 2x
více peněz než připadá na jednoho
Liberečana nebo obyvatele Olomouce. Přitom všechna města jsou statutární a plní úplně stejné funkce a povinnosti.
Nebude to pro tato města složité?
Výpadky jim budou po dobu
čtyř let kompenzovány i s ohledem
na výši jejich dluhů, aby se mohla
na nově vzniklou situaci dostatečně
připravit. A i potom budou dostávat
několikrát víc než ostatní obce.
Mají velká města pravdu, když se
brání, že slouží i občanům z venkova, kteří třeba využívají veřejnou
dopravu při cestě do zaměstnání,
do škol, navštěvují divadla apod?
Nikdo taky nechce, aby měli všichni na občana stejně. Ale náklady
na tyto služby jsou podstatně nižší, než je míra privilegií těchto měst.
A i jejich občané přece jezdí do okolních měst a obcí např. za rekreací, využívají místní infrastrukturu, veřejné
osvětlení, jezdí po obecních komunikacích, používají místní veřejnou dopravu, produkují odpad atd. I ostatní obce financují výstavbu místních
komunikací a dotují autobusovou dopravu na svých katastrech.
Jak se staví starostky a starostové
k návrhu změny zákona o RUD?
Většina z nich ji plně podporuje.
Díky ní může být odstraněn diskriminační rozdíl ve financování měst
a obcí. Obce by mohly lépe plánovat své investiční záměry, provozovat školky, školy, stavět a opravovat chodníky, hřiště, místa pro volný
čas. Finanční nároky obcí porostou
také v souvislosti se zvyšujícím se
důrazem na jejich sociální roli. Pro
starosty je nepřijatelné, aby na 20 %
obyvatel 4 velkých měst připadalo
50 % rozdělených financí. Je třeba
začít myslet na venkov a jeho rozvoj. Proto se starostové spojili, dali
o sobě slyšet a chtějí změnu zákona.
Už je na čase!
Pavel Machovský
starosta

Komunální odpad 2011
V roce 2011 došlo k příjemné změně ve výdajích na likvidaci odpadů
naší obce. I když celkový objem odpadů se v tomto roce zvýšil, změnou
některých sazeb i snížením objemu některých odpadů se snížily celkové
výdaje obce za odpad. Pro srovnání uvádíme údaje za rok 2010 a 2011.
Výdaje (Kč)

2010

Plasty a nápojové kartony

43.719,–

21.368,–

Papír

8.580,–

11.802,–

Sklo

19.815,–

18.224,–

Nebezpečný odpad

56.075,–

39.072,–

Objemný odpad (kontejnery)

87.963,–

100.921,–

Směsný komunální odpad (popelnice)

397.588,–

367.278,–

Výdaje celkem (Kč)

613.740,–

558.665,–

Příjmy za vybrané poplatky (Kč)

417.856,–

417.020,–

49.667,–

43.194,–

Příjmy za třídění odpadů /Eko-kom/ (Kč)

2011

Narůstá množství objemných odpadů a směsných komunálních odpadů.
Jejich důslednějším tříděním v domácnostech by mohlo dojít ke snížení
objemu odpadů ukládaných na skládky. Zvláštní kapitolou jsou biologické
odpady v popelnicích – zeleň, zbytky z vaření apod. Tyto odpady by na
skládky neměly být ukládány vůbec
a tedy by neměly být v popelnicích.
K tomuto se připravuje legislativní
opatření, samozřejmě s dopadem na
obce a jejich rozpočty – zajištění likvidace biologických odpadů. To nehovořím o požadavku měst, aby se
místní poplatky za odpad dosud zákonem omezené výší 500,– Kč na
osobu, zvýšily o 100 %.
Pokud jde o biologické odpady, není
nic jednoduššího, než je kompostovat
u každé domácnosti na vlastním pozemku. Je potřeba sice překonat svoje
pohodlí, ale zase je to zadarmo.
Pavel Machovský
starosta

Nové občanské průkazy
Od 1. 1. 2012 je vydáván nový občanský průkaz se strojově čitelnými
údaji (s čipem nebo bez čipu). Je vyroben ve formě plastové karty o rozměrech 54 mm x 85,6 mm (velikost
platební karty), má gravírovanou
černobílou fotografii a gravírovaný podpis držitele. Jméno, příjmení a číslo dokladu jsou provedeny
taktilním gravírováním (lze poznat
hmatem). Oba občanské průkazy
jsou vzhledově stejné, liší se pouze
tím, že na zadní straně je umístěn
kontaktní elektronický čip.
Do čipu lze nahrát elektronický
podpis (podle § 17b odst. 1 zákona č. 227/2000 Sb., o elektronickém
podpisu, ve znění pozdějších před-

pisů). Tuto služby zajišťují akreditovaní poskytovatelé certifikačních
služeb (vydání kvalifikovaného certifikátu je zpoplatněno. Další údaje
bude možné do čipu nahrát, pokud
tak stanoví zvláštní právní předpis.
Neoprávněné nahrání údajů do čipu
je přestupkem, za který lze uložit
pokutu do 100.000 Kč.
Nově patří mezi volitelné údaje rodinný stav, registrované partnerství a titul. Od 1. 1. 2017 bude
volitelným údajem také trvalý pobyt. Nově je řešeno také zkracování dlouhých jmen a příjmení, pokud
se nevejdou na přední stranu dokladu. Nelze-li zapsat druhé jméno, zapíše se první jméno uvedené v rod-

ném listě a místo druhého jména se
zapíše první písmeno s tečkou. Obdobně se postupuje v případě zápisu složeného příjmení. Nezkrácená
podoba jména a příjmení se zapisuje
do rubriky „Úřední záznamy“.
Názvy rubrik se tisknou pouze
v případě, že je vyplněn obsah rubriky (např. pokud si občan nepřeje zapsání údaje o rodinném stavu
nebo nemá titul, nebude ani vytištěn název rubriky „Rodinný stav“
nebo „Titul“. Pokud není zkracováno jméno a příjmení, netiskne se název rubriky „Úřední záznamy“).
Správní poplatek se neplatí, pokud je občanský průkaz vydáván
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z důvodu změny zapsaných údajů. Bezplatné je i vydání prvního
občanského průkazu při dovršení
15 let věku občana nebo z důvodu
uplynutí doby platnosti dosavadního občanského průkazu. Správní poplatek se vybírá pouze za vydání z důvodu ztráty, odcizení,

poškození nebo zničení dosavadního občanského průkazu ve výši
100 Kč a dále za vydání občanského průkazu pro děti do 15 let
ve výši 50 Kč. Za občanský průkaz
s čipem se platí správní poplatek
ve výši 500 Kč bez ohledu na věk
a důvod vydání.

Dosavadní občanské průkazy
platí po dobu v nich uvedenou.
Pokud má občan platný doklad
a nedošlo ke změně údajů nebo
k podstatné změně podoby, nelze provádět výměnu (s výjimkou vydání občanského průkazu
s čipem).

Osobnost cestovního ruchu České republiky Holiday World Award za rok 2011
Praha, veletrh Holiday World, 9.
2. 2012 – Prestižní ocenění Osobností cestovního ruchu České republiky
- Holiday World Award za rok 2011
převzala dnes na veletrhu Holiday
World PhDr. Dana Daňová, ředitelka
Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. Zvolila ji porota složená
z 24 předních odborníků v cestovním ruchu, která vybírala ze 44 nominovaných osobností. V osmileté
historii této soutěže získává poprvé
ocenění zástupce regionu.
Důvodem jejích četných nominací
a následného vítězství ve finále byly
tyto argumenty porotců:
- za příkladný a inspirativní přístup
k propagaci Zlínského kraje;
- za vytrvalou a dlouhodobou koncepční činnost na podporu rozvoje cestovního ruchu turistické destinace Východní Morava, která se
v loňském roce zúročila např. v největším meziročním nárůstu zahraničních turistů v kraji oproti jiným
krajům ČR;

- za příkladnou spolupráci s podnikateli v regionu;

prosto ukázkový destinační management, který by si za vzor měly
brát ostatní kraje České republiky;
- za ojedinělý přístup k tvorbě turistického produktu „církevní turistiky“.
Dana Daňová stála v roce 2007
u přípravy a zahájení činnosti Centrály cestovního ruchu Východní Moravy (CCRVM), vytvářela strategii
a rozjezd této destinační společnosti,
která svojí činností patří k příkladným v ČR. Za pětileté období pod vedením Daňové má CCRVM za sebou
řadu úspěšných projektů, jejichž výsledkem je vytvoření nových turistických produktů pro domácí cestovní
ruch a turisty především z Rakouska,
Itálie, Polska a Slovenska, což se již
vrací ve zvýšené návštěvnosti kraje.
Převzato z webových stránek
Zlínského kraje, zkráceno.

- za úsilí o koordinaci propagace
moravských krajů;
- za příkladný rozvoj destinace a na-

Blahopřejeme naší spoluobčance
paní Daně Daňové k dosaženému
úspěchu.

Sourozenecké a kamarádské odpoledne v MŠ
Jak již se stalo tradicí, uskutečnilo se 25. ledna v naší MŠ kamarádské a sourozenecké odpoledne. Děti
si mohly pozvat své sourozence nebo
kamarády. Sešlo se nás opravdu hodně, ze třídy Berušek a Motýlků celkem 28 dětí. Nejmladšímu kamarádovi byl jeden rok, nejstaršímu dokonce
20 let. Všichni jsme se na ně moc těšili. Děti ani nemohly nedočkavostí dospat. Rychle posvačit a už zvoní
zvonek. První host přichází a za ním
další a další. Nejprve si celou MŠ
prohlédli, vždyť někteří zde nebyli
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již několik let, jiní vůbec. Sedli jsme
si na židličky do velkého kruhu. Každé dítě nám představilo toho, koho si
pozvalo. Ten nám o sobě řekl něco
zajímavého, co ho ve škole baví, své
záliby, koníčky. Společně jsme se zaposlouchali do písničky o kamarádství. Po ní si všichni stoupli, vytvořili malé klubíčko, zavřeli oči a chytili
se za ruce. Následoval velmi složitý
úkol. Po otevření očí, aniž by se děti
pustily, musely klubíčko rozplést.
Věřte, nevěřte, šlo to velmi obtížně,
ale nakonec se jim to povedlo. Všich-

ni jsme z toho měli radost. Následovaly další úkoly a soutěže, při kterých se vystřídaly všechny děti. Užili
jsme si i spoustu legrace. Pochutnali
jsme si na malém občerstvení, které
nám paní kuchařka připravila. Potom
si již naše děti s kamarády a sourozenci společně hrály. Odpoledne nám
všem rychle uběhlo, venku se již začínalo stmívat a nastal čas se rozejít
do svých domovů. Takto zpestřený
den v MŠ si děti určitě s radostí zopakují i příští rok.
Věra Kočicová

Barevný týden, aneb malíř hledá barvy na svou paletu
Kde kdo si řekne: „Týden jako týden“, anebo se to dá říct jinak „Týden jako každý jiný“. Anebo se to dá
říct ještě jinak. Pokaždé jinak, ale nikdy stejně.
Však tento týden zvláštní byl,
svým čarovným kouzlem barvu přivábil.
Nevěříte snad? Jen se pojďte podívat.
16. 1. 2012 do mateřské školy po větru nám přiletěla
s vločkou v těsném závěsu, bílá barva.
Pojďte s dětmi pokus dělat,
budeme sníh více poznávat.
Co ze sněhu stane se,
když na okně rozhřeje se?
Dřív však než se roztopí,
děti sněhuláčka postaví.
A tak lidi divte se,
ta bílá barva našla si
místo na umělcově paletě.
Hned druhý den, než kamarád do
školky přispěchal,
červenou barvou malíř velké srdce
namaloval.
Červený den, to je den lásky,

Oznámení
Ředitelka Mateřské školy Jasenná
oznamuje rodičům, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
v Mateřské škole Jasenná, okres Zlín
na školní rok 2012/2013 se budou vydávat v pondělí 5. března a v úterý 6.
března 2012 od 9:00 do 16:00 hodin
v mateřské škole.
Mateřská škola Jasenná v krásném přírodním prostředí nabízí:
- individuální přístup ke každému
dítěti

Pozvání
Srdečně zveme loňské předškoláky do Mateřské školy Jasenná
k „přátelskému setkání“ v pondělí,
dne 12. března 2012 v 15.00 hodin.
Těšíme se na všechny, že nám v mateřské škole budou vyprávět o tom,

vyzkoušejte si ho také s námi.
Hezky si děti hrály se svým kamarádem,
a celým dnem, propluli jsme jako
červeným snem.
Nikde žádný křik, žádné ubližování,
všude vládla tolerance a druhým pomáhání.
Jsme šťastní, že se máme rádi a jsme
kamarádi.
A na paletě a to je zvláštní,
červená skvrnka nám teď září.
Ve středu, to se ví,
jen zelená barva může být.
Zelená jako žába, zelená jako klíč,
hádej, hádej, jestli poznáš,
zelenou barvu na dětských oblečcích,
anebo na hračkách či věcech školních.
Zelená barva je velmi krásná,
už na malířovu paletu usedá.
Je tu čtvrtek a co víc,
„sluníčková“ září na školkáčcích.
Žlutá barva nás zahřeje,
tak jako naše rukavičky a čepice.
A tak děti ty papírové čepice a rukavice
vymalovaly zlatě, ať září na cestičce.

Naši malí malíři
k žluté barvě zamíří,
přikreslili hned
žlutou tečku na paletě.
Konec týdne už je tu,
a s ní hnědá barva v domečku.
Ptáte se kdo to je?
Tak hádanku poslouchejte,
jistě ji uhádnete.
Hnědý, huňatý kožíšek nese na
sobě,
toulá se pořád po lese.
Brumlá si to Brum, Brum, Brum,
sláva, hurá medvědům.
Ruce celé od lepidla,
z papíru děti lepí dlouhé chlupy pro
medvěda.
Podívejte, paleta už je celá,
bílá, červená, zelená, žlutá, hnědá.
Děti jsou sice malé,
ale po týdnu tyhle barvy poznávají
hravě,
jistě všichni se mnou souhlasíte,
jsou to šikulové a „pálí“ jim to v hlavě.
A tak končím svůj barevný rým,
byl to krásný týden, to už vím.
Napsala: Michaela Propšová

rodinné prostředí
dramatický kroužek
výtvarný kroužek
valašský kroužek
hru na flétnu
sportovní aktivity
zábavné společenské aktivity – karneval, pyžamkovo-župánkové párty
setkání se sourozenci, rodiči, prarodiči i kamarády v mateřské škole
při aktivitách
grafomotoriku
metodu dobrého startu
logopedii
návštěvu divadelních představení

v Městském divadle Zlín
- divadelní představení v mateřské
škole
- účast na přehlídkách, výtvarných
soutěžích a vítání do života
- výlety do okolí
- exkurze na pracoviště rodičů dětí
dle nabídky a další aktivity               

co už se naučili a sdělí své zážitky ze
základní školy, kam dochází. Zahrajeme si hry a zavzpomínáme na uplynulý čas, který jsme společně strávili
v Mateřské škole Jasenná.
Rádi bychom ve školce uvítali:
Miroslava Kusáka, Tomáše Navrátila, Adélu Mlejnkovou, Štěpána Řez-

níčka, Petru Sušňovou, Lucii Mikšíkovou, Nikolu Mrnuštíka, Pavla
Kováře a Radku Steinerovou.
Vaši kamarádi ze třídy
Berušek, Motýlků
a paní učitelky Věra Kočicová
Michaela Propšová
Věra Pečenková

-

Řádně vyplněné žádosti o přijetí
dětí k předškolnímu vzdělávání přijímá mateřská škola v pondělí 12. března 2012 od 9:00 do 16:00 hodin v mateřské škole.
Věra Pečenková, ředitelka MŠ

Jasenský zpravodaj 5

Koncert a zápis – lednové akce v ZŠ
Když se ve škole sejdeme po Vánocích, všichni – jak žáci, tak učitelé, si vyhrneme rukávy a napřeme
veškeré naše úsilí k dosažení co nejlepšího vysvědčení. Je to výsledek
naší půlroční práce a proto opakujeme, procvičujeme a prověřujeme
a ostatních činností, kterých je naše
škola obvykle plná, se na čas vzdáme. Letos byl odměnou za „známkový maraton“ koncert Pepy Nose
– českého písničkáře. V naší škole koncertoval pan Nos už podruhé,
ale toto vystoupení žádný ze současných žáků nezažil.
Jak na ně zapůsobil a jaké vystoupení bylo, si můžete přečíst ve slohových pracích žáků 5. ročníku. Učili jsme se v jazyce českém popisovat
osobu a tak jsme pana Nose využili
nejen jako hudebníka, ale i jako figuranta. Pan Nos byl s touto svojí další rolí obeznámen a projevil přání, si
tyto práce přečíst alespoň v kopiích,
které mu taky zasíláme.
Práce Radka Skýpaly
Pepa Nos je příjemný a zábavný
člověk, se kterým bych chtěl prožít
další zábavu.   Byl to muž vyšší postavy, který rád zpívá pro děti a mládež. V poslední době vystupuje s bratrem Karla Kryla Janem Krylem.  
Jeho obličej pokrývají šedivé vousy a má tmavé vlasy. Oči jsou modré a nad nimi má husté obočí. Vystupuje především v malých klubech
a ve školách, příležitostně i na festivalech. Jeho povolání je písničkář,
učitel jógy a cizích jazyků a herec.  
Byl příjemný zážitek, ho poznat. Líbil se mi a rád bych ho znovu potkal.
Práce Kristýny Dubčákové
Dne 24. ledna nás navštívil ve škole
známý písničkář pan Pepa Nos. Pan
Pepa Nos je menší  postavy, má střapaté vlasy, vousy a působí dojmem
starého človíčka s vráskami a vykulenýma očima. Jeho obličej je jakoby
nakrčený, hlavně když začne zpívat
ještě víc dělá různé legrační obličeje. Je veselý, dělá stojky, hezky zpívá a hraje na kytaru a foukací harmoniku. Taky jsme soutěžili o CD,
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kdo uhodne název písničky, kterou
zahrál. Koncert byl vydařený, moc se
nám líbil. Bylo to příjemné zpestření
vyučovacího dne.
Práce Jakuba Frýdla
Pepa Nos je vysoký, má postavu normálního člověka. Má černé polodlouhé vlasy a krátké vousy. A hlavně dlouhý nos. Pepa Nos je
příjemný a milý člověk. Krom toho,
že zpívá je také herec a učí jógu.
Práce Adély Zichové
Pepa Nos je muž ve středních letech, který hraje na kytaru a skládá
písničky. Je střední postavy, štíhlý
s krátce střiženými vlasy. Jeho obličej je hubený se špičatou bradou, tváře má porostlé řídkými vousy. Nos
má středně dlouhý, posazený mezi
malýma kulatýma očima, které při
hraní na kytaru zavírá. Pepa Nos je
legrační, chytrý a zábavný písničkář. S Pepou Nosem jsem se setkala na koncertě ve škole a líbilo se mi
jeho vystoupení i jeho písničky. Některé totiž zpíval i v cizích jazycích.
Práce Michaely Mikuláštíkové
Pepa Nos je písničkář s osobitým
stylem a projevem, který si dělá legraci ze sebe i ze svého okolí. Postava
Pepy Nose je štíhlá, středně vysoká.
V tváři, zarostlé šedivým vousem,
vynikají jeho hnědé, živé oči nad výrazným nosem. Jeho nejlepší vlastností je, že umí napodobovat kačera
Donalda a skládá úžasné písničky. Já
jsem se s Pepou Nosem setkal jenom
jednou a to, když jsme měli ve škole

koncert. Byl zábavný, předváděl tam,
jak stojí na hlavě a napodoboval kačera Donalda.
Práce Tomáše Vavřičky
Pepa Nos, vlastním jménem Josef Nos je český písničkář, učitel
jógy a jazyků. Jako písničkář vystupuje především v malých klubech
a ve školách. Jeho písničky se jen
zřídka objevují v rozhlase. Narodil
se 16. května 1949 v Šumperku. Pepa
Nos má středně velkou postavu. Má
černé vlasy a vysoké čelo s menšími
vráskami, husté černošedivé obočí,
větší nos. Má mírný, přátelský obličej. Je to vzdělaný člověk, umí hodně cizích jazyků a je skvělý kytarista
a dobře umí hrát na foukací harmoniku, vymýšlí vlastní písničky a překládá písničky jiných autorů např.:
Časy se mění. Nebo zhudebňuje básně např.: Rudyarda Kiplinga, Františka Gelnara.   Pepa Nos se mi zdá
hodný a je s ním sranda. Je pracovitý
a důmyslný.
Zápis a vysvědčení
Poslední lednový den už tradičně
spolu s vysvědčením pořádáme i zápis žáčků do první třídy. Po předání vysvědčení   je odměnou za půlroční práci vybraný film – letos to
byl český rodinný muzikál V peřině.  V době, kdy děti sledují film, se
škola postupně připravuje na zápis
a mění se v pohádkové místo. Letos
školu zabydleli Rumcajs s Mankou,
Pat a Mat, Křemílek a Vochomůrka, Ježibába  a Ježidědek od Perníko-

vé chaloupky,  vodník Česílko a víla,
Pejsek s Kočičkou, Mach a Šebestová a Ferda mravenec s Beruškou.
Všechny tyto postavičky a samozřejmě i paní učitelky měly pro všech devět uchazečů o studium na naší škole připraveny úkoly, které prověřily
jejich připravenost na školu. Budoucí školáci předvedli, že umí nakreslit
sebe či celou svou rodinu, povyprávět známé pohádky, poznat některá zvířátka, rozlišit jednotlivé barvy,
poznat číslice do 10 a základní geometrické tvary, najít rozdíly mezi podobnými obrázky. Někteří předškolá-

ci už dokonce poznají několik písmen
a skoro všichni se umí podepsat.
Jako vzpomínku na zápis dostaly
děti pamětní list. Všichni si odnášeli svou první složku na sešity a další dárečky.
Ve škole se s budoucími prváčky
uvidíme ještě v rámci projektu „Škola nanečisto“, kde si děti vyzkouší,
jak probíhá celý školní den.
Jak to na zápisu vypadalo, pro Vás
obrazem zachytil pan starosta, který
průběh zápisu přišel tradičně zkontrolovat. Všichni zúčastnění adepti studia úspěšně složili talentové zkoušky

Počasí II. pololetí 2011

Červenec:
Letní měsíc nám neukázal příjemnou tvář. Jenom v pěti dnech vystoupily teploty na +30°C.
I. dekáda: zpočátku chladněji,
v závěru dekády se oteplilo a 9. a 10.
7., byly nejteplejší dny měsíce s teplotou +31°C.
II. dekáda: příjemné letní teploty,
méně srážek, napršelo jenom 6,5 mm.
III. dekáda: mnoho oblačnosti
a srážek, každý den přicházely dešťové přeháňky. Také tomu odpovídaly
denní teploty, které se držely na hodnotě okolo +20°C.
Léto v podobě nádherně prosluněných horkých dnů měsíc červenec nepřinesl. Zůstal však věrný množství
srážek, dokonce se i předal. Napršelo 132,5 mm, to je o 40 % více, než
je dlouhodobý průměr (94 mm). Nejteplejšími dny s teplotami nejméně
+30°C, byl 9., 10., 13., 14. a 17. červenec. V průběhu měsíce nás nenavštívila žádná extrémní bouřka. Průtrže mračen s přívalovými srážkami
přišly ve dnech 27. a 28. 7, postihly
Branky na Bečvě, Růžďku, Jablůnku a okolí, pak také okolí Uherského
Brodu a Luhačovic. Jasenné a okolí se však vyhnuly. Během měsíce
rostly houby, ale jak se říká: “nejak
na řídko“. Oproti létům předcházejícím byla houbařská žeň slabá.
Srpen:
I.dekáda: jenom v 5 dnech vystoupila teplota nad +20°C, ani v jed-

nom dnu nám však teploměr neukázal +30°C.
II. dekáda: bylo tepleji a z měsíce
nejdeštivěji, spadly 2/3 srpnových srážek. 11. 8. bylo nejchladnější srpnové
ráno, v Jasenné teplota +7°C a ve Valašské Polance dokonce jenom +2°C.
15. 8. se navečer setmělo a od jihozápadu bylo slyšet stálé hřmění. Černé
mraky dodávaly přicházející bouřce zlověstnou scenérii. Bouřky šly
od Alp, nejsilnější podél řeky Moravy.
U nás pršelo silně, ale jenom krátce.
III. dekáda: přišlo léto a v závěru
měsíce se ochladilo. V 6 dnech stoupala teplota na +30°C, nejtepleji dne
24. a 26. 8., s teplotou +32,6°C. Změna nastala 27. 8., přihnaly se bouřky.
Český hydrometeorologický ústav vyhlásil výstrahu na bouřky s extrémními jevy, hlavně pro Moravu, odpoledne byla výstraha odvolána, bouřky
u nás přešly beze škod. V Alpách napadl sníh a v Rakouském Solnohradsku vyjely na silnice i sněhové pluhy.
Během celého měsíce rostly houby. Kdo se však do lesa vydal, zjistil,
že se více při hledání nachodí. V půli
srpna začaly opadávat ze stromů karlátky napadené šárkou.
Napršelo 62,7 mm srážek, to je 66,7%
oproti dlouhodobému průměru.
Září:
Vládlo hezké počasí s příjemnými denními teplotami. Ranní teploty klesly pod +10°C, ve dnech 16.,
17., 24., 25., 26., 27., 29. a 30. 9. Prv-

a budou od září našimi žáčky. Gratulujeme a na všechny, kteří za námi
v září přijdou, se moc těšíme.
Iva Mynářová, Marcela Pešková
ní dýchnutí podzimu jsme ucítili
v ovzduší 15. září, mělo v sobě chlad,
vůni odcházejícího léta a nastupujícího ročního období. Koncem měsíce
vládly špatné rozptylové podmínky,
začala se zhoršovat kvalita ovzduší, hlavně přes den vlivem dopravy.
Doprava je v současné době největším znečišťovatelem ovzduší v obci.
Po celý měsíc se projevoval nedostatek vláhy. Napršelo jenom 17,8 mm
srážek, což je 25% dlouhodobého
průměru.
Počasí přálo dozrávání trnek a kdo
se sbíráním úrody počkal až na konec
měsíce, tak sklízel kvalitní švestky.
Kdo ovšem na začátku měsíce tušil, že
bude příhodné počasí a karlátky nebudou praskat, či durancije hnít?
Říjen:
I.dekáda: do 6. 10. se udržuje příjemné podzimní počasí, s denními teplotami mírně nad +20°C. Pak
se ochladilo na teploty okolo +10°C.
Za změnu byla odpovědná mohutná studená fronta, která během jednoho dne vymetla tlakové výše z celé
Evropy. 8. října začal v Krušných horách i Jeseníkách padat sníh.
II. dekáda: dále se ochlazovalo. První mráz -3,3°C, naměřen dne
15.10. První sněhové vločky poletovaly mezi kapkami deště 13. října.
V závěru dekády se denní teploty dostaly až k +15°C.
III. dekáda: postupně se oteplovalo, ranní mrazy zmizely dne 23. 10.
Srážky 31,2 mm, to je 48% dlouhodobého průměru.
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Během měsíce kvetly v zahradách
jiřiny a kvetl i trubač, jehož domovem
je oblast Středozemního moře. První mrazíky ve dnech 15. až 18. 10.,
ukončily vegetaci a daly signál k vysvlékání stromů ze šatu, ušitého z listí. Listí cupkalo do trávy a v lese se
ozývalo hlasitější cupkání žaludů. Pod
buky plno bukvic, pod duby plno žaludů, dobrá zásoba na zimu pro zvěř
a na jaro pro obnovu lesa. V závěru
září a na začátku října bylo místy vidět nakvétající jabloně. Říjen krásně
obarvil pole i lesy.
Listopad:
I.dekáda: bez mrazů, denní teploty
+15°C a vyšší. Dne 9. 11., nejteplejší
den s teplotou +18,7°C. Počasí spíše
připomínalo jaro, popletlo i ptačí populaci. Kosové zkoušeli své popěvky
a ptáci švitořili ve stromoví.
II. dekáda: ochlazuje se, začíná
mrznout, ranní teploty klesají pod
nulu. Největší mráz měsíce -7°C, naměřen dne 14. 11. Denní teploty nejvýše +10°C.
III. dekáda: dále se ochlazuje, ranní mrazíky již každý den. Denní teploty do +2°C. V závěru měsíce mírné
oteplení a denní teplota stoupala poslední 3 dny, až na + 9°C.
V závěru měsíce byly špatné roz-

ptylové podmínky, vlivem inverzního
charakteru počasí. Jinak bylo listopadové počasí docela příjemné. Za celý
měsíc bylo naměřeno jenom 0,8 mm
srážek, což je úplný extrém, dlouhodobý průměr je 66 mm.
Prosinec:
Až do 20. 12. pokračoval stejný
ráz počasí jako v listopadu. Dne 6.
12. byla louka na Vartovni pocukrována sněhem a o dva dny později
bílo i U Klenice. Sníh však nevydržel. 21. 12., padá sníh a zůstává ležet 3 dny. 24. a 25. 12, je již sněhová
pokrývka nesouvislá. Na Vánoce se
otepluje a teplejší ráz počasí drží až
do Silvestra. Poslední dva dny roku
pokryl krajinu sníh.
V prosinci spadlo 52,6 mm srážek,
to je skoro normál srážek.
Roční úhrn srážek za rok 2011,
činí 643,3 mm, to je 81% dlouhodobého ročního průměru (795mm).
Dlouhodobý průměr je počítán podle meteorologické stanice ve Vizovicích. Dlouhodobý průměr pro Pozděchov je asi o 100 mm vyšší. Pro
dostatek vody rostlinám, stromům,
pro napojení zásob spodní vody, je
v našich podmínkách ideální srážkový úhrn 800,- až 900,- mm. Velkou roli hraje i to, ve kterém ročním

období se srážky dostaví. Málo srážek bylo v únoru a březnu, příroda se
však s počátečním nedostatkem vláhy vyrovnala v průběhu jarních měsíců. Další období s nedostatkem vody
nastoupilo na podzim a to by mohlo mít negativní důsledky pro přezimování stromů. Doufejme, že stromy
stačily nabrat potřebnou vláhu, během pozdního nástupu zimy.
Úroda trnek byla přijatelná a chuťové posouzení loňské sklizně, přetvořené na slivovicu, je velmi příznivé. To
poznáme i na letošním koštu slivovice, pořádaném v měsíci březnu. Neurodila se nám však skoro žádná jablka. Jabloně si odpočinuly a letos snad
budou. Na podzim pak možná nastane problém co s nimi. Někteří z nás,
ještě dovedou z jablek udělat výborné mošty a jablečné víno – burčák.
A to všechno bez různých chemických přísad pro konzervaci a ochucení. Zapomínáme na zpracování
vlastní sklizně na zdravé produkty.
Spoléháme na dovoz prý kvalitních
potravin, měli bysme se však víc zaměřit na vlastní produkci. Já vím, zatím to není populární. Vždyť mošty
již možná ani nedosladíme cukrem,
vyrobeným z cukrovky vypěstované
v České republice.      
Pavel Sovička

XIV. ročník vánočního turnaje TJ Sokol Jasenná ve stolním tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ SOKOL
Jasenná uspořádal jako každoročně
v závěru roku i o posledních vánočních prázdninách turnaj ve stolním
tenisu pro všechny věkové kategorie
i výkonnostní kategorie. Turnaj se konal v pátek dne 30. 12. 2011 v místní
sokolovně na třech stolech.
Turnaje se zúčastnilo celkem 15
hráčů a hráček, z toho bylo pět žáků
do 15 let, sedm hráčů registrovaných
a tři neregistrovaní. Každá z těchto
skupin hrála systémem každý s každým, takže všichni měli možnost si
vícekrát zahrát. Mládež pak odehrála i soutěž ve čtyřhře, kde na sudý počet ji doplnila Jana Machovská, jediná zástupkyně žen na turnaji.
Výsledky:
8 Jasenský zpravodaj

Mládež
1. - Gabča Kovářová
2. - Honzík Kovář
3. - Danek Vavřička
Neregistrovaní
1. - Tomáš Londa
2. - Vladimír Londa
3. - Jana Machovská
Registrovaní
1. - Jan Urbiš
2. - Jakub Urbiš
3. - Stanislav Petrů
(první dva z Bystřice p. H.)
Čtyřhra mládeže
1. - Tomáš a Dan Vavřičkovi
2. - Gabča a Honzík Kovářovi
3. - Jana Machovská – Lukáš Vávra

K soutěži ve čtyřhře je třeba dodat,
že všechny dvojice měly stejný počet
bodů, t. j. jedno vítězství a jednu porážku a o vítězi zde rozhodl nejpříznivější poměr vyhraných a prohraných setů.
Mezi   účastníky bylo osm hráčů
z Jasenné, jeden ze Lhoty, dva z Bratřejova, dva z Ubla a dva z Bystřice
p. Hostýnem.
O dobrou organizaci se postaral
zejména Jarda Vávra, který také hrál,
ku pomoci byli také Vladimír Londa,
Staňa Petrů a Karla Kremplová. Bylo
zajištěno malé občerstvení, ke kterému přispěl Petr Chromčák. Hráči
na prvních třech místech a u mládeže
všichni obdrželi drobné věcné ceny.
Oddíl stolního tenisu
TJ SOKOL Jasenná

Silvestrovský fotbálek
S rokem 2011 jsme se rozloučili na Silvestra ráno fotbalovým zápasem Hořansko - Dolansko. Zápas
skončil remízou 3:3. O výsledek ale
v žádném případě nešlo. Tak jako
každý rok jsme se sešli, okoštovali slivovičku, na zahřátí bylo svařené víno a k jídlu tradiční uzenka.

Po poledni jsme se v dobré náladě
rozcházeli k domovům chystat se
na dlouhou Silvestrovskou noc.

FOTBALOVÝ PLES

Sk Jasenná zve všechny občany na Fotbalový ples, který se koná
v sobotu 17. 3. od 20 hodin v místní Sokolovně.

SK JASENNÁ - muži

Muži Sk Jasenná se v zimní přestávce připravují na jarní část soutěže na umělé trávě ve Vizovicích. Soustředění proběhne od 8. 3.
do 11. 3. v RS Trnava. Prozatím potvrzené přátelské zápasy: 26. 2. Jasenná - Lípa, 10. 3. Jasenná - Kostelec, 11. 3. Jasenná - Štípa.

Kolo

Rozlosování jarní části soutěžního ročníku 2011/2012 – skupina IV. B
Zápas

Den

Datum

Začátek

15

Štípa B - Jasenná

NE

08.04.2012

10:00

16

Jasenná - Hvozdná B

NE

15.04.2012

16:00

17

Trnava - Jasenná

NE

22.04.2012

16:00

18

Jasenná - Veselá B

NE

29.04.2012

16:00

19

Lužkovice B – Jasenná

SO

05.05.2012

16:30

20

Jasenná - SK Vizovice B

NE

13.05.2012

16:30                          

21

Jasenná - Neubuz

NE

20.05.2012

16:30                          

22

Všemina - Jasenná

NE

27.05.2012

16:30                          

Dohrávky:         
13

Lutonina - Jasenná

NE

03.06.2012

16:30                          

14

Jasenná - Kašava B

NE

10.06.2012

16:30

Kolo

Rozlosování jarní části soutěžního ročníku 2011/2012 – Přípravka B
Zápas

Den

Datum

Začátek

10

Jasenná - Provodov

NE

15.04.2012

14:00

11

Újezd - Jasenná

ST

18.04.2012

16:30

12

Jasenná - Luhačovice

NE

29.04.2012

14:00

13

Paseky – Jasenná                                    Umělá tráva                                                             

ST

02.05.2012

16:00

14

Jasenná - Veselá

NE

13.05.2012

14:30

15

Jasenná - Volno

16

Kostelec - Jasenná

SO

26.05.2012

09:30

17

Jasenná - Jaroslavice

NE

03.06.2012

14:30

18

SK Vizovice - Jasenná

PÁ

08.06.2012

16:30
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Dětský rej masek na ledě
Po několikaleté přestávce jsme
se rozhodli uspořádat Maškarní rej
na ledě. Začalo mrznout, kluziště
bylo v provozu, a protože nás tlačil termín rodičovského plesu, tak
jsme i přes předpověď počasí o tuhých mrazech 4. února dětský karneval na ledě uspořádali. I když
sluníčko, které celý týden svítilo,
zrovna v sobotu nevylezlo z mraků a foukal studený vítr, masek přišlo hodně a dětem při bruslení zima
nebyla. Na zahřátí jsme navařili čaj,

párky v rohlíku a pro dospělé svařák a klobásu. Chlapy ledaře jsme
požádali o vyhodnocení masek
a žádné dítě neodešlo s prázdnou.
Pokud nám to počasí dovolí, chtěli bychom po roce střídat maškarní rej na ledě a v sokolovně. Příští
rok bude dětský maškarní ples 16. 2.
2013 s Hopsalínem v sokolovně.
Chtěla bych tímto poděkovat jak
chlapům z kluziště, tak i všem rodičům ze SRPDŠ za pomoc a účast
na této akci.

Maškarní ples SRPDŠ 18. 2. 2012

Letošní rok jsme byli opravdu potěšeni množstvím masek, které se
tohoto plesu zúčastnily a bavily se
společně s ostatními při hudbě skvěle hrající skupiny „Pexeso“ ze Zlína. Masky byly nápadité, z Jasenné,
z okolních obcí i z daleka. Kapela jako nezávislá porota měl opravdu těžký úkol. Na třetím místě se
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umístil smrťák až z Lačnova, druhé
skončily hrozny a první kosmonauti.
O půlnoci po odmaskování jsme byli
opravdu potěšeni účastí starší generace našich spoluobčanek. Když občas slyšíme od čtyřicátníků, že už
jsou na maškarní staří, tak by si měli
vzít příklad od těchto dam, které přišly v maskách a skvěle se s námi bavily až do ranních hodin. Zpestřením
plesu bylo vystoupení břišních tanečnic pod vedením Kamily Poláchové
a netradiční módní přehlídka předvedená našimi děvčaty.
Na letošním plese jsme měli jako
novinku soutěžní výstavu prací dětí
z naší školy. Děti měly za úkol nakreslit na plakát pohádkové postavy. Díla byla vystavena v sokolovně

a hosté na plese hlasovali pro nejkrásnější obrázek v každé věkové kategorii. Soutěž byla anonymní a děti
byly po prázdninách ve škole odměněny. Chtěla by tímto poděkovat paní
Večerkové a paní Suré za organizaci této soutěže, dále také sponzorům,
Obecnímu úřadu Jasenná a všem,
kdo se podíleli na přípravě a organi-

zaci plesu. Ples je náš jediný výdělečný podnik, kterým financujeme jak
příspěvek škole, tak ostatní akce pořádané pro děti – maškarní ples, pohádkový les a branný den.
Těšíme se, že příští rok 23. 2. 2013
se opět sejdeme na maškarním plese,
znovu se skupinou „Pexeso“.
Za SRPDŠ Jana Pečenková

Veronika Surá

Kristýna Dubčáková

Denisa Lukášová
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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)
Roku 1814 byl vydán obecný občanský zákoník, jímž se podařilo
v podstatě dovršit tereziánsko-josefinskou právní reformu, znamenající
zavedení jednotného novodobého zákonodárství, zbaveného konečně feudálně středověké roztříštěnosti a stavovské nerovnoprávnosti. Některé
normy z tehdejšího občanského zákoníku platí dodnes.
Následkem opatření z roku 1810,
kdy bylo na Moravě zřízeno osm krajských ranhojičů, bylo již roku 1814
nařízeno povinné očkování snoubenců, za což se platil ještě před oddavkami poplatek 21 krejcarů.
27. až 28. července 1814 přišla
do Vizovic od hořejších toků taková povodeň, „že sa okny léla voda
do chalúpek, jednu chalúpku aj se
ženskú vzala a druhú na druhý deň
zas a moc velikéj škody podělala“.
Vizovice mají již 260 soukenických
mistrů, vyrábějících sukno. Za válek
Napoleonských dosáhlo u nás soukenictví nebývalého rozmachu. Tehdy
platilo rčení o lidech zámožnějších
„ten jí súkenický chléb“.
Jasenský evangelický farář Jiří
Hraškoczy byl roku 1815 vystřídán
Samuelem Borovským, za něhož
velká část zádveřské filiálky přestoupila k evangelické církvi helvetského vyznání. Borovský zde působil do roku 1821.
Ještě tohoto roku byly v hradišťském kraji poštovní sběrny jenom
v Uherském Hradišti, Kyjově a Uherském Brodě. V té době byly zasílány peněžní zásilky, dopisy a úřední
spisy úředně stanoveným sedlákem –
povozníkem ze Zádveřic, který za 3
zlaté a nejdráž za 3 zl. 30 krejc. dovážel zásilky z Vizovic do Hradiště.
„Šajny“ (náhradní měna) z roku
1811 si nezachovaly svou původní
cenu, a jejich kurs se roku 1816 ustálil tak, že se  250 zl. šajnů  již rovna12 Jasenský zpravodaj

lo 100 zlatým konvenční mince (C.M),
což sice znamenitě prospívalo poddaným, neboť znehodnocenými šajny
platili plnou hodnotu původně předepsaných činží a dávek, avšak neřešilo
to těžkou státní finanční situaci. Proto
císař nechal roku 1816 vydat nový finanční patent, jehož účelem bylo opět
nastolit rovnováhu v peněžních poměrech. Výměna anticipačních listů
za stříbrné peníze byla zastavena.
Po stažení anticipačních listů přikročila císařská vláda 23. prosince
1817 k provedení pevné berní soustavy na základě nové pozemkové daně.
V témže roce trvala ještě další příčina nespokojenosti poddaných. Byla
to povinnost trpěti pasení vrchnostenského dobytka na poddanských
úhorech a strniskách, zvláště od té
doby, co vrchnost začala své úhory osévat pícninami. Protože se následkem toho chov panského dobytka
vzmáhal, byly vypásány poddanské
pozemky dvojnásobně.
V roce 1817 se ve Vizovicích na čís.
457 narodil František Gajdošík, jeden z prvních vizovských vlastenců,
kteří odebírali české noviny. Byl tak
dobrým soukeníkem, že dovážel své
sukno až do Vídně. Byl soukenickým
cechmistrem a zemřel ve věku 77 let.
8. února 1819 bylo na Moravě zavedeno nejvyšším rozhodnutím na přechodnou dobu všeobecné provizorium pozemkové daně vyplývající ze
směrnic stabilního katastru přijatého
23. prosince 1817, které vešlo v platnost až v konci příštího roku. Toto
provizorium odstranilo starou složitou berní soustavu navíc plnou nesrovnalostí a nahradilo jí soustavou
novou na spravedlivějších zásadách,
kdy konečně přestaly rozdíly mezi
zdaněním pozemků vrchnostenských
a poddanských.
Mimořádnou prosperitu našich
soukeníků, kterých bylo tenkrát začátkem 19. věku hojně, posiloval ještě zákaz dovozu sukna z cizozemska
z roku 1819. Když však dodávky sukna pro vojsko přestaly, tu většina vi-

zovských soukeníků si zase spíš hleděla víc polního hospodářství a znovu
počala orat bývalé úlehle a pastviska.
S tím však ubývalo zároveň vlny, která byla stále dražší a to i z té příčiny,
že zvláště lepší vlnu skupovali prostřednictvím židů továrníci.
Největší ránu ale soukeníci obdrželi tím, že náš lid opouštěl staré národní kroje a začal oblékat moderní
obleky z levnějších sice, ale špatných
bavlněných látek.
1. listopadu 1820 vešlo v život všeobecné provizorium pozemkové daně
z minulého roku, nazvané jako matrika výnosu pozemkového – „Grundertragmatrikel“. Tento katastr je
moravskoslezská zvláštnost, neboť
v Čechách nebyl vůbec zaveden.
V době na počátku 19. století byl
ve Vizovicích vystavěn mlýn „podhorský“, který byl již pátý postupně
zbudovaný ve Vizovicích a okolí. Dva
z nich však zanikly již k roku 1750.
Nový mlýn však neměl dlouhého trvání, počátkem 20. století zašel úplně.
Také „zámecký“ mlýn časem úplně
zanikl a na jeho místě byla zbudována
Singerova destilace a kvasírna.
Dubovský mlýn ve Slušovské ulici
přetrval nejdéle, dostal i číslo popisné 8 a v Dějinách a pamětech města
Vizovic Mr. Josefa Čižmáře se praví,
že sloužil stále ještě v 30. letech 20.
století. Později byly ve městě pouze mlýny dva, a to v „Kopanicích“
a na „lúkách“.
„Lúcký“ mlýn byl postaven počátkem 19. století vrchností jako panský,
v roce 1820 přešel však v majetek
soukromý. Poněvadž měl nejstálejší
vodu, přebudoval jej r. 1930 Jan Valíček na moderní mlýn.
„Kopanický“ mlýn byl zbudován
teprve později – v polovici 19. století
tesařem Josefem Tomečkem z bývalé
soukenické valchy.
Od roku 1811 klesl do roku 1821 počet včelstev na Moravě z téměř 52 tisíc
na necelých 45 tisíc. Proto byly zavedeny prémie ke zvelebení včelařství.
Ale toto opatření se v brzké době uká-

zalo jako nedostatečné, a proto bylo
o pět let později, pro nepatrné osévání pohanky a pro umenšující se počet lip, jako bezúčelné zrušeno. Příčinou úpadku včelařství byly asi známé
medařské řády a v nich určené dávky
a pokuty, které našim rolníkům zaháněly všechnu chuť ke včelaření. Přesto
byli medaři (včelaři) na panství vizovském sdruženi do společenstva, které
mělo své cechovní artikule i své medařské právo.
Po odchodu jasenského evangelického faráře Samuela Borovského
si zvolila tamní církev za svého kazatele Tomáše Kalendu, studujícího
bohosloví, rodem z Vizovic, který
však nedosáhl potvrzení od konsistoře, poněvadž neměl ještě složené
zkoušky. Byl tedy povolán jako pastor Jan Vidovský, který zde působil
až do roku 1841.

Neutěšený stav učitelů se poněkud
zlepšil až roku 1821, když se konečně
kantorům přiznala zvláštní odměna
také za opakovací nedělní hodiny.
V Bratřejově zrušena roku 1822 expozitura vizovské školy a postavena jednotřídní škola, která byla trvale obsazena učitelem. Škola byla
dřevěná – postavená nákladem obce.
Stála v místech, kde je dnes hasičská zbrojnice. Polovinu domku zaujímala velká školní světnice (učebna)
a ve druhé polovině byl byt pro učitele. Ke škole patřily dvě zahrady. Jedna byla v místech, kde je dnes autobusová točna, druhá v místech, kde je
dnešní škola se zahradou a dvorem.
Obec Bratřejov měla tehdy 94 domů
a 562 obyvatel. Počet dětí školou povinných se pohyboval okolo 120. Vyučovat se začalo 1. listopadu v jednotřídce. Prvním zdejším učitelem

byl Augustin Chaloupka, který měl 6
dětí – 5 dcer a jednoho syna.
Učitel v Bratřejově měl stanoveno
následující služné: za každého žáka
dostával 30 krejcarů čtvrtletně. Chudí
žáci, které určoval fojt se svými radními, školní poplatek neplatili a uhrazovala jej obec ze svých prostředků.
Mimo to měl učitel naturální dávky
a to: z obecního majetku užíval bezplatně jeden kus polí „Na Drahách“
ve výměře 5 měřic výsevu. Dále užíval louku ve výměře ¼ měřice a obě
zahrady patřící ke škole. Pro potřebu svojí a na vytápění školní učebny
dostával od obce 4 sáhy tvrdého dřeva. Za zvonění na zvonici, která stála
v místech, kde se dnes říká „U lipek“,
dostával 30 snopů pšeničných a 30
snopů režných. Obilí dostával od sedláků podle rozpisu obecní rady.
Václav Maruna, Vizovice

Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2012
Datum

Čas

Název akce

Místo konání

Pořadatel

3. 3.

v 18:30 h.

Košt slivovice

Hospoda pod Vartovňů

Obec

9. 3.

v 16:00 h.

Beseda s důchodci

Hospoda pod Vartovňů

Sociální komise OÚ

17. 3.

ve 20:00 h. Fotbalistický ples

sokolovna

SK Jasenná

28. 4.

Otvírání studánek

ZO ČSOP Jasenná

30. 4.

v 17:00 h.

Slet čarodějnic

fotbalové hřiště

TJ Sokol Jasenná

30. 4.

v 19:00 h.

Stavění máje

fotbalové hřiště

SK Jasenná

26. 5.

Kácení máje

fotbalové hřiště

SK Jasenná

23. 6.

Pohádkový les

fotbalové hřiště

SRPDŠ při ZŠ Jasenná

37. 7.

Červencová noc

myslivecká chata

MS Jasenná pod Vartovnů

Září

105. výročí založení SDH

Září

Branný závod

fotbalové hřiště

SRPDŠ při ZŠ Jasenná

17. 10.

Drakiáda

u Klenica

SDH Jasenná

24. 10.

Pochod broučků

MŠ, ZŠ a ČCE

26. 10.

Setkání s harmonikáři

Sociální komise OÚ

27. 10.

Zavírání studánek

ZO ČSOP Jasenná

  3. 11.

Vodění barana

Valašský soubor Portáš

39. 11.

Žákovský ples

sokolovna

ZŠ Jasenná

16. 12.

Vánoční koncert v MŠ

MŠ

MŠ Jasenná

Prosinec

Živý betlém

u evang. kostela

Prosinec

Vánoční turnaj ve stol. tenise sokolovna

TJ Sokol Jasenná
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Společenská kronika
87 let
Anna Machovská
84 let
Milena Polášková
Milada Zedníková

Jubilanti:
únor

dolansko

leden
leden

střed
hořansko

83 let
Danuše Bajzová

únor

hořansko

80 let
Olga Kovářová
Naděžda Kráčalová
Jan Sušeň

leden
leden
únor

dolansko
hořansko
hořansko

75 let
Karel Macek
Božena Křupalová

leden
únor

dolansko
střed

65 let
Jaroslav Surý
Jiří Jurčák

leden
únor

střed
dolansko

60 let
Jan Mikuláštík
leden
střed
Jaroslav Mikuš
únor
střed
Oslavencům srdečně gratulujeme.

Rozloučili jsme se:

Miroslav Šťastný
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásila:
Karla Nevřelová

Z trvalého pobytu se odhlásili:
Romana Hájková
Nela Orságová
Sofie Orságová
Tomáš Kráčala

Turistický pochod „Po stopách Jan Rokyta – čestný občan Jasenné
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo udělení čestBaťovy nedokončené železnice“ ného
občanství jasenskému rodákovi Janu Rokytovi.

II. trasa /13 km/ pokračuje po značce „bílý čtvereček“
Jasenná - Ublo - Pozděchov - kontrola, konec II. trasy
(v hospůdce bude občerstvení i jídlo) Možnost si prodloužit trasu a jít na Syrákov...

Čestné občanství bude oficiálně předáno na připravovaném koncertu ve Valašském muzeu v Rožnově pod
Radhoštěm dne 14. 4. 2012. V programu s názvem
„(K) Janu Rokytovi z Jasenné“ vystoupí Jan Rokyta, Ludvík Vaculík, Jarmila Šuláková, Josef Laža, Liselotte Rokyta, cimbálové muziky Technik a Vizovský Juráš, taneční soubor Portáš a další účinkující.
Kdo bude mít zájem být přítomen na koncertu s valašskými legendami folkloru, ať se přihlásí na obecním úřadu do 7. 3. 2012. S Valašským muzeem bude
projednáváno zajištění míst pro Jaseňany. Podle zájmu a počtu míst by mohla být zajištěna doprava autobusem.
Pavel Machovský

III. trasa /23 km/ pokračuje po turistické značce žlutá:
Dolina - Tanečnice - Ublo - Hodišov - Vizovice. Konec
III. trasy bez kontroly.

Beseda s důchodci

Letos se koná již 19. ročník.
Start a prezentace ve Vizovicích v Pivním baru u nádraží ČD (zatím v jednání, jinak v Sokolovně Vizovice),
od 7.00 do 11.15 hod. Různé délky tras i pro děti s rodiči
dle výběru. Pochod se koná za každého počasí.
I. trasa /6 km/: Vizovice - Výpusta - Jasenná - fotbalové hřiště po zelené turistické značce - kontrola, konec
I. trasy

IV. trasa /35 km/ pokračuje Pozděchov modrá tur. zn. Pozděchov-okraj - zelená tur. zn. Bařinka - modrá tur. zn.
Pod Svéradovem - Klášťov - Rovně - pod Suchým vrchem
- pod Doubravou (rozhledna) - Spletený vrch - červená tur.
zn. Janova hora - Vizovice. Konec IV. trasy bez kontroly.
Turistické mapy: č. 93 Vizovické vrchy 1:50 000, č.
94 Hostýnské vrchy 1:50 000
Pochod se koná za každého počasí.
Internetové stránky:
WWW.SWEB.CZ/KCTZLIN
Roman Lechner, vedoucí pochodu
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9. 3. 2012 v Hospodě pod Vartovňů

Začátek: od 16.00 hodin
Program:
16:00 hodin - Vystoupení dětí z MŠ
16:30 hodin - Vystoupení dětí ze ZŠ
17:00 hodin - Vystoupení „Místní taneční skupiny
   žen“
18:00 hodin - Pohoštění
19:00 hodin - Besedování a zábava s doprovodem živé
   hudby
Srdečně zve Obec Jasenná
a sociálně kulturní komise.

DOTEK, O.P.S. VIZOVICE
Dokončili jsme výstavbu zimní zahrady v prostorách domu s pečovatelskou službou, kde provozujeme odlehčovací službu. Vzniklý prostor bude sloužit k dennímu pobytu a odpočinku lidí
žijících v domě.
Projekt v částce 541 500,- Kč je financován z EU prostřednictvím MAS Vizovicko Slušovicko.

V lednu jsme otevřeli Dobročinný obchůdek a poradnu Dotek v prostorách vizovické tržnice. Výtěžek z prodeje
bude sloužit pro naši činnost. V poradně můžete získat informace a pomůcky, jak pečovat o nemocného v domácnosti. Pro zajištění provozní doby hledáme dobrovolníky. Děkujeme všem, kteří už náš obchůdek navštívili v předvánočním odpoledni a Vás ostatní zveme na návštěvu. Všech darovaných věcí si vážíme. Rozjezd obchůdku podpořila Nadace Děti Kultura Sport.

Pokračujeme také v projektu Rozvoje zaměstnanců Dotek, o.p.s. financovaného z Evropského sociálního fondu prostřednictvím ministerstva práce a sociálních věcí. Snažíme se tedy ze všech sil, abychom mohli nabídnout služby, které umožní pobývat co nejdéle ve vlastních domovech i lidem, odkázaným na pomoc druhých.
Děkujeme všem, kteří nám naše plány pomáhají uvádět v život darováním svých znalostí, umu, času nebo přímo financí. Jednotlivcům i firmám. Děkujeme také za morální podporu. Za všechny bych chtěla jmenovat pana Jana
Špaňhela a jeho firmu Zlinux, s.r.o., který je s námi od samého začátku a pana Ing. Stanislava Martince a jeho firmu
Koma Modular Construction s.r.o., který nás podporuje opakovaně. Všem ostatním děkujeme na našich webových
stránkách www.pecovatelstvi-dotek.cz.
Pokud Vám můžeme pomoci v péči o Vašeho blízkého, prosím, kontaktujte nás.
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Informace OÚ
Humanitární sbírka

Humanitární sbírka ošacení proběhne ve dnech 29. –
30. března 2012. Nepotřebné ošacení, látky, peřiny, deky,
záclony, obuv apod. můžete odevzdávat v Domě služeb
po oba dny od 15:00 do 18:00 hodin.

Tříkrálová sbírka

Ani v letošním roce nechyběli v naší obci koledníci
Tříkrálové sbírky a vykoledovali opět pěknou částku –
25.636,- Kč.

ho orgánu – finančního arbitra. Ten může řešit například
spor zákazníka s bankou o správnosti zaúčtování platby,
spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou, dále například spor držitele předplacené karty jízdného s některými provozovateli veřejné
dopravy, nebo spor zákazníka s věřitelem o odstoupení
od úvěrové smlouvy či spor o výši poplatku za předčasné splacení úvěru, spor zákazníka s investiční společností
o správnost účtovaných poplatků a podobně.
Finanční arbitr usiluje o smírné vyřešení sporů.
Řízení před finančním arbitrem je bezplatné a zahajuje
se na návrh zákazníka (spotřebitele).  K usnadnění podání
návrhu je na stránkách finančního arbitra k dispozici formulář – http://www.finarbitr.cz/cs/financni-arbitr-formulare-ke-stazeni.html.
Kancelář finančního arbitra sídlí v Praze na ulici Legerova 1581/69, telefonní kontakt je 257 042 094.

Inzerce

Poplatky

Poplatek za odvoz komunálního odpadu pro letošní rok
zůstal ve stejné výši, jako v letech předchozích. Každý
občan s trvalým pobytem v obci tedy do konce měsíce
března uhradí poplatek ve výši 450,- Kč. Jedná-li se o studenta denního studia, který je během pracovního týdne
ubytovaný na internátě nebo v privátu a doloží potvrzení
o studiu, poplatek se mu sníží o 50 % .
Také sazby poplatku za psa se neměnily. Za každého
psa staršího 3 měsíců uhradí vlastník 100,- Kč. Obyvatelé pasek hradí poplatek ve výši 60,- Kč a ovdovělí občané ve výši 40,- Kč.

Evropský polytechnický institut, s.r.o., 1.soukromá vysoká škola na Moravě, nabízí našim občanům možnost
vysokoškolského studia v atraktivních a žádaných studijních  oborech Management a marketing zahraničního obchodu, Finance a daně, Elektronické počítače a Ekonomická informatika. Studium je určeno jak pro studenty
v denní formě, tak i pro pracující, kteří mohou studovat
pouze o víkendech. Studovat lze ve Zlínském nebo Jihomoravském kraji na pracovištích v Kunovicích, v Hodoníně nebo v Kroměříži.
Bližší informace o studiu lze získat na www.edukomplex.cz nebo na tel. 606 301 224.

Nabízíme zatoulaného pejska

V naší obci byl v lednu nalezen zatoulaný pejsek. Byl
odvezen do útulku ve Vsetíně, kde se o něj starají. Obec
za tuto službu platí útulku 50,- Kč denně, tj. za měsíc
1.500,- Kč. Hledáme pro něj tedy nového majitele. Pejsek
je starý asi jeden rok, je znát, že byl cvičený.

Sběr železného odpadu

SDH Jasenná provede ve dnech 27. – 28. dubna 2012
sběr železa. Kovový odpad připravte u domu k místní komunikaci.

Spory z platebního styku

může řešit finanční arbitr

Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem
nebo zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudníJasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674. Sazba: Studio-mk, Vsetín.
Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 29. února 2012.
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