Jasenský

z p ravodaj
ROČNÍK XV / ČÍSLO 2            BŘEZEN - DUBEN 2013
Co najdete v tomto čísle:
` Usnesení ZO
` Rozpočet obce na r. 2013
` Z dění v ZŠ a MŠ
` Jasenský košt 2013 a okrskový košt

ZDARMA

` VII. Včelařská akademie
` Rozlosování kopané - Jaro 2012/2013
` K církevním restitucím
` Historie našeho kraje - seriál
` Informace OÚ

Velikonoční neděle 2013
Letošní způsob zimy byl poněkud netypický. A když už přece jen to vypadalo, že je tady jaro, tak
na Velikonoční neděli zima předvedla svoji sílu, kterou asi málokdo předpokládal. Místo kvetoucích zahrádek byla spousta sněhu, ze kterého se zřejmě neradoval nikdo.

Ulice o Neděli velikonoční ...

... a zahrádka pár dní poté.

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva obce (ZO)
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
dne 26. 2. 2013

Přítomno 9 členů zastupitelstva

6/XXII/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/XXII/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 9 členů

Pro: 9 členů

6/XXII/3/2013
ZO schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti č. UZSVM/BZL/7517/2012-BZLM a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 9 členů
6/XXII/4/2013
ZO schvaluje záměr vypořádání pozemků p. č. 3114/5,
část. st. 297, 3229/1 – MK Sokolská.
Pro: 9 členů
6/XXII/5/2013
ZO schvaluje účetní závěrku obce Jasenná sestavenou
k 31. 12. 2013.
Pro: 9 členů
Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
dne 26. 3. 2013

Přítomno 7 členů zastupitelstva.
6/XXIII/1/2013
ZO schvaluje navržený program jednání.
Pro: 7 členů
6/XXIII/2/2013
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 7 členů

6/XXIII/3/2013
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2013 s ukazateli:
příjmy 9.192.000,- Kč, financování 383.000,- Kč, výdaje
9.575.000,- Kč.
Pro: 7 členů
6/XXIII/4/2013
ZO schvaluje Závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko
za rok 2012.
Pro: 7 členů
6/XXIII/5/2013
ZO schvaluje účetní uzávěrku Mateřské školy Jasenná sestavenou k 31. 12. 2012 a účetní uzávěrku Základní školy
Jasenná sestavenou k 31. 12. 2012.
Pro: 7 členů
6/XXIII/6/2013
ZO neschvaluje žádost o prodej obecního pozemku p. č.
3219/1 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 7 členů

Evropské prostředky do obcí a regionů
Od začátku letošního roku se v rozpočtech obcí začíná
příznivě projevovat změna zákona o rozpočtovém určení
daní. Znamená to posílení příjmů obcí snížením rozdílu
v příjmech na obyvatele mezi Prahou a malými obcemi.
Stalo se to díky iniciativě 1500 obcí sdružených ve Zlínské výzvě proti daňové diskriminaci venkova. Tato iniciativa byla zahájena v roce 2006 a cíle se podařilo dosáhnout k 1. 1. 2013. Začínáme se konečně přibližovat
evropskému průměru.
Nyní jde také o peníze. Jedná se o cca 500 mld. Kč,
které má ČR obdržet z Evropské unie v období 2014 –
2020. Vzhledem ke zkušenostem, jak a kdo „hospodaří“
s evropskými prostředky v období 2007 – 2013, vznikla „Druhá zlínská výzva“ požadující, aby co nejvíce prostředků bylo obcemi čerpáno nárokově podle potřeb, bez
složité administrativy, co nejjednodušším způsobem.
Proti obcím ale stojí silné vlivové skupiny velkých firem, velkoměst, ministerstev i některých politických
stran. Tito všichni by chtěli i v budoucím dotačním období 2014 – 2020 „hrabat“ stejně jako doposud. Proto
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600 obcí z celé republiky vyvěsilo 10. dubna 2013 tabule s přeškrtnutými hráběmi. Je to začátek aktivit za získání evropských prostředků, které by měly podle pravidel
kohezní politiky sloužit primárně k vyrovnávání rozdílů
mezi státy, regiony, obcemi.
Pavel Machovský, starosta

Rozpočet obce Jasenná na rok 2013
Rozpočtové příjmy
Daňové příjmy

8.022 tis. Kč

Správní poplatky

30 tis. Kč

Poplatky za uložení odpadu

425 tis. Kč

Poplatek ze psů

13 tis. Kč

Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 tis. Kč

Poplatek za VHP (výherní hrací přístroje)

105 tis. Kč

Dotace ze státního rozpočtu

170 tis. Kč

Příjmy z poskytovaných služeb

185 tis. Kč

Příjmy z pronájmu

215 tis. Kč

Příjmy z úroků, dividend
Příjmy z prodeje (knihy, popelnice),
Rozpočtové příjmy celkem:
Financování (BÚ – splátka úvěru)

10 tis. Kč
7 tis. Kč
9.192 tis. Kč
383 tis. Kč

Rozpočtové výdaje
Lesy
Pozemní komunikace + dopravní
obslužnost
Voda - Sdružení obcí Syrákov

1.357 tis. Kč

Školství + jídelny

1.455 tis. Kč

Knihovna
Místní rozhlas, zpravodaj

30 tis. Kč
217 tis. Kč
4 tis. Kč
62 tis. Kč

Kulturní a sociální věci, tělovýchova

151 tis. Kč

Veřejné osvětlení

343 tis. Kč

Hřbitov

14 tis. Kč

Místní hospodářství

417 tis. Kč

Komunální odpad

737 tis. Kč

Veřejná zeleň

4 tis. Kč

Požární ochrana

179 tis. Kč

Činnost zastupitelstva obce

847 tis. Kč

Činnost správy
Dotace (včelaři, fotbalisti, ČSOP, církve, VKM, TJ Sokol, Portáš, nemocnice,
Dotek, SRPDŠ)
Dům s pečovatelskou službou

1.967 tis. Kč

Rezerva

1.490 tis. Kč

Daně a poplatky stát. rozpočtu
Poplatky KB, finanční vypořádání,
pojištění
Ostatní transf. veř. rozpočtům a nezisk.
organizacím
Rozpočtové výdaje celkem:

173 tis. Kč
15 tis. Kč
8 tis. Kč
70 tis. Kč
35 tis. Kč
9.575 tis. Kč

Zastupitelstvo obce schválilo dne 26. 3. 2013 rozpočet na rok 2013 s příjmy 9.192.000,- Kč, financováním
383.000,- Kč a výdaji 9.575.000,- Kč. V příjmech je obsažena změna zákona o rozpočtovém určení daní účinná od 1. 1. 2013. Podle propočtů provedených v průběhu
roku 2012 mělo dojít k navýšení příjmů obce o cca 1,8
– 1,9 mil. Kč. Vzhledem k vývoji ekonomiky byl tento
předpoklad korigován, stejně jako byl korigován návrh
státního rozpočtu. Aktuálně je předpoklad navýšení příjmů obce o cca 1 mil. Kč.
V loňském roce jsme zaplatili poslední splátku půjčky na 1. stavbu vodovodu. Po dobu deseti let jsme ročně spláceli 385.000,- Kč. Splácíme ještě úvěr na stavbu
rozvodných řadů vodovodu. Roční splátka úvěru včetně úroků je 550.000,- Kč. Úvěr budeme splácet do roku
2019. Kromě těchto výdajů musíme zajistit chod obce,
úřadu, samosprávy, státní správy, která je stále komplikovanější a vytváří spoustu nových povinností dopadajících hlavně na malé obce bez početného administrativního aparátu. Obce musí ze svého rozpočtu přispívat
na činnosti dosud zajišťované státem, krajem nebo jejich
příspěvkovými organizacemi. Ve výdajích obce jsou
příspěvky na provoz mateřské školy a základní školy,
kde máme povinnost dofinancovat platy personálu. Základní škola má výjimku na počet žáků, kdy stát nezaplatí všechny mzdové prostředky.
Pokud vyjde předpoklad vyšších příjmů, budeme moci
z provizorní komunikace na Helštýně, kde jsou hotové
RD a již tu nebude pohyb těžké techniky, udělat finální komunikaci. Chceme zpracovat projekty na opravy
a zateplení mateřské školy a základní školy, abychom
byli připraveni na vyhlašované dotační tituly. Pro mateřskou školu a DPS je připravována instalace regulace
a ovládání topného systému, připravuje se prodloužení
veřejného osvětlení u horního hřbitova. Pro úklid chodníků a komunikací bylo schváleno zakoupení zametacího kartáče s kropením – přídavné zařízení k obecnímu
traktoru.
Zapojili jsme se v loňském roce do projektu pořízení
kompostérů ze Státního fondu životního prostředí. Administrace proběhla úspěšně, čekáme na výsledky oficiálního schvalování. V případě schválení projektu musíme napřed kompostéry uhradit, potom obdržíme dotaci
cca 85 – 90 %. Na Ministerstvo pro místní rozvoj jsme
podali žádost o dotaci na vybavení prostoru u ZŠ a u bývalého domu č. p. 55 novými hracími prvky. Se spolufinancováním je také v rozpočtu počítáno.
Z rozpočtu bude financována údržba a opravy obecního majetku – zeleň, komunikace, hřbitovy (ozvučení),
veřejná prostranství. Všechny záměry jsou samozřejmě
závislé na předpokladu, že daňové příjmy státu i obce
budou naplněny.
Pavel Machovský, starosta
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Z dění v základní škole

Den otevřených dveří
v Základní škole Jasenná

Pozn. red.: tento článek měl být
otištěný v minulém vydání zpravodaje, chybu napravujeme.
V sobotu 26. ledna proběhl u nás
ve škole Den otevřených dveří. Tuto
akci jsme uspořádali k příležitosti
uvedení do provozu nové multifunkční učebny a vyhodnocení výtvarné soutěže s názvem „Naše hřiště“
uspořádané v souvislosti s žádostí
o dotace na nová dětská hřiště u školy a v prostorách u mostu v horní části obce.
Na podzim minulého roku jsme
se pustili do realizace nové multifunkční učebny vybavené dvanácti
žákovskými počítači, jazykovou laboratoří a interaktivní tabulí umístěné v učebně spolu s prostory pro
výtvarnou výchovu. K financování
této učebny jsme použili prostředky
získané z projektu EU peníze školám a prostředky poskytnuté zřizovatelem tedy obcí Jasenná.
Celý Den otevřených dveří jsme
pojali i jako zábavnou akci pro děti,
které čekalo splnění několika úkolů
– například výroba papírového sněhuláčka, poznávání zvířat a nerostů,
poznávání plodin, sestavování různých skládanek či prokázání tělesných dovedností. Ovšem i dospělí si
přišli na své, zvláště v části zachycující historii školy při výstavě starých fotografií či učebních pomůcek.
Jak již jsem předeslal, součástí
dne bylo i vyhodnocení výtvarných
prací v soutěži Naše hřiště. Výsledky soutěže, ve které hlasovalo
na 114 hlasujících, jsou následující.
Ve výkresové části soutěže v kategorii 1. – 2. ročník: 1. Natálie Lukášová, 2. Adéla Mlejnková, 3. Tereza
Mikuláštíková. Ve výkresové části
soutěže v kategorii 3. – 5. ročník: 1.
Lucie Dorničáková, 2. Ema Kráčalová, 3. Petr Mucska. V soutěži modelů hřiště zvítězil model žákyň 5.
třídy. Naše uznání a dík patří ale
všem žákům školy, protože všechna
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Ve staré lavici.

Nad pracemi žáků.

Bývalé ředitelky v hovoru se současným ředitelem (zleva: Jarmila Zichová,
Soňa Valchářová, Věra Rokytová, Hynek Tichý).

dílka byly velmi pěkná a každý ze
soutěžících pracoval s velkou chutí
a nasazením.
V závěru bych rád poděkoval všem
zaměstnancům školy, dále pomocníkům z řad rodičů při SRPDŠ, žákům podílejícím se na přípravě dne
a hlavní dík patří všem návštěvníkům Dne otevřených dveří.
Za kolektiv ZŠ Jasenná
Mgr. Hynek Tichý

Lyžařský kurz 2013

V únoru letošního roku naše škola
uskutečnila první lyžařský kurz pro
žáky třetího, čtvrtého a pátého ročníku. S potěšením musím konstatovat,
že všichni zúčastnění žáci přistoupili
k výcviku s velkou chutí a odhodlaností. Kurz proběhl ve Velkých Karlovicích v lyžařském areálu U Bambuchů,
kam jsme každodenně dojížděli. Žáci
byli rozděleni do tří výkonnostních
družstev, takže každé družstvo mělo
svůj svah a vlek. K naší velké spokojenosti jsme mohli pozorovat velké pokroky u všech žáků. První družstvo se
zaměřilo na nácvik carvingového oblouku, druhé družstvo procvičovalo
zejména smýkaný oblouk a třetí družstvo po zvládnutí jízdy v pluhu sjíždělo i nejobtížnější sjezdovku. V poslední den kurzu, jak už to bývá, se
uskutečnily lyžařské závody. V prvním nejlepším družstvu zvítězil Matěj
Mikuláštík, v druhém družstvu zvítězila Denisa Lukášová a v třetím družstvu zvítězil Tomáš Hřib.
V závěru zde musím poděkovat našim dvěma nezištným pomocnicím,
paní Kamile Poláchové a paní Blance
Mackové, které nám zajišťovaly po celou dobu potřebný servis pro naše děti.
Poděkování rovněž patří panu Daliboru Dědkovi, který nám pomohl ve výcviku prvního družstva. Věřím, že letošní lyžařský kurz přispěl k rozvoji
sportovního ducha a dovedností všech
žáků a doufáme, že i budoucí kurzy
budou tak úspěšné jako ten letošní.
Mgr. Hynek Tichý

Naše spolupráce
s mladými herci

Žáci naší školy byli osloveni studenty Janáčkovy akademie múzických

Lyžařský kurz.
umění v Brně, zda by jim nepomohli
s výrobou květin pro semestrální vystoupení v představení divadelní hry
Manon Lescaut. Toho jsme se s radostí zhostili a vyrobili pro tuto příležitost z krepového papíru barevné
růžičky.

Velikonoční dílna

Ve středu 27. března se na naší
škole konala velikonoční dílna. Žáci
si upletli tatary, vyrobili ovečky
z vlny, osadili trávou panáčka
z punčochy nebo ozdobili tekutým
voskem vajíčko. Tvoření se žákům

Studenti JAMU s růžemi od školáků.
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dařilo a my připojujeme poděkování
za trpělivost při pletení tatarů panu
Surému a panu Jurčákovi.

Zdobení
velikonočních perníků

Velikonoční zajíce, beránky, ptáčky,
kuřata a vajíčka z perníku si mohly
děti a maminky nazdobit v pondělí
25. března ve školní družině. Ke
zdobení jsme použili barevnou i bílou polevu. Na návštěvu za námi
přišla paní Hejtmánková, která dětem
ukázala svou techniku zdobení, za což
jí děkujeme.
Martina Večerková

Recitační soutěž

Ve čtvrtek dne 11. 4. 2013 se žáci
naší školy zúčastnili recitační soutěže, která probíhá každoročně mezi
základními školami Bratřejov, Vizovice, Zádveřice a ZŠ Jasenná, a to
ve třech kategoriích.
Tomuto meziškolnímu kolu, které
proběhlo v základní škole v Zádveřicích, předcházelo kolo školní, ve kterém své umění předvedly výběry
všech ročníků, tedy i naši nejmladší
žáčci. A že jim to šlo! K reprezentaci naší školy do Zádveřic postoupila děvčata: 1. kategorie – 3. ročník –
Denisa Lukášová a Ema Kráčalová,
2. kategorie - 4. ročník – Vanesa Poláchová a Veronika Surá, 3. kategorie
– 5. ročník – Kateřina Dorničáková
a Eliška Poláčková.
A vybrali jsme výborně! Po skvělých výkonech 32 žáků, kteří se meziškolního kola v Zádveřicích zúčastnili, jsme si přivezli tři ceny. V 1.
kategorii získala za svůj úžasný výkon pomyslnou stříbrnou medaili
Denisa Lukášová, ve 2. kategorii se
ve své ideální umělecké kondici předvedla Veronika Surá, která získala
nejvyšší umístění, a to 1. místo, a ani
v nejstarší kategorii jsme se nevraceli s prázdnou; na krásném 3. místě
skončila Eliška Poláčková. Děvčata
si přivezla jako památku na tento den
velký diplom a také dáreček v podobě balíčku.
Všem dívkám patří velká gratulace.
Mgr. Marcela Pešková
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Velikonoční dílna.

Velikonoční perníčky.

VALAŠSKÉ VELIKONOCE

aneb Povídáme si s panem Poláškem,
jak to bylo dřív

Ještě před měsícem v tuto dobu jsme nadšeně očekávali VELIKONOCE. Pojďme si trochu zavzpomínat, jaké to
bylo dřív. U nás v mateřské škole nás to velmi zajímalo,
a tak jsme k nám 27. března 2013 na návštěvu pozvali pana
Rostislava Poláška.
Pan Polášek k nám přišel rád. Děti se posadily na židličky, nastražily uši a už poslouchaly úžasné vyprávění,
jak se dříve na Valašsku slavily velikonoční svátky. Že
byste chtěli vědět víc? Nebojte se, hned Vám povím, co
všechno jsme se dozvěděli.
Pan Polášek nám vyprávěl, jak nejedny svátky jara
přišly v době, když ještě na stráních leželo spoustu sněhu. Pokud byla krajina ještě zasněžená, děti se nedostaly za kamarády, a proto chodily jen do nejbližších domečků na mrskačku, třeba ke kmocháčkům, kteří bydleli
nedaleko, a tam dostaly koledu. Už se olizujete nad čokoládovými zajíčky? Kdepak, to tenkrát nebylo. Děti dostaly pagáčky a obarvená vajíčka. Ráno šli vždycky kluci
na „mrskačku“ a odpoledne, aby si to trochu i holky vynahradily, polévaly „ogary“ studenou vodou. Na oběd se
vždycky všichni sešli doma a maminka jim uvařila pohankovou kaši. To víte, v obyčejné valašské chaloupce
žádné hostiny nebyly, ale o to to bylo krásnější, protože všichni si všech vážili. Možná by vás zajímalo, jak se
tenkrát vajíčka barvila, když nebyla žádná umělá barvi-

va? Dívky vajíčka malovaly voskem a namáčely do obarvené vody z přírodních zdrojů. To byste nevěřili, jak taková slupka od cibule vám vajíčko obarví pěkně dohněda
nebo naopak vývar z kopřiv do zelena. Pan Polášek nám
vyprávěl i o svém dětství, o povinnostech, které měl, jako
například na jaře starat se o housátka.
Děti pana Poláška velmi rády poslouchaly a vyptávaly
se na to, co se dělalo, když byly Velikonoce a hlavně jaké
věci se dostávaly. Pro nás paní učitelky to bylo pro změnu
pohlazení po duši, poznávat jak to bylo dřív a jak všichni drželi pospolu a měli se rádi, že každému stačilo málo
a byl s tím spokojený.
Velice děkujeme panu Poláškovi za krásné povídání
o jeho dětství a zážitcích z velikonočních svátků.
Michaela Propšová, ředitelka MŠ

Příprava na svátky jara v mateřské škole

Letošní svátky jara připadly na poslední březnový a první dubnový den.
Počasím připomínaly spíše svátky vánoční. Venku bylo
nevlídno a marně bychom hledali první zelenou travičku
k ozdobě velikonočních vajíček. Tráva byla ukryta pod
hromadami sněhu.
Nu, co naplat. Velikonoce se blížily a bylo potřeba se
na ně připravit. Přípravu na velikonoční svátky prožívaly děti velmi intenzivně. Sadily do misek řeřichu a obilí, stříhaly a lepily. Malovaly slepičky, kuřátka, kohoutky
a zajíčky – zkrátka vše co k Velikonocům patří. Tečkou
za přípravami bylo pletení korbáčů, či chcete-li pomlázek. V obchodě nebo na trhu si v dnešní době koupíte, jaké
chcete, ale jak se říká – to není to pravé ořechové. Nejlepší pro děti je, když se mohou seznámit s tím, jak se korbáče pletou a hlavně si pletení za pomoci samy vyzkoušet. Že
jsou děti ze školky na tuto činnost ještě malé? A proč by
to dělaly? Protože jsou zvídavé a rády poznávají nové věci.
Stačilo, aby za námi do školky přišel šikovný tatínek, který dětem pletení z osmi prutů ukázal a pak k této činnosti
diváky vyzval. Zájemců z řad nejprve „ogarů“ a pak i „cérek“ bylo hodně. A ti, kteří právě „nepletli“, zkoušeli pevnost prutů, srovnávali velikosti prutů i hotových výrobků,

opakovali velikonoční říkadla, vybírali barevné mašličky
a sdělili, koho půjdou o Velikonocích mrskat.
A ještě jedna maličkost zde schází. Prozradit jméno tatínka, který se dětem ve školce věnoval. Poděkování patří
zaměstnanci obecního úřadu panu Antonínu Studeníkovi,
který také všem dětem daroval korbáče. A aby jeho návštěva byla pro děti poutavější, přinesl si s sebou pomocníka
a dětem představil „strýca“. Pamětníkům netřeba nic vysvětlovat, ale pro ty mladší krátké vysvětlení. „Strýc“– to je
pomůcka stolařů – svěrák či rychloupínač, který byl při pletení panu Studeníkovi dobrým pomocníkem a pro děti zajímavým předmětem, který většina z nich viděla poprvé.
Věra Pečenková, p. učitelka
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Jasenský košt 23. 3. 2013
Loňská neúroda trnek donutila účastníky koštu, až na několik výjimek, otevřít demižony se staršími ročníky slivovice. V Jasenském koštu se sešlo 22 vzorků slivovice od ročníku 2000. Z těchto vzorků nejvíce chutnala hodnotitelům
slivovice Ing. Pavla Bělohlávka z roku 2011. Z osmi vzorků
jabkovic byl na prvním místě vzorek Davida Pečenky.
Výsledky: Slivovice 1. – 5. místo
1. Ing. Pavel Bělohlávek č. p. 1
roč. 2011
2. Michal Lukáš
č. p. 280
2008
3. Břetislav Lukáš
č. p. 280
2003
4. Vladimír Zapalač
č. p. 272
2012
5. Antonín Studeník, st. č. p. 199
2011
Jabkovice 1. – 5. místo
1. David Pečenka
č. p. 190
2011
2. Jan Mikuláštík
č. p. 162
2012
3. Jan Sovička
č. p. 32
2012
4. Radek Zicha
č. p. 248
2012
5. Zdeněk Steiner
č. p. 256
2012
Prvních 5 vzorků z kategorie slivovice postoupilo do
okresního koštu. Organizátoři, hodnotitelé a účastníci Jasenského koštu po vyhlášení výsledků samozřejmě ochutnali ty nejlepší vzorky. I přesto ale zůstalo dost na další
koštování na Besedu s důchodci.

První tři ocenění na okrskovém koštu, zleva: Břetislav
Lukáš, Ing. Jaroslav Šimek, Michal Kráčala
3. Kráčala Michal		Bratřejov
4. Martinec Miroslav		Lutonina
Jurásek Petr
Ublo
5. Ing. Bělohlávek Pavel		Jasenná		
Studeník Antonín st.		Jasenná
6. Hromada Ladislav		Bratřejov
7. Čech Filip
Bratřejov
8. Zapalač Vladimír		Jasenná
9. Machovský Jaroslav		Bratřejov
10. Valchář Jiří
Lutonina

Okrskový košt 6. 4. 2013

Letošní okrskový košt byl organizován jako „otevřený“,
stejně jako v Jasenné. Každý, kdo přišel na košt, mohl zároveň s hodnotící komisí koštovat jakékoliv vzorky. Tento
model se osvědčil a byl všemi zúčastněnými oceněn. Slivovice chutnaly, chutnalo i zajištěné občerstvení, nálada byla
pohodová. A o tom to je. Výsledky jsou důležité, ale důležité je i setkání přátel, známých, kamarádů, kterých je
v našich čtyřech obcích pořád dost.
Výsledky:
1. Ing. Šimek Jaroslav		Ublo
2. Lukáš Břetislav		Jasenná

Jasenná 23. 3. 2013
8 Jasenský zpravodaj

Ublo 6. 4. 2013

11. Martinec Jiří
Ublo
12. Lukáš Michal
Jasenná
13. Geržičák Jiří
Ublo
Migdál Stanislav ml. 		Lutonina
14. Pekárek Rostislav		Lutonina
Obec Lutonina
Lutonina
15. Gerža Daniel
Bratřejov
16. Navrátil Petr
Ublo
Umístění obcí:
1. Jasenná; 2. Bratřejov; 3. Ublo; 4. Lutonina
V dobrém jsme se sešli, v dobrém jsme pobyli a rozcházeli jsme se s nadějí na letošní úrodu a další setkání
v Uble v hospůdce U zemské osy zase za rok.
Pavel Machovský, starosta

VII. Včelařská akademie v Otrokovicích se vydařila
Mezinárodním dnem vzdělanosti je vyhlášen 7. duben.
Právě na tento den připravili včelaři Okresní organizace
ČSV, o. s., Zlín, již po sedmé svůj vzdělávací cyklus odborných včelařských přednášek, který organizují každé
dva roky. Včelařské akademie byly již tradičně pořádány
v městě Fryštáku. Vzhledem k ekonomickým, technickým i estetickým podmínkám nabídli radní z města Otrokovice včelařům, aby uskutečnili včelařskou akademii
v novém kulturním domě Otrokovické Besedy. Vedení
OO ČSV Zlín se rozhodlo tuto nabídku i pro dobrou dopravní dostupnost a vybavení kulturního domu přijmout.
Nabídka byla pro zkvalitnění celé akce velmi lukrativní.
Sál kulturního domu jsme důstojně vyzdobili včelařskou
symbolikou a ústředním heslem „Život včel je životem
včelaře“, pódium zkrášlili květinovou výzdobou, šerpami
Okresního organizace ČSV Zlín, Krajského koordinačního výboru, vlajkami i reklamními poutači v sále i před
vchodem do kulturního domu. V chodbách i po stěnách
v sále byla instalována fotogalerie s barevnými obrazy
s motivem života včel i krásné přírody. Na velkých panelech jsme vystavili fotodokumentaci z včelařské činnosti
Okresního organizace ČSV Zlín, základních organizací
i z činnosti včelařských kroužků mládeže.
Součástí VII. Včelařské akademie byla II. Regionální
výstava včelařských pomůcek, techniky, potřeb a nabídka včelích produktů. V 9:00 hodin Včelařskou akademii
slavnostně zahájil předseda OO ČSV Zlín J. Studeník.
Záštitu nad celou akcí převzal hejtman Zlínského kraje
MVDr. Stanislav Mišák a starosta města Otrokovice pan
Mgr. Jaroslav Budek. Slavnostní zasedání pozdravila i ředitelka Agrární komory Zlínského okresu Ing. Jana Brázdilová. Jmenovaní poděkovali organizátorům za přípravu
této náročné vzdělávací včelařské akce nejen krajského,
ale i celorepublikového významu. Po vystoupení zmíněných představitelů setkání včelařů zpříjemnily pěkným
kulturním vystoupením tanečnice skupiny Anife a Karida pod vedením paní Lenky Navrátilové. Pak již následovaly odborné přednášky.

Předseda RV ČSV RNDr. Václav Švamberk nás seznámil se součastným stavem v ČSV a perspektivních záměrech českého včelařství. Druhá část jeho přednášky
pojednávala o vlivu a významu pylu pro včely, přírodu
i pro člověka ve zdravé výživě. Druhou odbornou přednáškou seznámil účastníky doc. RNDr. Vladimír Ptáček CSc. s problematikou ošetřování včelstev v nástavkových úlech. Třetí poutavá přednáška Ing. Dalibora Titěry
CSc. byla o zajímavostech života a chování, mimořádných jevech a dovednostech včelího společenství. Nejsledovanější přednáškou bylo pojednání MUDr. Radka Hubače o vlivu včelích produktů na naše zdraví. Všechny
tyto přednášky vzbudily značný zájem, což se promítlo
i do zajímavých dotazů v diskusi.
Jaký je celkový dojem z Včelařské akademie? Dokonalá organizace, vysoce kvalitní přednášky, příjemná
kultura prostředí i přehledná výstava včelařského vybavení. Za to všechno patří poděkování organizátorům, zejména předsedovi OO ČSV Zlín př. Studeníkovi i obětavým členům výboru i včelařům z okolních ZO, kteří
se na přípravě akademie podíleli. Co je však nejdůležitější, to jsou sponzoři, kteří svou morální i finanční
přízní naši akci štědře podpořili. Jsou to zejména: E-on
s.r.o. – jako hlavní partner, RV ČSV,o.s., Praha, Zlínský
Jasenský zpravodaj 9

kraj, ekofond Magistrátu města Zlín, města Otrokovice,
Fryšták, Plemenářské služby a.s. Otrokovice – Kvítkovice, TOMA a.s. Otrokovice a Greiner s.r.o. Slušovice. Patří jim naše poděkování. Každý účastník obdržel
po vyslechnutí odborných přednášek certifikát o absolvování VII. Včelařské akademie, včelařskou tašku s obsáhlým sborníkem přednášek, akademické satirické noviny a spoustu upomínkových předmětů a zajímavostí
o Zlínském kraji.

Závěrem otázka: Jaký vývoj našeho včelařství nás v budoucnu čeká, co nám přinesou změny v naší společnosti
i v samotném včelařském dění? Budeme se ještě také těšit
na VIII. Včelařskou akademii nebo nám vývoj ve společnosti přinese i nové proměny, na které musíme operativně ve prospěch našeho včelařství reagovat? Doufám, že
přes všechny trable zůstane naší hlavní cestou naše snaha
– stále bojovat za rozkvět našeho včelařství.
Josef Okál , čestný člen OO ČSV Zlín, o.s.

Rozlosování jarního kola sezóny 2012/2013
Pro fanoušky fotbalu uvádíme rozlosování:
Kolo Zápas
13. Příluky – Jasenná

Přípravka
Den Datum Začátek Odjezd
Čt 11. 4. 17:00 16:15

14.

Jasenná – Slušovice

Ne

21. 4.

14:00

15.

SK Vizovice – Jasenná

Pá

26. 4.

16:00

16.

Jasenná – Lípa

Ne

5. 5.

14:30

17.

Paseky – Jasenná

St

8. 5.

16:30

18.

Jasenná – Veselá

Ne

19. 5.

14:30

12.

Jasenná – Provodov

Ne

26. 5.

14:30

11.

Jasenná – Štípa

Ne

2. 6.

14:30

10.

Luhačovice – Jasenná

Po

3. 6.

16:30

15:30
15:30

15:30

MUŽI – IV. B skupina
Kolo Zápas
Den Datum Začátek Odjezd
16. Jasenná – Hvozdná B Ne 7. 4. 15:30
17.

Lužkovice B – Jasenná So

13. 4.

16:00

14:40

18.

Jasenná – SK Vizovice B Ne

21. 4.

16:00

19.

Trnava – Jasenná

Ne

28. 4.

16:00

20.

Jasenná – Kašava B

Ne

5. 5.

16:30

21.

Veselá B – Jasenná

So

11. 5.

16:30

22.

Jasenná – Bratřejov B

Ne

19. 5.

16:30

15.

Volno

14.

Lutonina – Jasenná

Ne

2. 6.

16:30

15:20

12.

Zádveřice – Jasenná

Ne

9. 6.

16:30

15:10

13.

Jasenná – Neubuz

Ne

16. 6.

16:30

14:35
14:40

26. 5.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JASENNÁ
pořádá letní dětský tábor

CESTA DO PRAVĚKU
TERMÍN:
29. 6 . - 6. 7. 2013
CENA:
1 800 Kč
MÍSTO KONÁNÍ: VLACHOVICE

Tábor leží v lesnaté krajině, okolí krajiny poskytuje velké možnosti pro hry
a výlety do okolí. Děti budou ubytovány ve stanech s podsadami pro 2 osoby.
Kromě oblíbených oddílových činností, které jsou připravovány školenými instruktory,
bude připravena také celotáborová hra, ve které se děti ocitnou v prostředí pravěku.
V případě zájmu budou přihlášky na tábor k dispozici
od 2. května u Andrey Čalové a Jany Pečenkové.
Počet míst je limitován na 24 dětí.
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Církevní restituce?
Nejsem zastáncem tzv. církevních restitucí ani jejich odpůrcem.
Beru je prostě jako skutečnost, která je výsledkem dlouhých a složitých
až krkolomných jednání mezi státem
a církvemi a církvemi navzájem. Ten
zákon určitě není ideální. Ale v médiích a v diskusích se kolem něj objevuje celá řada zkreslených zpráv
a mýtů a velká část veřejnosti je popuzena proti církvím, které chtějí
na státu něco, co jim nikdy nepatřilo.
Jen pro zajímavost: Tvrzení, že majetek církvím nikdy nepatřil, ale měly
ho jen ve správě, citoval poprvé někde tuším Jiří Paroubek z knihy prvorepublikového právníka a poslance Antonína Hobzy. Hobzův názor
většina právníků nepřijímala ani
tehdy a soudy by mu zřejmě nedaly
za pravdu ani dnes. Hobza totiž především neměl rád katolickou církev
a každý argument proti ní byl dobrý.
Po únoru 1948 třeba u soudu s Anastázem Opaskem, známým břevnovským opatem, stejný Hobza svými
právnickými argumenty dokládal, že
byli Opasek a další agenty Vatikánu.
Ale kdo by se zabýval právními rozbory, když stačí opakovat jednoduchá hesla a počítat s tím, že spousta lidí církev nesnáší a z historie ví
jen to, že církev upalovala čarodějnice a prodávala odpustky.
Nejde tady o majetek, zabavený někdy při josefinských reformách, ale
o majetek, který stát sebral církvím
po roce 1948. Výměnou za zabavený
majetek se totiž stát zákonem z roku
1949 zavázal, že bude hradit platy
duchovních a částečně provoz církve.
Faráře stát platil bídně a provoz církve vůbec, naopak ještě si osoboval
právo rozhodovat, kdo a kde může
jako farář působit. Po roce 1989 byli
zrušeni církevní tajemníci a počítalo
se s tím, že brzy se církvím také jejich majetek vrátí, a pak budou na státu finančně nezávislé.
Následovalo dvacet let politických
jednání, která nikam nevedla. Stát dál
přispíval církvím na platy duchovních a nakládal s bývalým majetkem

církví. Podle některých výpočtů byly
výnosy z majetku ročně zhruba o 1,5
mld. Kč vyšší, než kolik stát církvím
přispíval. Na druhou stranu přibývalo
různých církví a náboženských uskupení a podle zákona ty, které splnily
stanovené podmínky, měly mít nárok
na příspěvek od státu. Tzv. blokační
paragraf bránil až do vyřešení celého stavu nakládat s pozemky, které
byly dříve ve vlastnictví církví. Některé obce byly takovými pozemky
obklopeny, bránilo to jejich rozšiřování a výstavbě, a tak po majetkovém
vypořádání s církvemi volaly především ony. A církve nevěděly, na co se
vlastně mají připravovat.
Nakonec byl po různých problémech v Parlamentu a vracení prezidentem napodruhé a těsně přijat 8.11.2012 zákon č. 428/2012 Sb.
o majetkovém vyrovnání s církvemi
a náboženskými společnostmi. Dohoda mezi státem a církvemi, která
se do schváleného zákona promítla,
má zajistit církvím vrácení majetku a umožnit jim, aby se financovaly
samy. Pro stát je to rovněž výhodné,
protože dál nebude muset přispívat
na platy duchovních stávajících církví ani těch nových, které budou registrovány a může jich i přibývat. Část
majetku (56 %), převážně lesy a zemědělská půda, bude vydávána v restitucích jednotlivým sborům, farnostem a řádům, pokud doloží, že ho
před rokem 1949 skutečně vlastnily
a že jim byl bez náhrady zestátněn.
Nebudou například vydány pozemky, které jsou zastavěny – za ty náleží
církvím finanční náhrada ve výši 59
miliard Kč, která mezi ně bude rozdělena a stát ji bude vyplácet s úroky
po dobu 30 let. Aby se církve mohly na samofinancování připravit, budou od státu letos a další dva roky
dostávat částku na platy duchovních
v dosavadní výši a v dalších 14 letech
se částka bude postupně snižovat až
na nulu.
Největší vášně a odpor vzbuzuje výše finanční náhrady pro církev.
Odpůrci vytýkají, že majetek nebyl

položku po položce vyčíslen a detailně oceněn. To by zas podle předkladatelů trvalo velmi dlouho a bylo by
to velmi drahé. Navíc stát s majetkem
hospodařil o dvacet let déle než tomu
bylo u ostatních restituentů. Mnozí
mají o církev obavy, aby nadmíru nezbohatla a nezpronevěřila se svému
poslání, a tak by jí radši nedali nic.
Ministr Kalousek zase chce vyplácet náhrady ve státních dluhopisech.
Proti zákonu se podávají stížnosti k ústavnímu soudu. Lesy ČR těží
v bývalých církevních lesích ostošet,
aby to stihly před případnými restitucemi. Nikdo neví, kdo bude během
příštích třiceti let v této zemi u moci,
jak se budou dodržovat zákony a dohody a nikdo pořádně neví, jak se
to bude vyvíjet s ekonomikou našeho státu a celé Evropy. Církvím ještě
nebyl vydán ani metr čtvereční a vyplacena ani koruna a krajské úřady
už zastavují sociálním službám Charity a Diakonie příspěvky na provoz,
protože přece budeme mít ty miliardy. A banky už oslovují církve s lákavými nabídkami, jak jejich peníze
budou dobře spravovat.
Co bude znamenat přijatý zákon
o církevních restitucích konkrétně
pro Českobratrskou církev evangelickou a pro náš sbor? Jasenský sbor
měl asi 7,7 ha lesa a 1,7 ha pastvin,
kterých se vydávání podle tohoto
zákona týká. Pokud budeme schopni dohledat a doložit všechny náležitosti, měly by nám být tyto pozemky
vydány. Celá ČCE dostane od státu
za 30 let celkem přibližně 2,3 miliardy korun. O využití těchto peněz
bude jednat synod, nejvyšší shromáždění církve. Jeho úkolem bude
rozhodovat tak, aby se s penězi naložilo moudře a „neprojedly se“ hned.
Je to zdánlivě velká částka, ale pro
představu: pokryla by platy kazatelů
zhruba jen na 25 let, pak by nezbylo
nic. Znamená to tedy, že církev nebude mít kdovíjaké „miliardy“ na svou
činnost, naopak, členové sborů budou muset mezi sebou vybrat více
než dosud, aby sbory mohly platit
provoz a platy svých kazatelů déle
než dvacet pět let. Pro každý sbor to
konkrétně znamená každoročně vyJasenský zpravodaj 11

brat 300 tisíc korun navíc (plat plus
odvody), bude‑li chtít mít svého kazatele. V našem případě potřebujeme současný salár a dary minimálně
zdvojnásobit, abychom v podmín-

kách samofinancování církve obstáli. Ukáže se ale aspoň, nakolik nám
na vlastní církvi záleží. Evangelíci si
své faráře, kostely, školy a veškerý
provoz platili už v 18. století po vy-

dání Tolerančního patentu. Myslím,
že je to tak správně. Pro církev je to
šance změnit způsob své organizace
a zefektivnit fungování. Uvidíme...
Radka Včelná, farářka

Noc kostelů – 24. květen 2013

Loni jsme se v Jasenné poprvé připojili s názvem Noc kostelů. Taky letos
plánujeme zajímavý program a možnost podívat se do kostela v neobvyklou
dobu.

Letní tábor Divoký západ
Zveme děti od 6 do 15 let za dobrodružstvím do doby, kdy kovbojové nosili
kolty proklatě nízko, chytali koně do lasa, vařili si fazole a občas je přepadli
indiáni. Budeme na louce u lesa, spát v indiánských týpí, vařit na ohni, koupat
se v potoce, hrát spoustu her a naučíme se hromadu nových věcí.
Tábor se bude konat opět v Hošťálkové v termínu 14.–26. července 2013,
cena je 2 200 Kč, informace podá Radka Včelná (732 819 626, jasenna@
evangnet.cz)

Karpatský epilog
Pod názvem Karpatský epilog se 20.
4. 2013 v Ostravě uskutečnil závěrečný koncert Cimbálové muziky Technik, která zahájila své působení v roce
1958. Od samého začátku byl uměleckým vedoucím a cimbalistou kapely
náš rodák a čestný občan Jasenné pan
Jan Rokyta. Především jeho zásluhou
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se CM Technik stala uznávaným fenoménem ve svém oboru. Jak bylo
řečeno na koncertu, „rozjetý setrvačník kapely dokázalo zastavit až úmrtí
Jana Rokyty v loňském roce“. V roce
nedožitých 75. narozenin Jana Rokyty byla tímto posledním vystoupením
učiněna tečka za 55 lety činnosti mu-

ziky. A vystoupení to bylo velmi kvalitní, které také prokázalo stále vysokou úroveň Techniku. Svou kvalitou
se také předvedli mladí muzikanti
a zpěváci, děti současných členů muziky. Na mladých bude záležet, aby
folklór, valašská písnička žily dál.
Věřím tomu, že to tak bude a že
koncertní pódia nezůstanou prázdná.
Pavel Machovský

Doba panství svob. pána Rudolfa
ze Stillfriedu a Ratěnic
(malý exkurz do historie našeho kraje - pokračování)
Již od roku 1838 se táhl dávný soudní spor mezi svob.
pánem Filipem a klášterním statkem o údajné nedbalé
vykonávání nadačních povinností jeho převory. Pře neprospívala ani jedné straně a byla zakončena až porovnáním 23. května 1887, které provedl pražský advokát
dr. Krása a jímž konečně klášter dobře uhájil svá práva v tom smyslu, že zakládající kapitál 11.000 zlatých,
proměněný na platnou rakouskou měnu, má se úrokovat tak, aby úroky činily 462 zlaté ročně. Za to svolil
konvent, aby vrchnost, tu část piva, kterou klášter během roku neodebere, platila konventu v platné rakouské měně.
Z části školní zahrady v Bratřejově byla roku 1888 vybudována ovocnářská školka a započato s pěstováním
ovocných stromků ze semen.
Ve Vizovicích povstal roku 1890 opět požár. V Chrastěšovské ulici si hráli chlapci se „sirkami“, z čehož vznikl oheň, při němž jeden chlapec uhořel. Zároveň s ním
shořely tři domky a stodola.
Téhož roku 29. června byly navíc postiženy Vizovice
a okolní dědiny také krupobitím, v jehož důsledku vzešla
velice slabá sklizeň obilí. Ale neurodilo se ani ovoce pro
ohromnou spoustu housenek, které ani přes veliké úsilí
nemohly být zničeny.
12. září 1890 se narodila Marianna, budoucí hraběnka Boos-Waldecková, majitelka vizovského velkostatku. Jejím otcem byl Rudolf, svobodný pán ze Stillfriedu
a Ratenic a matkou Aloisie roz. hraběnka Palffyová.
Škola v Bratřejově byla povýšena na dvojtřídní, kdy
do obou tříd bylo umístěno po 62 žácích. Ve škole zřízena i žákovská knihovna. V téže obci byl 22. října 1890
posvěcen brněnským biskupem ThDr. Františkem Saleským Bauerem také nový katolický kostel sv. Cyrila a Metoděje. Duchovní správa však mohla být zahájena teprve v lednu 1899, když byly uskutečněny potřebné
sbírky pro vydržování faráře a byla v roce 1898 zřízena
fara. Předtím byl Bratřejov přifařen do Vizovic.
K roku 1890 se v jednotlivých obcích následně zvýšil
počet domů a obyvatelstva:
Ve Vizovicích žije ....................................... 2.800 obyvatel,
v Lutonině stojí 94 domů se ....................... 498 obyvateli,
v Zádveřicích je 186 domovních čísel s ... 957 obyvateli,
v Jasenné je 157 domů se ............................. 785 obyvateli.
v Uble je 74 domů s ...................................... 373 obyvateli.
Ještě horší než loňské krupobití a neúroda byl 7. červen
1891, který zůstal hroznou vzpomínkou až do smrti všem
těm Vizovjanům, kteří tu noc prožili.

Napřed, počátkem večera, zničila strašná bouře a průtrž
mračen všecku úrodu na polích. Hrůza však rostla každou
hodinu v noci, poněvadž rostoucí voda vnikala prudce nejen do sklepů, ale okny i dveřmi do bytů, z nichž mnozí
utekli jenom v nejnutnějším oblečení na půdu. Voda sahala ve mnohých chalupách „až do tla“, a mnozí postižení čekali „na hůře“ v černé tmě při rachotu hromů a za průvodu
hrozné vichřice a deště až do třetí hodiny ranní.
Teprve potom počala voda opadávat. Ráno lidé plakali,
polní nářadí, dřevo a všecko, co na dvorech bylo, zmizelo. Prasata, kozy a drůbež byly z větší části utopeny. Menší domky blíž Dřevnice byly strženy proudem vody a buď
celé, nebo z části odneseny. Dvě osoby utonuly. Stejně
bolestný byl pohled na polích. Velmi mnoho stromů, i silných, bylo vyrváno i s kořeny ze země, pole a louky byly
v nížinách zaplaveny štěrkem a kamením, a na stráních
odplavena orná půda.
Stejná hrůza byla v Zádveřicích, Lutonině i v Jasenné.
Bylo z toho v celém kraji zase mnoho bídy, a teprve úrodný rok 1893 pomohl aspoň z části zahladit vzniklé svízele.
Roku 1891 započal stavitel Michal Urbánek ze Vsetína ve Vizovicích se stavbou nové školní budovy na místě
staré bývalé radnice, která zcela vyhořela roku 1887 při
obrovském požáru měšťanské hospody a dvou selských
chalup čís. 18 a 19. Dokončena byla následujícího roku
1892 a v témže roce, po slavnostním vysvěcení děkanem
Janem Bartošem, bylo zahájeno vyučování již v 5 třídách.
Stalo se tak u příležitosti 300. výročí narození J. A. Komenského, ač vizovické letopisy neuvádějí, že by otevření školy bylo s tímto výročím spojováno.
Úrodný rok 1893 zahladil bídu posledních minulých let.
Pouze v Jasenné vznikly škody na poli krupobitím v hodnotě 480 zlatých. Přesto u kostelní evangelické budovy
v Jasenné byla toho roku zvětšena kostelní okna. Také
však onoho roku zemřel jasenský evangelický farář Pavel Hajnoczy a až do roku 1895 je jasenská farnost bez
správce a faráře.
Po předchozím úrodném roce byl pro Vizovice rok
1894 opět nešťastný, kdy znovu vzplál požár. Stalo se tak
9. srpna 1894 na „Pardubicích“, kde povstal oheň, který
zachvátil též ulici Růžovou a Novou. Větší polovice ulice Pardubské a Růžové a celá Nová ulice lehla popelem.
38 domků ještě krytých šindelem a 14 stodol naplněných
obilím a pící si požár vyžádal za oběť. Škoda spočítána
na 50 tisíc zlatých.
Další rozšíření hřbitova (po původním z roku 1833)
bylo provedeno v roce 1894, v němž Rudolf svob. pán ze
Stillfriedu daroval katolické farní obci 500 čtverečních
sáhů pozemku.
Roku 1895 vyhořelo 8 stodol na vizovských „Kopanicích“, a ještě téhož roku udeřil 10. července blesk do noJasenský zpravodaj 13

vostavby na Nové ulici, kde minulého roku řádil požár,
jenž zabil 2 zedníky a jednu ženu omráčil.
Po 2 letech, kdy není v Jasenné evang. duchovní správce, je zde přechodně ustanoven farář Gustav Winkler,
který zde působí do r. 1897. Ke kostelní věži zjednány věžové hodiny.
30. července 1896 přišlo v Jasenné o 3. hodině odpolední velké krupobití, které zničilo veškerou úrodu.
Způsobená škoda odhadnuta živelní komisí na 30 tisíc zlatých. Napadané kroupy dosahovaly větší velikosti, než vlašské ořechy. Stejná pohroma postihla rov-

něž Lutoninu. Po celý následující měsíc srpen trvaly
deště.
Z preventivních důvodů byla proto v Jasenné téhož roku
založena sýpka, která se stala stálým zařízením v obci.
Z veřejných společenstev byl v Jasenné též zřízen Spolek
chovatelů plemenného býka, Družstvo pro výmlat obilí,
Pastevní družstvo, Singulární společnost, Lesní družstvo
a Spolek pro chlévskou kontrolu.
Novinkou v kraji bylo první zavedení elektřiny. Nejdříve se objevila na zámcích šlechty – prvně na Lešné v roce
1896, dalším místem byl Zlín (rok 1905).

DON QUIJOTE de la Ancha
„Představení, které prodlužuje život“

Vážení přátelé,
dne 11.5.2013 zavítá do Bratřejova přední
světový chůdoherec Lennoire Montaine
s vynikající komedií Don Quijote de la Ancha
- nejhranějším představením v Evropě.
Tuto „didaktickou klauniádu“ v režii pana Bolka Polívky
můžete zhlédnout dne 11. května 2013 v 19.00 hodin
v Kulturním domě v Bratřejově. Představení přináší
pohodu a spoustu smíchu, také však potěšující dárečky.
Těšíme se na Vás !
Představení se uskuteční v rámci projektu COMENIUS 2013 - Podpora kultury s EU

Společenská kronika
Jubilanti:

87 let
Vlasta Lachmanová
duben
dolansko
85 let
Františka Balejová
březen
dolansko
82 let
Antonín Rokyta
duben
střed
81 let
Marie Tomečková
duben
hořansko
80 let
Božena Bajgarová
duben
střed
65 let
Jan Jurčák
březen
dolansko
Jarmila Zrníková
březen
dolansko
60 let
Jan Machovský
březen
hořansko
Oslavencům srdečně gratulujeme.
Rozloučili jsme se:
Josef Zámečník
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.
Narodili se:
Jakub Olšar
(rodiče Markéta Mrlinová a Luděk Olšar)
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Lucie Horáková
(rodiče Kateřina a Petr Horákovi)
Jan Kos
(rodiče Eva Bláhová a Jan Kos)
Barbora Pečenková
(rodiče Gabriela Halašková a Tomáš Pečenka)
Jiří Mikuláštík
(rodiče Jana a Jiří Mikuláštíkovi)
Kateřina Mrlinová
(rodiče Kamila Fišerová a David Mrlina)
Rodičům blahopřejeme.
Vítání občánků proběhlo 21. 4. 2013
a přivítáni byli:
Lukáš Machovský, Lucie Zrníková, Jolana Kubová, Hana Bělíčková, Viktor Masařík
Sňatek uzavřeli:
Milan Šťastný a Martina (Jarošková)
Radek Doležal a Eva (Šebestová)
Novomanželům přejeme hodně štěstí.
K trvalému pobytu se přihlásil:
Milan Šťastný
Z trvalého pobytu se odhlásili:
Martin Výboh, Jana Hájková, Dominika Lukášová
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Informace OÚ

Svoz nebezpečných odpadů

V sobotu 11. 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. V uvedené době
může každý občan zdarma odevzdat k likvidaci následující druhy odpadů:
Olejové automobilové filtry, plechovky se zbytky barev, monočlánky, autobaterie, zářivky, znečištěné láhve a sklo od chemikálií, zbytky přípravků na hubení
škůdců a postřiky, staré kosmetické přípravky, staré
léky, vyjeté motorové oleje, mořidla a rozpouštědla,
plastové obaly a nádoby od škodlivin, opotřebované
pneumatiky, hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou, obaly od sprejů, televizory, rádia, ledničky, domácí elektrospotřebiče.

Koupíme RD ve Vaši obci, popřípadě i pronájem
s možností pozdějšího odkoupení.
Kontakt: 605981178

Upozornění občanům
Upozorňujeme, že opět přibývá aktivit různých obchodníků s čímkoliv. Nenechte se zlákat „výhodnými“
nabídkami, které v důsledku výhodné být nemusí. Nedejte možnost osobám hlavně jiné národnosti, dostat se
do vaší domácnosti pod různými záminkami, např. kontroly elektřiny, plynu, vody. Skuteční, seriózní pracovníci firem E.ON, RWE-JMP, SmVak oznamují na obecním
úřadu pochůzky po odběrných místech v obci a prokáží
se patřičným dokladem. Podezřelé osoby jiné národnosti
nahlaste Policie ČR – tel. 158, nebo na obecním úřadu.
Humanitární sbírka ošacení

Ve dnech 30. - 31. 5. 2013 proběhne humanitární
Svoz velkoobjemových kontejnerů sbírka ošacení. Zachovalé oděvy a obuv můžete
V sobotu 11. května 2013 proběhne také svoz vel- odevzdat ve zdravotním středisku Domu služeb
koobjemových odpadů. Kontejnery budou přistave- vždy od 15:00 do 18:00 hodin. Vše balte do krabic
ny u motorestu a na točně od 7:00 do 15:00 hodin. nebo pytlů.
Do těchto kontejnerů nenoste nebezpečný odpad, větve, trávu a kovy.

Sběr železa

V pátek 17. 5. a v sobotu 18. 5. 2013 provede SDH
Jasenná sběr železa. Máte-li doma kovový odpad, přichystejte ho v uvedených dnech k místní komunikaci
před svým domem.

K ácení máje

SK Jasenná zve na tradiční Kácení máje, které proběhne na fotbalovém hřišti v sobotu 18. května 2013.

Pohádkový les
SRPDŠ při ZŠ Jasenná srdečně všechny zve do Pohádkového lesa, který se uskuteční v sobotu 22. června
2013 od 13:00 hodin na fotbalovém hřišti.
M ístní výbor Svazu důchodců

V Jasenné dne 14. 3. 2013 vznikl místní výbor Svazu důchodců. Tato organizace vznikla při krajské radě
Zlínského kraje, kde předsedou je pan Dočkálek Rudolf. Místní výbor má aktuálně 3 členy. Jsou to pan
Mlejnek František, paní Mojžíšová Jaroslava a paní
Polášková Helena. Uvedení členové budou poskytovat v Jasenné potřebné informace všem seniorům, kteří se na ně obrátí. Také se u nich můžete zaregistrovat
do Svazu důchodců, roční poplatek člena je 50,- Kč.
„Aby důchodci nebyli v tísni …“

POZVÁNKA
na BESEDU DŮCHODCŮ
v Hospodě pod Vartovnů 3. května 2013
se zahájením v 16.00 hodin.
V programu vystoupí:
16.00 hodin - děti z MŠ Jasenná mladí harmonikáři
16.30 hodin - MT - taneční skupina místních zralých žen
Večerem bude provázet i mužský pěvecký sbor
HLAHOL.
Občerstvení, hudba zajištěno.
Přijďte pobesedovat.

Kdo je Hlahol?
Mužský pěvecký sbor z Mysločovic zpívající
více než 10 let.
Sešli se v něm lidé všech profesí, ale jedné
společné lásky. Lásky k lidové písni a k místu,
kde žijí, k Hané.
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