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Co najdete v tomto čísle:
a Usnesení přijatá zastupitelstvem
a Rozpočet obce na r. 2014
a Blíží se oprava MK Sokolská
a Hřiště u MŠ se otevře veřejnosti

ZDARMA

a Výsledky koštů slivovice
a Úspěch VKM v soutěži Zlatá včela
a Pozvánka na Noc kostelů
a Historie našeho kraje - seriál
a Informace OÚ

Včelařský kroužek mládeže
Jasenná se zúčastnil krajského
kola soutěže Zlatá včela 2014

Dole zleva: Vojtěch Dušek, Radek Skýpala, Martin Bielik, Jan Novák, Ondřej Dušek
Nahoře zleva: Jakub Frýdl, Patrik Vaculík, Jaroslav Studeník, Dan Vavřička, Tomáš Vavřička

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Výpis usnesení XXXIII/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 26. 3. 2014
Přítomno 8 členů zastupitelstva, od 17.50 hodin 9 členů
zastupitelstva.
6/XXXIII/1/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.
6/XXXIII/2/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

Pro: 8 členů

6/XXXIII/3/2014
ZO schvaluje rozpočet obce na rok 2014 s ukazateli: příjmy 9.733.000,- Kč, financování 393.000,- Kč, výdaje
10.126.000,- Kč.
Pro: 8 členů
6/XXXIII/4/2014
ZO schvaluje rozpočtový výhled obce na období 2015 –
2020.
Pro: 8 členů
6/XXXIII/5/2014
ZO schvaluje účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12.
2013.
Pro: 8 členů
6/XXXIII/6/2014
ZO schvaluje účetní závěrku základní školy sestavenou
k 31. 12. 2013.
Pro: 8 členů
6/XXXIII/7/2014
ZO schvaluje účetní závěrku mateřské školy sestavenou
k 31. 12. 2013.
Pro: 8 členů
6/XXXIII/8/2014
ZO schvaluje plán financování obnovy kanalizace.
Pro 8 členů
6/XXXIII/9/2014
ZO schvaluje Smlouvu o zřízení věcného břemene pro
umístění vedení NN na pozemku p. č. 3158/1 v k. ú. Jasenná na Moravě mezi obcí a E.ON Distribuce a. s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXIII/10/2014
ZO schvaluje veřejnoprávní smlouvu mezi Obcí Jasenná
2 Jasenský zpravodaj

a Městem Vizovice o zabezpečení provádění zápisů údajů do informačního systému územní identifikace, adres
a nemovitostí.
Pro: 8 členů
6/XXXIII/11/2014
ZO schvaluje:
- prodej pozemků p. č. 9/16 (5m2), 3229/28 (146 m2)
podle GP 743-50/2013
- zakoupení pozemku p. č. 3287 (35 m2) podle GP
743-50/2013
- zakoupení pozemku p. č. 3284 (4 m2) podle GP
713-91/2012
- zakoupení pozemku p. č. 3114/5 (20 m2) KN
- prodej pozemků p. č. 3217/3 (4 m2), 3217/4 (25 m2)
podle GP 743-50/2013
- prodej pozemků p. č. 3196/3 (5 m2), 3196/10 (3 m2) dle
GP 737-34/2013, 3229/20 (43 m2) KN
- prodej pozemků p. č. 3196/4 (51 m2), 3196/5 (22 m2) dle
GP 737-34/2013
- prodej pozemků p. č. 3196/8 (31 m2), 3196/9 (3 m2) dle
GP 737-34/2013
- prodej pozemku p. č. 3196/7 (25 m2) dle GP
737-34/2013
- prodej pozemku p. č. 3196/6 (16 m2) dle GP
737-34/2013
zakoupení pozemku p. č. 3286 (43 m2) dle GP
737-34/2013
vše v k. ú. Jasenná na Moravě podle znaleckého posudku
a pověřuje starostu k podpisu smluv.
Pro: 9 členů
6/XXXIII/12/2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje pronájem reklamní
plochy na č. p. 54 společnosti Autocentrum Lukáš s. r. o.
Valašské Meziříčí a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 9 členů

SK Jasenná pořádá v sobotu 24. 5. 2014

16. ročník KÁCENÍ MÁJE
se začátkem ve 13.30 hodin

Z programu:
utkání přípravek u utkání starých pánů u
zábavný program pro děti u vystoupení Železného
Zekona u diskotéka pro děti u vystoupení kapely
The Right Reafon u kácení máje u ohňostroj
u diskotéka až do rána
Bohaté občerstvení je připraveno.
Všichni jsou srdečně zváni.

Rozpočet obce Jasenná na rok 2014
Příjmy
Paragraf

Popis činnosti

1111

Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

1112

Daň z příjmů fyz. osob ze samost. výděl. činnosti

105 000,00

1113

Daň z příjmů fyz. osob z kapitálových výnosů

195 000,00

1121

Daň z příjmů práv. osob

1 885 000,00

1211

Daň z přidané hodnoty

4 100 000,00

1340

Poplatek za komunální odpad

1341

Poplatek ze psů

13 000,00

1343

Poplatek za užívání veřejného prostranství

10 000,00

1351

Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů

40 000,00

1355

Odvod z výherních hracích přístrojů

45 000,00

1361

Správní poplatky

25 000,00

1511

Daň z nemovitostí

470 000,00

4112

Neinv. přij. transfery ze státního rozpočtu

1032

Příjmy z poskytování služeb

3341

Rozhlas a televize

6 000,00

3399

Příjmy z prodeje zboží

2 000,00

3632

Pohřebnictví

5 000,00

3639

Komunální služby

3722

Příjmy z prodeje zboží - popelnice

3725

Využívání a zneškodňování komunálních odpadů

30 000,00

4351

Dům s pečovatelskou službou

98 000,00

6171

Činnosti místní správy

52 000,00

6310

Obecné příjmy a výdaje z finančních operací

Příjmy
celkem

Částka (Kč)
1 750 000,00

420 000,00

168 00,00
100 000,00

203 000,00
8 000,00

3 000,00
9 733 000,00

Výdaje
Paragraf

Popis činnosti

1019

Neinvestiční transfery občanským sdružením

6 000,00

1031

Pěstební činnost

5 000,00

1032

Náklady ostat. Služeb – těžba dřeva …

2212

Silnice

2221

Dopravní obslužnost – neinvest. dotace krajům

2310

Pitná voda

Částka (Kč)

30 000,00
1 000 000,00
80 000,00
475 000,00
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2321

Odvádění a čištění odpadních vod

3111

Předškolní zařízení

835 000,00

3113

Základní školy

911 000,00

3314

Činnosti knihovnické

3326

Neinvestiční dotace církvím

40 000,00

3341

Rozhlas a televize – opravy

10 000,00

3349

Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků

50 000,00

3399

Záležitosti kultury

117 000,00

3419

Tělovýchovná činnost

115 000,00

3421

Využití volného času dětí a mládeže

10 000,00

3429

Ostatní zájmová činnost

69 000,00

3522

Ostatní nemocnice

15 000,00

3612

Bytové hospodářství

50 000,00

3631

Veřejné osvětlení

3632

Pohřebnictví

3639

Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené

3721

Sběr a svoz nebezpečných odpadů

40 000,00

3722

Sběr a svoz komunálních odpadů

418 000,00

3723

Sběr a svoz ostatních odpadů

3745

Péče o veřejnou zeleň

4351

Pečovatelská služba

17 000,00

5212

Ochrana obyvatelstva

20 000,00

5512

Požární ochrana

98 000,00

6112

Zastupitelstva obcí

1 137 000,00

6171

Činnost místní správy

1 845 000,00

6310

Služby peněžních ústavů – poplatek ČNB

14 000,00

6320

Pojištění

59 000,00

6399

Platby daní a poplatků

6409

Ostatní neinvestiční transfery

6409

Budovy, haly a stavby

Výdaje
celkem

10 000,00

5 000,00

365 000,00
24 000,00
427 000,00

60 000,00
5 000,00

5 000,00
37 000,00
1 722 000,00
10 126 000,00

Financování
Paragraf

Popis

8115

Změna stavu krátkodobých peněžních prostředků

8124

Splátky dlouhodobých úvěrů

Celkem
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Částka (Kč)
838 000,00
-445 000,00
393 000,00

Stavební úpravy MK Sokolská 1. etapa
Obec podala žádost o dotaci
na projekt „Stavební úpravy MK Sokolská – 1. etapa. Tato žádost, podaná v rámci dotačního titulu Podpro-

gram na podporu venkova Zlínského
kraje, byla schválena výběrovou komisí Zlínského kraje. Dotace bude
necelých 40 % z uznatelných nákla-

Plán financování obnovy kanalizace
Zastupitelstvo obce schválilo Plán
financování obnovy kanalizace.
Vlastníkům a provozovatelům kanalizace pro veřejnou potřebu ukládá
zákon o vodovodech a kanalizacích
povinnost vytvářet rezervu pro obnovu vodovodů a kanalizací. Kanalizací pro veřejnou potřebu se rozumí

kanalizační stoka, na kterou je napojeno více než 50 obyvatel. Nemovitosti, které jsou napojeny na takovou
kanalizaci, musí mít v souladu se zákonem uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod. Touto smlouvou
jsou stanoveny podmínky, za kterých
je možné do kanalizace vypouštět od-

Hřiště u mateřské školy
Dětem do deseti let bylo zpřístupněno hřiště u mateřské školy. Na hřišti, které je v areálu mateřské školy, je
nutné dodržovat tento provozní řád:
1. Plocha hřiště slouží ke sportovní
a rekreační činnosti dětí do 10 let,
v doprovodu rodičů, či doprovodu
osoby starší 18 let.
2. Na ploše hřiště je zejména zakázáno:
- Znečišťovat prostor hřiště, úklid
odpadků z hracích ploch provádí
znečišťovatelé, popřípadě zákonní
zástupci
- Poškozovat cesty, travnaté plochy
a zařízení zde umístěné
- Trhat a odcizovat květiny, plody ovocných stromů a lámat větve nebo jinak poškozovat stromy
a keře
- Kouření, požívání alkoholických
nápojů a jiných návykových látek
- Používání zábavné pyrotechniky
a výbušnin
- Vodění psů a jejich volné pobíhání po hřišti
- Užívat cest pro pěší k jízdě dopravními prostředky všeho druhu mimo vozíky pro nemocné
a mimo dětské kočárky
3. Sportovní nářadí a hračky návštěv-

níků musí splňovat bezpečnostní
prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků. Obec Jasenná a MŠ Jasenná nenese odpovědnost za úrazy vzniklé na hřišti.
4. V případě, že je ustanoven správce hřiště, jsou návštěvníci povinni
dbát pokynů správce. Správu hřiště zabezpečuje Obec Jasenná.
5. Provozní doba hřiště se stanovuje
podle povětrnostních podmínek:
Duben – říjen
8 – 20 hod.
Listopad – březen 8 – 17 hod.
V pracovních dnech a v době provozu mateřské školky je hřiště
v době od 10:00 do 11:30 a od 15:00
do 16:00 hodin, a ve dnech, kdy
MŠ pořádá akce pro děti, příbuzné dětí z MŠ (Kamarádské odpoledne, Odpoledne s mými rodiči,
Hledání pokladu předškoláků, Zahradní den) vyhrazeno pro MŠ Jasenná, a tedy je pro veřejnost uzavřeno.
Zdržování se na hřišti a v areálu MŠ mimo provozní dobu je zakázáno, při porušení tohoto ustanovení bude návštěvník vykázán
mimo areál mateřské školy správcem hřiště. Porušení provozního

dů. Nyní bude připravováno výběrové řízení na dodavatele stavby. Před
vlastní realizací této stavby musí být
provedeno prodloužení vodovodního řadu do MK Ke Mlýnu. Současně
bude prodloužen také vodovodní řad
na Horní točně.
padní vody po předchozím předčištění v biologických septicích a domovních čistírnách odpadních vod.
Podle kanalizačního řádu se uzavření
smluv v Jasenné bude týkat nemovitostí na Dolansku, tam, kde je největší koncentrace obyvatel, tzn. Helštýn,
řadovky, bytovky a související domy.
Smlouvy budou obecním úřadem připraveny a s vlastníky dotčených nemovitostí budou smlouvy uzavírány.
řádu lze postihnout jako porušení
obecně závazné vyhlášky.
6. V naléhavých případech porušení
provozního řádu a v případě poškození hracích prvků nebo jiného
nedostatku ohrožujícího bezpečnost na hřišti volejte Obec Jasenná, tel.: 577 456 122, popřípadě
nahlaste v mateřské škole. Škody
vzniklé na školní zahradě či hracích prvcích hradí poškozovatel.
7. Na dodržování provozního řádu
dohlíží Obec Jasenná, tel.:
577 456 122. Účastníci her na školní zahradě jsou také povinní dodržovat provozní řád mateřské školy.
8. Další důležitá telefonní čísla: 		
150 – hasiči
155 – záchranná služba		
158 – policie
112 – tísňová linka
9. Zákaz:
Žádáme rodiče, aby dohlédli na své
děti během jejich hraní na hřišti kvůli možnému úrazu i poškození hracích prvků, které jsou velmi drahé.
Také apelujeme na dodržování čistoty. Všechny odpadky patří do koše,
nenechávejte je poházené na zemi.
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Jasenský košt 8. 3. 2014
V Jasenském koštu se tentokrát sešlo k hodnocení 40 vzorků slivovice.
Loňská úroda trnek byla velice dobrá,
dobré byly i vypálené slivovice. Chuťové buňky hodnotitelů určily pořadí
vzorků a zároveň reprezentanty obce
na okrskovém koštu v Uble.
Pořadí (1. – 5. místo)
1. Jan Zicha nejml.
č. p. 333
2. David Pečenka
č. p. 190
3. Jan Lukáš
č. p. 101
4. Lubomír Čala
č. p. 224
5. Josef Čala
č. p. 132

Okrskový košt 12. 4. 2014

Okrskový košt slivovice se shodou
okolností konal v době, kterou mnozí pokládají za nejkrásnější část roku,
a to období kvetení trnek a dalších
ovocných stromů. V Uble U Zemské
osy trnky sice nekvetly, ale koštovala
se jejich tekutá podoba.
Výsledky:
1. Čech Filip
2. Světlík Marek
3. Zicha Jan
4. Tomša Miroslav
5. Čala Lubomír
6. Šimek Josef
7. Zámečník Martin
8. Valchář Jiří
9. Martincová Hana
10. Lukáš Jan
11. Zicha Václav
12. Bělík Ladislav
13. Maliňák Zdeněk
14. Pečenka David
15. Tomšů Antonín
16. Čala Josef
17. Šimek Jaroslav
18. Podhanyi Jan
19. Jančík Břetislav
20. Polanský Jan

Bratřejov
Bratřejov
Jasenná
Ublo
Jasenná
Ublo
Ublo
Lutonina
Lutonina
Jasenná
Lutonina
Lutonina
Ublo
Jasenná
Bratřejov
Jasenná
Ublo
Bratřejov
Bratřejov
Lutonina

Naše obec obhajovala 1. místo
z loňského roku. Jenom o vlásek jsme
byli druzí.
Umístění obcí:
1.
Ublo
2.
Jasenná
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3.
4.

Bratřejov
Lutonina

Podle nádherně rozkvetlých trnek
by bylo možné usuzovat na bohatou
úrodu trnek. Jestli tomu tak skutečně bude, nemůžeme s jistotou tvrdit.

Věřím ale tomu, že i za rok se určitě
bude zase koštovat.
Na závěr bych chtěl poděkovat zástupcům Jasenné, hasičům i dalším
účastníkům za odpovědnou reprezentaci obce na okrskovém koštu.
Pavel Machovský

Zprávičky ze školky

Ten čas nám ale letí, ani se nenadějeme a máme tady jaro. Všechno krásně kvete, travička se zelená,
sluníčko začíná krásně hřát, ale i ten
deštík občas se ukáže. Zkrátka takové správné „aprílové počasí“.
Blíží se nám čas „Velikonoc“, období křesťanského svátku. Nejeden
z nás si vzpomene, co významného
se událo o Velikonocích v Jeruzalémě. My jsme si o tom také ve školce povídali. A nejen o tom, povídali
jsme si i o činnostech spojených s Velikonocemi. Děti malovaly vajíčka,
zajíčky, i kačenky. Z různých druhů
materiály vyráběly ovečky a kuřátka.
Naučily se básničky i písničky na koledu. Sadily obilí do misek. Díky
panu Studeníkovi a panu Poláškovi
se děti naučily dělat pomlázky a píšťalky. S paní Turkovou se děti podívaly na chloubu naší vesnice - „Mikuláštíkovo fojtství“ a popovídali si
o valašských tradicích na Velikonoce aneb „Jak to bylo o Velikonocích
na Valašsku“.
A co nás čeká dál? S dětmi budeme
jezdit na plavání. Předškolní děti se
pojedou do Zlína na program „Děti

indiánských rodičů“ pořádaný při výstavě „Všichni jsme příbuzní.“ A samozřejmě i výlet do Zoologické zahrady Lešná, ale to se třeba dozvíte
až v dalším zpravodaji.
Plno zážitků jsme prožili a ještě zažijeme. Malým otočením je níže uvedený článek „Karneval v mateřské
škole“ a v dalším článku se trochu
dozvíte o návštěvě jasenského kostela
a plavání na Vsetíně.
Přeji Vám, abyste se společně s našimi články ponořili do dění v mateřské škole a také zavzpomínali
na Vaše dětství, kdy Vy sami jste mateřskou školu navštěvovali.
Michaela Propšová

Karneval
v mateřské škole

Každou zimu se děti těší, až si v MŠ
uskutečníme karneval. Letos byl pohádkový. Všechny děti si společně
s maminkami připravily své masky.
V určený den ve středu 26. února
2014 již od ráda vcházely do třídy různé pohádkové bytosti – víly, čarodějové, rytíři, kovbojové, indiáni, princové a samozřejmě spousta princezen.

Všem dětem kostýmy moc slušely
a byly na ně patřičně hrdé. Na snídani
si děti pochutnaly na párku v rohlíku
a mohli jsme pokračovat v karnevalu.
Ve třídě jsme přichystali červený koberec, na kterém se nám každá
maska představila a předvedla. Následovalo hraní různých her, diskotéka,
„srandičky“ a společenský rej masek.
K občerstvení měly děti přichystané
tyčinky, džusy a dokonce jsme si přiťukli pravým dětským šampaňským.
To byla dobrota!
Takto příjemně prožité dopoledne
rychle uběhlo a museli jsme své kostýmy uložit do skříněk, aby se nám
neumazaly od obědového karnevalového menu. Po obědě děti usínaly
plné dojmů a jistě se mnohým o pohádkových bytostech zdálo.
Odpoledne dětem paní kuchařka
připravila zmrzlinové poháry se šlehačkou a ovocem.
Spokojené děti odcházely domů
a svým maminkám vyprávěly své zážitky.
Věra Kočicová

Plavecký výcvik

Ve čtvrtek 3. dubna začaly děti
z naší mateřské školy navštěvovat plavecký výcvik v Městských lázních
ve Vsetíně. Na tento výcvik budou
naši nejmenší pravidelně dojíždět každý čtvrtek dopoledne až do konce měsíce června. Počasí nám ten den přálo,
a proto jsme byli od samého rána vesele naladění a těšili se, co nás bude
v lázních na první lekci plavání čekat. Po příjezdu do Vsetína a příchodu
do bazénu nás velmi mile překvapily
veskrze pozitivní reakce dětí včetně
těch nejmenších a rovněž jejich nebojácné odhodlání. Mladší děti se formou her seznamovaly s vodou v bazénku s menší hloubkou vody, zatímco
naši předškoláci se odvážně vydali
do bazénu velkého. Měli však k dispozici nadnášející destičky do vody, díky
nimž záhy nabyli pocitu jistoty a klidu. Do mateřské školy jsme se vrátili hladoví a unavení, ale šťastní, že vše
dopadlo dobře. Oběd a odpolední odpočinek ten den dětem přišel vhod,
více než kdykoliv jindy.
Bc. Anna Vašková
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Návštěva hasičů
ve škole

Zprávičky ze školy

V rámci programu HASÍK navštívili naši školu 19. února profesionální hasiči ze zlínského záchranného sboru. Hasiči vtipnou a zábavnou
formou seznámili žáky 1. a 2. ročníku s pravidly a zásadami při požáru
a jiných krizových situacích. Za poučnou besedu i jejich práci patří našim hasičům velký dík.

Ukázka výcviku
canisterapeutických,
asistenčních psů

Dne 27. února měli naši žáci možnost se seznámit s výcvikem canisterapeutických, asistenčních psů. Díky
této ukázce se žáci dozvěděli, jak se
správně přistupuje k psu, jak se ubránit případném útoku psa na člověka,
jak se chovat a komunikovat s člověkem, který je v doprovodu speciálně vycvičeného psa.Ukázka byla jistě velmi přínosná k vytváření vztahů
dětí k zvířatům.

Velikonoční turnaj
ve stolním tenisu

V letošním roce naše škola uspořádala pro žáky 4. a 5. ročníku již druhý Velikonoční turnaj ve stolním tenisu. Přestože mnozí žáci si teprve
v průběhu školního roku osvojovali
zásady stolního tenisu, všichni prokázali základní dovednosti v tomto
sportu a mnoho zápasů mělo i pěknou úroveň. A jak turnaj dopadl?
Tady je pořadí na prvních pěti místech : 1. Vojtěch Kovář, 2. Veronika Surá, 3. Adam Sedláček, 4. Miroslav Kovář a 5. Matěj Mikuláštík.
Všem výhercům i ostatním soutěžícím gratulujeme.
Mgr. Hynek Tichý

20. ročník pěvecké soutěže
Trnečka ve Zlíně

V úterý 26. 2. reprezentovali naši
školu Lubomír a Filip Čalovi na pě8 Jasenský zpravodaj

vecké soutěži ve Zlíně. Soutěže se
zúčastnilo přes 60 zpěváků. Oběma
zpěvákům se podařilo písně zazpívat moc pěkně. Zpěváky hodnotila
porota odborná a také porota složená
z bývalých účastníků soutěže, od které Filip získal diplom.
Barbora Dopitová

Masopust

„Pod šable, pod šable, aj pod obušky,
my všecko bereme, aj plané hrušky….“
Letošní období Masopustu jsme
využili k výrobě kašírovaných masek. Inspirace v lidových tradicích
byla velmi bohatá, a tak žáci vytvořili hlavu medvěda, kobyly, nevěsty, vlka a další zajímavé masky.
Při výrobě nanášely děti na nafouknutý balónek natrhané noviny
a lepily je lepidlem na tapety. Vytvarovaly jednotlivé části obličeje
z papírové drti a nabarvily je. Kdo
chtěl, mohl si masku vzít na dětský karneval. Další masky použily maminky k výzdobě sokolovny
při karnevalu. Přes léto bude možno některé masky vidět na výstavě
v jasenském fojtství.

Sběr papíru

Začátkem dubna proběhl na naší
škole sběr papíru. Zapojila se většina
žáků za vydatné podpory rodinných
příslušníků. Žáci dohromady nasbírali 4714 kg. Nejlepší sběrači: Lubomír Čala, Veronika Surá, Ondřej
Macek, Antonín Studeník, Vanesa
Poláchová. Všem mnohokrát děkujeme za pomoc. Peníze budou využity na potřeby žáků (např. doplatek
za exkurzi do hvězdárny v Brně, odměny za soutěže apod.)
Martina Večerkova

Celoškolní
recitační soutěž

V pátek 4. dubna proběhlo Celoškolní kolo v recitaci. Z žáků a uči-

telů se stali porotci, kteří bedlivě poslouchali recitaci svých spolužáku
a žáků. Jednotlivé hlasování dopadlo
následovně:
1. třída:
1. místo: Klárka Františáková
2. místo: Patrik Řezníček
3. místo: Jiří Mikulec
2. třída:
1. místo: Natálie Kovářová
2. místo: Roman Sedláček
3. místo: Jakub Macek
3. třída:
1. místo: Štěpán Řezníček
2. místo: Tomáš Navrátil
3. místo: Adéla Mlejnková
4. třída:
1. místo: Lubomír Čala
2. místo: Ondřej Macek
3. místo: Lukáš Bělohlávek
5. třída:
1. místo: Vanesa Poláchová
2. místo: Veronika Surá
3. místo: Adam Sedláček
Všem umístněným na stupních vítězů blahopřejeme a všem zúčastněným děkujeme. Do recitačního kola
mezi školami Jasenná, Vizovice, Bratřejov a Zádveřice postupují tito žáci:
Štěpán Řezníček, Tomáš Navrátil,
Lubomír Čala, Ondřej Macek, Vanesa Poláchová, Veronika Surá. Držíme
všem pěsti!
A jak to dopadlo v recitační soutěži
mezi školami?
Mezi velkou konkurencí nakonec
ZŠ Jasenná získala 2 krásné umístění. Ondra Macek v kategorii 4. třída
získal 3. místo a Vaneska Poláchová v kategorii 5. třída si vyrecitovala 2. místo. Moc všem zúčastněným
děkujeme za odvahu a píli při učení
básní.
Mgr. Andrea Čalová
Pozn.: fotografie k článkům najdete na poslední straně zpravodaje

Zlatá včela 2014 v Sazovicích
Předvelikonoční víkend (12.-13.04.
2014) v Sazovicích u Otrokovic
ovládli mladí včelaříci. Sjeli se sem,
do malé obce, vedoucí včelařských
kroužků mládeže s aktivními mladými včelaříky z celého Zlínského
kraje, aby poměřili své vědomostní znalosti a praktické dovednosti
v krajském kole soutěže Zlatá včela. Kdo byli ti nejlepší a nejúspěšnější? Mezi 45 účastníky mladší kategorie se umístil na prvním místě Marek
Matulík, na druhém místě Petr Janíček (oba z Uherského Brodu) a na třetím místě Jan Štěpán z Bystřice p. Hostýnem. V kategorii starších žáků,
kde se zúčastnilo 59 soutěžících, zopakoval loňské prvenství Mário Herák z Ostrožské Nové Vsi na druhém
místě se umístil Martin Melichařík
z Valašské Bystřice a třetí místo obsadil Martin Bielik z Jasenné. První tři postupují do celostátního kola
Zlaté včely v Nasavrkách. S nimi má
šanci postoupit do celostátního kola
ze 4. místa i Jan Miklíček z Ostrožské Nové Vsi, to bude rozhodnuto dodatečně. Další umístění dětí z VKM
Jasenná, na devátém místě Vojtěch
Dušek na 14. - Radek Skýpala, 17.
- Ondřej Dušek, 21. - Patrik Vaculík,
22. - Daniel Vavřička, 28. – Jan Novák, 32. – Tomáš Vavřička a 36. – Jakub Frýdl. Děkuji dětem za dobrou
prezentaci VKM Jasenná.

V Sazovicích se nejen včelařsky soutěžilo,
ale také poznávalo a bavilo. Pořadatelé v čele
s př. Jitkou Kučerovou
s rodinou a př. Vladimírem Mikelem s rodinou a dalšími přáteli dokázali udržet zájem dětí
po celé dva dny. Po soutěžním klání se děti vydaly za myslivci a jejich
čtyřnohými přáteli, aby
jim pejsci ukázali stopování, vyhledání, aportování a další psí dovednosti, včetně neplánovaného vyhrabání myši. Skoro všichni
poprvé viděli živou křepelku a navíc
měli možnosti si ji vzít do dlaní. Jízda na westernovém koni a poníkovi
se také líbila a několik koleček v sedle po vyprávění o koních z Tlumačova bylo příjemných. Až z jižní Moravy
přijeli nadšenci pro modely závodních
aut, předvedli své rádiem řízené stroje
na improvizovaném autodromu a dali
možnost každému zájemci ovládat závodní stroje. Z vrbového proutku děti
vyráběly píšťaličky nebo tužky, voskem zdobily kraslice, krášlily perníky, v neděli pak pletly tatary, neboli
pomlázky. Při této činnosti se uplatnili
i starší vedoucí, kteří se vrátili do dob
svého mládí a radou a názorem pomohli mladým vniknout do tajů splé-

tání vrbových prutů. Sobotní večer
končil pohádkovým příběhem v sále
obecního domu v provedení divadelním souborem z Napajedel. Nedělní
dopoledne zpestřilo vystoupení kouzelníka, kterým nadchl a pobavil jak
děti, tak dospělé.
Za komisi pro mládež byl přítomný př. Ing. Petr Stibor člen RV ČSV,
z nasavrckého SOUV-VVC přijel i př.
PaedDr. Ivan Bělohlávek, oba byli
spokojeni s vlastním průběhem soutěže a vyslechli připomínky k centrálně zadaným úkolům a jejich náročnosti. Nejvíce soutěžící i jejich
vedoucí překvapila morfologie místo tradičního mikroskopování, také
značná náročnost testu.
Jako vedoucí jedné zúčastněné skupiny vysoce oceňuji celou organizaci dvoudenního setkání včelařských
kroužků. Sehnat finanční prostředky
na dvoudenní pobyt, ceny a suvenýry, zajistit účinkující, sladit program,
zabezpečit bezproblémový průběh,
ubytování a stravování, to vše si vyžádalo hodně úsilí od všech pořadatelů, vstříc vyšla i paní starostka obce
paní Edita Hrbáčková a sponzoři Zlaté včely. Účast 104 dětí z 20 kroužků
je víc než výmluvná, jen 2 kroužky
se tohoto krajského kola nezúčastnily. O včelařský potěr je tak ve Zlínském kraji dobře postaráno zásluhou
řady obětavých vedoucích. Naše děti
se už nyní těší na příští ročník, na setkání a zážitky na Zlaté včele 2015.
Jaroslav Studeník,
vedoucí VKM Jasenná
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Sezóna stolního tenisu 2013/2014
Sezóna stolního tenisu 2013/2014
Po postupu z III. třídy okresní soutěže
v minulém roce jsme do nové sezóny
nastupovali s motivací udržet II. třídu. Nechtěli jsme nic podcenit, a proto jsme se týden před sezónou vydali na Vysočinu, kde jsme sportovními
aktivitami načerpávali síly. V obsazení našeho týmu se již několik let
nic nemění, do zápasů nastupovali:
Petrů Stanislav, Chromčák Petr, Lenczyk Dušan, Vávra Jaromír a Tomanec Libor. Již od začátku sezóny jsme
do všech utkání šli naplno a jako postupující z nižší třídy jsme předváděli
vyrovnané výkony s ostatními. Nejvíce se nám vydařily zápasy poslední, a i díky nim jsme se v tabulce celkově umístili na děleném 7. - 8. místě,
což je pro nás velký úspěch.
Jako každý rok jsme se pro zpestření také zapojili do Poháru okresu
Zlín, kterého se letos zúčastnilo 25
týmů ze všech pěti tříd. Podařilo se
nám projít až do finálového kola, kte-

ré se odehrávalo v sobotu 5. 4. 2014
ve zlínské herně stolního tenisu a kde
postoupili jen 4 nejlepší týmy: Štítná
nad Vláří, Louky, Fryšták a Jasenná. Zde jsme první zápas po dramatických soubojích nakonec bohužel
prohráli s Fryštákem, ale další zápas s Loukama jsme vyhráli a díky

tomu získali třetí místo. Vítězem Poháru se stal zaslouženě tým ze Štítné
nad Vláří.
Závěrem bychom chtěli vyslovit
velké díky paní Kremplové za její
podporu a čas, který nám a stolnímu
tenisu věnuje.
Tým stolního tenisu v Jasenné

Jarní pozdrav ze Soláně
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Noc kostelů 2014 v Jasenné
Pátek 23. 5. 2014

Myšlenka otevřít kostely v noci vznikla před desíti lety
ve Vídni, kde také v roce 2005 proběhla první Noc kostelů
– „Lange Nacht der Kirchen“. V roce 2009 byla v České republice poprvé pozvána široká veřejnost na noční program
do několika otevřených kostelů, a v následujícím roce se
Noc kostelů konala v celé České republice. Každým rokem
se do akce zapojuje více a více kostelů a zvyšuje se i zájem návštěvníků. Noc kostelů je ekumenická, to znamená,
že se týká více církví najednou. V roce 2012 se v Jasenné
do akce zapojil i farní sbor Českobratrské církve evangelické a v letošním roce se noční program poprvé připravuje v katolickém kostele sv. Marie Magdalény.
Program v kostele Českobratrské církve evangelické
v pátek 23. 5. 2014:
18:00 22:00 Interaktivní program pro děti v sále na
faře
- kvízy pro malé i velké
19:30 19:40 Zahájení a varhanní preludium
19:40 20:00 Biblické slovo
20:00 20:30 Hudební vystoupení dětí
20:30 21:00 „Od Cyrila s Metodějem k jasenskému
kostelu“
- povídání a obrazy z historie křesťanství
21:00 24:00 Noční prohlídka kostela a věže
od 21:00
Posezení v improvizované hospůdce
„U Kostela“
21:30 23:00 Noční folkový koncert
- vystoupí folkový písničkář Pavel Tabá-

sek a ostravská skupina Café Industrial
hrající alternative folk

18:30
18:35
19:00
19:15
19:30
19:45
20:45
21:15

Program v kostele sv. Marie Magdalény
v pátek 23. 5. 2014:
18:35 Zvoňte zvony na vše strany
19:00 Vystoupení mladých houslistek
19:15 Střípky z historie kostela a komentovaná
prohlídka
19:30 Varhanní preludium
19:45 Varhany pod drobnohledem
20:45 Volná prohlídka
21:15 Promítání fotek z generální opravy kostela
21:30 Střípky z historie kostela a komentovaná
prohlídka

Dobročinný bazar na faře ČCE
Diakonie ČCE vyhlásila na letošní
postní období veřejnou sbírku na pomoc etiopským ženám. Projektem
"STAVÍME LIDI NA NOHY" Diakonie ČCE podporuje zejména ženy
samoživitelky, které pečují o své děti
či sirotky, oběti epidemie AIDS. Vybrané prostředky jsou využity k rozvoji podnikatelských dovedností, čím
by se žena v daném prostředí mohla živit. Často to bývá chov ovcí, koz
nebo slepic, prodej ovoce, zeleniny
nebo obilí na trhu, pečení placek či
malý obchůdek.
Ve dnech 24.3. až 28.3.2014 proběhl v sále na faře ČCE dobročinný bazar, jehož výtěžek 3.500,- Kč
byl odeslán do Diakonie na sbírkový účet. Děkujeme všem, kteří zdar-

ma přinesli a nabídli k prodeji oblečení a další drobnosti. Poděkování
patří i těm, kteří přišli na faru a za-

koupením bazárkových věcí přispěli
na daný projekt.
Blanka Macková
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Doba panství pánů Draskovichů z Trakostjanu
a hrabat z Boos-Waldecku a Montfortu

Začíná se rýsovat v obrysech novostavba dráhy Vizovice – Valašská Polanka v délce cca 15 km (bylo dokonce uvažováno s alternativní trasou odklonem na Lhotsko), která měla být součástí důležité moravsko-slovenské
transversálky Otrokovice – Púchov, přičemž se dále mělo
použít stávající trati místní dráhy Otrokovice – Zlín – Vizovice k tomuto úseku Masarykovy dráhy Valašská Polanka – Horní Lideč. Zdůrazňuje se, že nová západovýchodní magistrála by byla o plných 246 km kratší než
dopravní spojení Olomouc-Přerov-Bohumín-Žilina. Úsek
z Otrokovic do Zlína měl být dvoukolejný.
Již v roce 1934 byly zahájeny přípravné práce (vykupování pozemků) na tomto projektu, a OZVD (Otrokovicko-Zlínská-Vizovská dráha) se zatím vedla ve vlastní
režii, aniž byla udělena koncese na stavbu trati. Již tohoto roku byl v Lutonině založen Baťův pracovní prapor, v němž v době velké hospodářské krize pracovali
na stavbě této železniční trati mladí muži za byt, stravu
a kapesné.
21. května 1937 uděluje vláda ČSR společnosti OZVD
koncesi pro stavbu normálně rozchodné hlavní dráhy z Otrokovic přes Vizovice do Horního Lidče. Lhůta
na stavbu byla stanovena na pět let od udělení koncese.
Tato dráha měla být vybudována dvoukolejně pro maximální rychlost 80 km/hod. Se stavbou trati bylo okamžitě
započato. Do roku 1939 bylo vybudováno přes 5 km náročné stavby železničního spodku i svršku, stavební práce – výkopy a náspy pokračovaly velmi rychle.
Po vyhlášení mobilizace v roce 1938 jsou pro případ
války Vizovice určeny za sídlo sborového velitelství armádního generála Josefa Bílého. Ten je ubytován v zámku. V září nařízeno zatemňování, pouliční světla se nerozsvěcují. Hlídky civilní požární ochrany jsou rozestavěny
po celém městě.
V Lutonině a Jasenné utrpěl v roce 1938 chov dobytka, vyskytla se slintavka a kulhavka, která zde způsobila velké ztráty.
V roce 1938 byly již elektrifikovány též obce Bratřejov, Lhotsko a Raková, v Jasenné byla téhož roku postavena radnice.
V ranních hodinách 15. března 1939 vpadly první německé fašistické hordy do pohraničních oblastí naší republiky, a již 16. března asi v 11 hodin dopoledne přijel také
do Vizovic první oddíl německých vojáků, kde se ubytoval
ve škole. Následující den projížděli Němci přes Lutoninu.
V době nacistické okupace se stal Zlín sídlem německých správních orgánů, v letech 1939-1942 zde byl úřad
oberlandrátu, který byl správním orgánem pro německé
státní příslušníky a dohlížel na činnost okresních úřadů
a obcí v okresech Uherské Hradiště, Uherský Brod, Zlín,
do roku 1940 i Vsetín, a od roku 1940 mu také podléhaly
okresy Holešov, Hodonín a Kyjov.
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Od 20. března bylo tudíž zastaveno vyučování na celé
vizovské škole, a až po 6. dubnu odjížděly postupně některé oddíly SS a školní budova byla konečně uvolněna.
Po jejich odchodu byly shledány ve škole velké škody, ta
byla nevídaným způsobem znečištěna. Celá budova musela být řádně vyčištěna a desinfikována, než mohlo být
opět zahájeno vyučování.
21. dubna 1939 postihla Lutoninu povodeň, místní obchod u Nedbálků byl zaplavený vodou a po jejím odčerpání byly na podlaze ryby. Cennou pomocí při záchraně
majetku byl i zásah místních členů hasičského sboru. Velké škody povodeň způsobila i obci Jasenná. Vedle řady
hospodářských objektů bylo zde zničeno i 5 obytných
domů, značně byly poškozeny zemědělské plodiny na polích, uhynulo mnoho dobytka, ale nejtěžší ztrátu znamenalo utonutí 3 dětí.
21. června téhož roku okolo 15. hodiny se strhla prudká
bouře s vichřicí také ve Vizovicích. Říčka Lutoninka vystoupila z břehů a zaplavovala okolí. Náměstí bylo zaplaveno do výše 1,5 metru, strženy 4 mosty, poškozeno 101
domů a objektů. Kulminace nastala během pouhé 1 hodiny. Lidé utíkali na půdy a na svah Vinohrádku. Jako zázrakem zůstaly nezasaženy Zádveřice.
V podřevnickém regionu se začala organizovat celostátní vojenská odbojová organizace „Obrana národa“.
V srpnu byla ustanovena v Lutonině komunistická
buňka, která se zaměřila na rozšiřování letáků, tiskovin, vysvětlování politické situace, zajišťování finančních příspěvků, buňka měla také spojení s ilegální skupinou „Obrana národa“, jejíž odbočka vznikla v tomto
roce také ve Vizovicích. Odbojná skupina vznikla
i v Zádveřicích, její členové však byli již příštího roku
zatčeni.
Protože nebyl dostatek potravin, byly krátce po německé anexi zavedeny potravinové přídělové lístky.
V Bratřejově došlo v r. 1940 vlivem okupačních nařízení k změnám v chodu školy. Byly zrušeny Místní školní
rady a místo nich vytvořeno rodičovské sdružení, které
mělo 12 členů. Škola musela být označena německo-českým nápisem a ve sklepě musel být upraven protiletecký
kryt. Od 3. postupného ročníku bylo zavedeno povinné
vyučování němčině.
V Lutonině byla Němci zastavena činnost spolku DTJ
(dělnická tělovýchovná jednota) a zabaven mu byl veškerý majetek. Spolek byl založen v roce 1930.
Jasenského evangelického faráře Otmara Hrejsu střídá
farář František Budínský (Budzinski) Ten zde svůj úřad
vykonává až do roku 1945.
Od sboru církve evangelické augsburského vyznání
v Jasenné se v roce 1941 oddělují Vizovice, podobně jako
se osamostatnil již v roce 1870 sbor v Pozděchově.
Václav Maruna, Vizovice

Společenská kronika

Jubilanti:
88 let
86 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Vlasta Lachmanová
Františka Balejová
Antonín Rokyta		
Marie Tomečková
Božena Bajgarová
Kočicová Věra		
Zdenka Holbíková
Jaroslava Mojžíšová
Anna Lukášová		
60 let Helena Petrášová
Věra Pečenková		
Stanislav Bajza		

dolansko
dolansko
dolansko
střed		
střed		
střed		
hořansko
hořansko
dolansko
střed		
hořansko
paseky		

duben
březen
duben
duben
duben
duben
březen
duben
duben
březen
březen
duben

Milan Šenkyřík		
dolansko
Oslavencům srdečně gratulujeme.

duben

Narodil se:

Teodor Změlík (rodiče Helena a Josef Změlíkovi)
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Jan Krajščák
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásili:

Věra Taláčková
Aleš Jurčák

Nadšené mládí se spojilo pro křehké stáří – Fashion show Dotek 2014

Ano, i tak by se dal nazvat projekt studentů UTB ve Zlíně, kteří zorganizovali velkou charitativní módní show
s dražbou originálních oděvů.
Hlavním cílem bylo získat peníze pro neziskovou organizaci Centrum zdravotní a sociální pomoci Dotek ve Vizovicích, která se stará o seniory a klienty s Alzheimerovou chorobou.
Výtěžek z dražby činil krásných 20 900,- Kč, přičemž
Nadace divoké husy jej ještě zdvojnásobí – celkem se
tedy podařilo získat 41 800,- Kč.
Díky této vysoké částce budeme moci pořídit elektrické polohovací postele, které bude možné si zapůjčit a tím
zpříjemnit život seniorům, o které pečují jejich blízcí
doma, v domácím prostředí.
Všichni, kdo se akce zúčastnili, mi jistě dají za pravdu,
že módní přehlídka a vlastně celá show neměla chybu. Je
pro nás velmi milé a potěšující, že i mladí lidé mají zájem
a touhu pomáhat našim nejstarším spoluobčanům.
Záštitu nad charitativním večerem převzala místostarostka města Vizovice Mgr. Zuzana Štalmachová a paní
PhDr. Karolína Maloň Friedlová, jednatelka institutu BaObec Lutonina srdečně zve všechny malé i velké ze širokého okolí na

Dětský den

konaný v sobotu 14. 6. 2014 od 15 hodin
v Lutonině na hřišti.

15.00 – 18.00 h.		
15.00 – 21.00 h.		
17.00 – 19.00 h.		
18.30 h.		
20.00 - ?		

Program:
Zábava s klaunem Hopsalínem
Rodeo býk pro děti i dospělé
Jízdy na vozítku Segway
Letadlo s bonbóny
Diskotéka

Po celé odpoledne malování na obličej, skákací hrad se
skluzavkou, trampolína, poník, jízda na koňském povo-

zální stimulace a uznávaná mezinárodní lektorka, patronka společnosti Dotek o.p.s.
Velký dík patří hlavnímu sponzorovi a partnerovi večera Ondrovi Hrachovému, koordinátorce projektu Ivě
Honzkové a jejímu týmu, sponzorům a také všem, kteří
se galavečera zúčastnili a tím podpořili dobrou věc – pomoc seniorům.
Děkujeme
Jarmila Zatloukalová, Dotek o. p. s.
zu, střelba ze vzduchovky, dětská tombola. Připraveno je
bohaté občerstvení (i frgály, hranolky, zmrzlina).
Pozvěte své kamarády, přijďte se pobavit. Akce se koná
i za deštivého počasí.
Vstupné: 20,- Kč dítě od 3 let, 60,- Kč dospělý
Doprovodným programem dětského dne je i výstava panenek, která proběhne v kulturním domě. Výstava bude
otevřena takto:
Pátek 13. 6. 2014
16 – 18 h.
Sobota 14. 6. 2014
14 – 19 h.
Neděle 15. 6. 2014
14 – 16 h.
Vstupné na výstavu je dobrovolné, v sobotu je vstupenka
na dětský den i vstupenkou na výstavu.
Jasenský zpravodaj 13
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Informace OÚ

opuštěná. Můžeme se zcela jistě těšit na kvalitní koncert
v době přicházejícího adventu.

Oznamujeme, že kadeřnictví v Domě služeb v Jasenné
provozuje od 1. 4. 2014 paní Lucie Sedláčková. Provozní
doba je dle telefonických objednávek na č. 605 128 968.

Volby do Evropského parlamentu
23. – 24. 5. 2014

Kadeřnictví v Domě služeb v Jasenné

Pozvánka

Dne 16. května 2014 (t. j. pátek) Vás srdečně zveme
na BESEDU DŮCHODCŮ v Hospodě pod Vartovňů. Začátek je v 16 hodin.
Program:
16.00 vystoupení dětí z MŠ Jasenná
16.30 vystoupení dětí ze ZŠ Jasenná
17.00 vystoupení taneční skupiny žen – MT Jasenná
17.30 – 18.30 pohoštění
K tanci i poslechu Vám bude hrát p. Salisová z Liptálu od 19.00 hodin. Přijďte pobesedovat a setkat se
s přáteli a známými.
Kulturně sociální komise

Sběr nebezpečných odpadů

z domácností a objemného odpadu
V sobotu 17. 5. 2014 proběhne v naší obci svoz nebezpečných odpadů z domácností. V době od 7:30 do 8:15 hodin
bude svozové vozidlo přistaveno u Motorestu u Kašparů
a v době od 8:20 do 9:05 hodin na točně. V uvedené době
bude na těchto místech moci 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.
Zároveň bude možné odevzdávat i objemné odpady (koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla …), odpady
zeleně, stavební odpady, dřevo. Zdůrazňujeme, že velkoobjemový odpad je možné odevzdat jen v době od 7:30
do 9:05 hodin (u motorestu nebo později na točně), poté
už nebude svozový vůz k dispozici. Letos nebude organizovaný sběr velkoobjemového odpadu samostatně, jako
v předešlých letech.

Koncert Jana Rokyty
V pátek 28. listopadu 2014 se v evangelickém kostele
v Jasenné uskuteční koncert Jana Rokyty mladšího a jeho
aktuálně zakládané muziky. Po úmrtí Jana Rokyty, čestného občana Jasenné, a po ukončení činnosti Cimbálové muziky Technik naštěstí nezůstanou koncertní pódia

Ve dnech 23. a 24. května 2014 se uskuteční volby
do Evropského parlamentu. Volební místnost bude opět
v budově Základní školy Jasenná. V pátek 23. 5. bude
otevřená od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 24. 5.
od 8:00 hodin do 14:00 hodin. Voliči zapsaní ve volebním
seznamu v obci Jasenná, kteří nebudou v době konání voleb přítomni v obci a chtějí volit, si mohou na obecním
úřadě vyzvednout voličské průkazy, s nimiž mohou volit v kterékoliv volební místnosti na území ČR. Písemné
žádosti o vydání voličského průkazu přijímá obecní úřad
už nyní, nejpozději do 8. 5. 2014. Voličské průkazy budou
žadatelům vydávány od 8. 5. 2014 (na tento den vychází
státní svátek, ale obecní úřad bude otevřen jako v pracovní den, tj. od 7:30 do 15:00 hodin). Na ústní žádost bude
voličský průkaz vydán nejpozději 21. 5. 2014 do 16:00
hodin, poté bude seznam voličů uzavřen. Voliči, kteří se
nemohou ze zdravotních důvodů dostavit do volební místnosti, mohou požádat, aby za nimi členové okrskové volební komise přišli domů.

Kompostéry

Připomínáme, že obec nabízí do výpůjčky na 5 let kompostéry o objemu 900 l. Po uplynutí 5 let se kompostér
stává majetkem vypůjčitele. Uzavřít Smlouvu o výpůjčce a darovací je možné kdykoliv v pracovní době na obecním úřadě, kde vám bude zároveň předán kompostér. Pokud na konci května zůstanou obci volné kompostéry,
mohou od června požádat o další kompostér i ti občané,
kterým už byl kompostér vydán.

ROKY - vodo-topo-plyn
4 kompletní rozvody v rodinných domech
4 rekonstrukce rozvodů vody, topení a odpadů
4 rozvody vnitřního vodovodu a kanalizace
4 opravy a výměny zařizovacích předmětů
4 opravy a úpravyvodovodů
4 instalace a výměny vodoměrů
4 čištění a opravy kanalizace
4 výměny kotlů, otopných těles, čerpadel
4 montáž podlahového topení
4 záruční a pozáruční servis
4 zajištění dalších stavebních prací

Kontakt: Antonín Rokyta
Tel.: 739 143 225, e-mail: roky.antonin@email.cz,
web: www.instal-roky.cz
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S profesionálními hasiči ze zlínského záchranného sboru.

Přínosná ukázka výcviku canisterapeutických psů.

Na pěvecké soutěži Trnečka reprezentovali školu Filip a Luboš
Čalovi.

Do sběru papíru se zapojili všichni žáci školy.

Děti hrály stolní tenis s velkým zápalem.

Vítěz Velikonočního turnaje Vojtěch Kovář (uprostřed), Veronika Surá (2. místo) a Adam Sedláček (3. místo)

Výroba masopustní masky ve školní družině.

Luboš Čala, Štěpán Řezníček, Vanesa Poláchová, Veronika Surá, Tomáš
Navrátil a Ondřej Macek zastupovali naši školu v meziškolní recitační soutěži.

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 30. dubna 2014.
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