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f Usnesení ze zasedání ZO
f Zateplení objektu MŠ
f Oznámení kontrolního výboru
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Usnesení přijatá na ustavujícím zasedání ZO Jasenné dne 3. 11. 2014 		
Přítomno 9 členů zastupitelstva.
VII/1/1/2014
ZO určuje ověřovateli zápisu Ing. Martu Surou a Pavla Polácha, zapisovatelkou Ivetu Dorničákovou. Pro: 9 členů
VII/1/2/2014
ZO schvaluje navržený program ustavujícího zasedání.
		
Pro: 9 členů
VII/1/3/2014
ZO určuje komisi pro volbu starosty, místostarostů, předsedy finančního výboru a předsedy kontrolního výboru v tomto složení: Petr Kovář, Mgr. Petra Kovářová
a Mgr. Andrea Čalová.
Pro: 9 členů
VII/1/4/2014
ZO schvaluje tajný způsob volby starosty a místostarostů.
Předseda finančního výboru a předseda kontrolního výboru
budou voleni veřejným hlasováním.
Pro: 9 členů
VII/1/5/2014
ZO schvaluje volbu dvou místostarostů.

Pro: 6 členů
Proti: 3 členové

VII/1/6/2014
ZO v souladu s § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích
určuje, že pro výkon funkce starosty bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Pro: 9 členů
VII/1/7/2014
ZO zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory
budou tříčlenné.		
Pro: 9 členů
VII/1/8/2014
ZO zvolilo do funkce uvolněného starosty obce Jasenná
pro volební období 2014 – 2018 pana Romana Boháče,
roč. 1969.		
Pro: 8 členů
		
Zdržel se: 1 člen
VII/1/9/2014
ZO zvolilo do funkce prvního neuvolněného místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy starosta nevykonává funkci pro
volební období 2014 – 2018 pana Pavla Polácha, roč. 1977.
		
Pro: 9 členů
VII/1/10/2014
ZO zvolilo do funkce druhého neuvolněného místostarosty,
který bude zastávat svou funkci bez nároku na odměnu a bude
mít na starost strategický rozvoj obce a církve pro volební
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období 2014 – 2018 paní PhDr. Danu Daňovou, roč. 1961.
		
Pro: 6 členů
		
Zdrželi se: 3 členové
VII/1/11/2014
ZO volí do funkce předsedy finančního výboru pro volební
období 2014 – 2018 paní Ing. Ivanu Londovou, roč. 1963.
		
Pro: 9 hlasů
VII/1/12/2014
ZO volí do funkce předsedy kontrolního výboru pro volební
období 2014 – 2018 pan Petra Kováře, roč. 1972.
		
Pro: 9 členů
VII/1/13/2014
ZO v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích schvaluje, že odměny za výkon funkcí neuvolněných
členů zastupitelstva obce náleží členům ode dne 3. 11. 2014
a v případě náhradníka ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil. Výše odměn bude stanovena na příštím zasedání zastupitelstva.
Pro: 9 členů
Usnesení přijatá na zasedání ZO Jasenná dne 19. 11. 2014
Přítomno 8, od 18:20 hodin 9 členů zastupitelstva.
VII/2/1/2014
ZO schvaluje navržený program jednání včetně předložených změn.		
Pro: 8 členů
VII/2/2/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

VII/2/3/2014
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2014 dle přílohy
k zápisu č. 2 ve výši 670.500,- Kč.
Pro: 8 členů
VII/2/4/2014
ZO schvaluje doplnění členů:
Finanční výbor – Ing. Marta Surá, Bc. Eva Kovářová
Kontrolní výbor – Mgr. Petra Kovářová, Leona Čalová
		
Pro: 8 členů
VII/2/5/2014
ZO schvaluje zřízení kulturní a sociální komise. Předsedkyní je Mgr. Andrea Čalová.
Pro: 8 členů
VII/2/6/2014
ZO schvaluje měsíční odměny neuvolněným členům ZO
a členům výborů podle přílohy k zápisu č. 3, v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb. ve znění nařízení vlády č. 459/2013
Sb. s účinností od 3. 11. 2014. Odměny zůstávají ve stejné výši
jako v předešlém volebním období.
Pro: 8 členů

VII/2/7/2014
ZO schvaluje starostu a místostarostu k zastupování obce
ve Sdružení obcí Syrákov (SOS) se sídlem v Liptále pro
období 2014 – 2018.		
Pro: 8 členů
VII/2/8/2014
ZO schvaluje starostu a místostarostu k zastupování obce
v Mikroregionu Vizovicko pro období 2014 – 2018.
		
Pro: 8 členů
VII/2/9/2014
ZO projednalo a schvaluje na základě předložené nabídky
uzavření smlouvy o zajištění zimní údržby 2014/2015 mezi
Obcí Jasennou a firmou Jasno spol. s r. o. Jasenná a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
VII/2/10/2014
ZO schvaluje komisi pro provedení inventarizace ve složení
Ing. Londová Ivana, Polách Pavel, Polášek Milan, Studeník
Antonín.		
Pro: 8 členů
VII/2/11/2014
ZO schvaluje starostovi obce používání vlastního vozidla
pro služební účely.		
Pro: 8 členů
VII/2/12/2014
ZO pověřuje pana Pavla Polácha (místostarostu obce)
jako určeného zastupitele, ke spolupráci s pořizovatelem
územního plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu, ve smyslu § 47, 51 a 53 zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2014 – 2018.
Pro: 8 členů
VII/2/13/2014
ZO schvaluje přijetí účelové investiční dotace ve výši
456.956,- Kč z rozpočtu Zlínského kraje na realizaci akce
„Stavební úpravy MK č. 2 Sokolská – 1. etapa“.
		
Pro: 8 členů
VII/2/14/2014
ZO schvaluje zveřejnění záměru pronajmout boční stěnu
budovy č. p. 54 pro umístění reklamního zařízení.
		
Pro: 9 členů

VII/2/15/2014
ZO schvaluje zveřejnění záměru dát do výpůjčky pozemek
334/1 vedený jako ostatní plocha o výměře 4.131 m2 v k. ú.
Jasenná na Moravě za účelem výstavby šaten a sociálního
zařízení a jejich následného provozování.
		
Pro: 9 členů
VII/2/16/2014
ZO schvaluje vyhlášku č. 3/2012 v původním znění a sazby
poplatků se měnit nebudou.
Pro: 9 členů
VII/2/17/2014
ZO ruší na základě doporučení hodnotící komise 2. kolo
výběrového řízení na akci „Stavební úpravy budovy MŠ
Jasenná č. p. 255“.		
Pro: 9 členů
VII/2/18/2014
ZO odkládá realizaci projektu „Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č. p. 255 – přístavba, nástavba a statické
zabezpečení objektu“ z důvodu neinformování o stavu
dotací ze strany MŠMT.
Pro: 9 členů
VII/2/19/2014
ZO pověřuje starostu zadáním vypracování stavební
dokumentace za účelem zajištění snížení energetické
náročnosti budovy MŠ Jasenná.
Pro: 9 členů
VII/2/20/2014
ZO pověřuje starostu zajištěním výběrového řízení
na dodavatele stavebních prací za účelem snížení energetické náročnosti budovy MŠ Jasenná.
Pro: 9 členů
VII/2/21/2014
ZO schvaluje oplocení pozemku u domu č. p. 172 chovatelským pletivem dle předloženého návrhu.
		
Pro: 8 členů
		
Zdržel se: 1 člen
VII/2/22/2014
ZO projednalo žádost organizátorů závodu „Ve stopě
Valašské zimy“ a pověřuje starostu projednáním této
záležitosti s představiteli okolních obcí dotčených závodem a s organizátory závodu – doplnění informací o zabezpečení rychlostní zkoušky.
Pro: 9 členů
Obec Jasenná vydala Nařízení obce č. 1/2014 - Tržní řád, který stanovuje podmínky, za nichž lze uskutečňovat nabídku, prodej zboží a poskytovat služby mimo
provozovnu. Tržním řádem je zakázán tzv. podomní
a pochůzkový prodej a nabídka služeb.
V souvislosti s tímto zákazem nechala obec zhotovit samolepky a plastové cedulky, které si mohou občané zdarma vyzvednout v kanceláři obecního úřadu
a nalepit je např. na poštovní schránku nebo připevnit
na plot.
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Poděkování za účast ve volbách
Vážení spoluobčané,
přijměte naše poděkování za účast
ve volbách, jejichž výsledek pro
období let 2014 až 2018 sebou přinesl významnou změnu v obsazení
zastupitelstva obce.
Velmi si Vaší důvěry vážíme a budeme se snažit, abychom Vaše očekávání naplnili.

Jakákoliv změna sebou vždy přináší velkou výzvu a závazek současně. Chceme svým volebním slibům
dostát a přinést tak do naší obce
tolik potřebnou novou atmosféru,
v níž se bude dařit zlepšit podmínky pro
život Vás, našich spoluobčanů.
Pracujeme nyní na programovém
prohlášení zastupitelstva, které bude

konkrétním výčtem toho, co chceme
v nadcházejících čtyřech letech udělat
pro rozvoj obce Jasenná. Seznámíme
Vás s ním v dalším čísle zpravodaje.
Vážení spoluobčané, přejeme Vám
krásné a pokojné Vánoce, hojnost
Božího požehnání a v novém roce
především pevné zdraví!
Zastupitelstvo obce Jasenná

Práce na zateplení objektu MŠ pokračují

V průběhu měsíce listopadu a prosince pokračovaly potřebné kroky,
které by umožnily využít schválenou
dotaci z MŽP na snížení energetické náročnosti objektu Mateřské školy v Jasenné.
Situace kolem mateřské školky sebou nesla celou řadu dohadů. Je proto
zapotřebí uvést věci na pravou míru:
Minulé zastupitelstvo obce schválilo nejen práce na zateplení s ohledem
na přidělenou dotaci, ale rozhodlo se
na základě pouhého příslibu dotace
z MŠMTV rozšířit projekt o přístavbu a opravu střechy. Takovýto investiční záměr by včetně DPH představoval částku blížící se 13 milionům
korun.
Vedla je k tomu mimo jiné i úvaha,
že objekt školky má narušenou statiku, tedy součástí zamýšlené investice
byly i práce na zlepšení údajně narušené statiky objektu.

Od července do října se nepodařilo bývalému zastupitelstvu dovést
výběrové řízení na stavební úpravy
a zateplení školky do zdárného konce a vybrat dodavatele. Navíc, v září
obec obdržela posudek statika, že
objekt MŠ je v pořádku. Až do listopadu navíc ministerstvo školství nevyčlenilo přislíbenou dotaci na dodatečné stavební práce. Celá investiční
akce na tolik potřebné zateplení školky a snížení nákladů na její vytápění
byla ohrožena.
Nové zastupitelstvo tedy muselo přijmout na svém zasedání 18. 11.
usnesení, že ruší původní záměr zastupitelstva a schválilo, že obec využije pouze dotace na zateplení objektu
MŠ na snížení energetické náročnosti
ve výši 3.229.346,- Kč.
Bohužel jsme se však dostali do velké časové tísně, ve které nyní pracujeme. To, abychom přidělenou dotaci

Ve stopě Valašské zimy 2015
Jubilejní 40. ročník motoristické
soutěže „Ve stopě Valašské zimy –
memoriál Josefa Sláčíka“ proběhne ve dnech 6. – 8. února 2015. Soutěž je určena pro řidiče-amatéry.
V sobotu 7. února 2015 povede jedna z rychlostních zkoušek (RZ) také
katastrem naší obce. Uzavřena bude
komunikace z Jasenné do Ubla.
Start RZ bude v Jasenné u firmy Vibox a. s. Organizátor akce se zaručil, že pořadatelská služba dohlédne
na průjezdnost místní komunikace
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Sokolská. Aby nedocházelo k neoprávněnému pohybu diváků na pozemcích firem, bude pořadatelská
služba posílena bezpečnostní agenturou. Policie ČR bude kontrolovat
dodržování zákazu vjezdu a zákazu
zastavení, zvláště u příjezdu k rychlostní zkoušce. Mimo jiné bude provádět i namátkové měření rychlosti, především v husté zástavbě. Pro
případ škody způsobené třetím osobám má pořadatel uzavřenou pojistnou smlouvu.

mohli vyčerpat, představuje, abychom
do 15. ledna odevzdali na příslušném
ministerstvu smlouvu s dodavatelem a zahájili práce. Přitom rozhodnutí o přidělení této dotace je na OÚ
od poloviny července! Přehnané plány
bývalého vedení obce, bez patřičného finančního krytí, s rizikem velkého zadlužení, před nás nyní postavily
složitý a náročný úkol jednak přepracování projektové dokumentace (přitom za tu původní, pro nás nyní nepoužitelnou, obec zaplatila více než 300
tisíc korun), vyhlášení veřejné zakázky, její administrace, dodržení všech
zákonných lhůt tak, abychom o přidělenou dotaci nepřišli.
O výsledku Vás budeme informovat v příštím vydání zpravodaje.
Zastupitelé ze sdružení
nezávislých kandidátů
Změna pro Jasennou a Jasenná 2014

Oznámení Kontrolního výboru
občanům o připravovaném programu
Současně s činností nového zastupitelstva je pro nadcházející volební
období zřízen i kontrolní výbor. Finanční a kontrolní výbory mají své
specifické postavení, neboť jsou zastupitelstvem zřizovány povinně a zákon
jim kromě úkolů svěřených výslovně
zastupitelstvem obce stanoví též další
úkoly, které tyto výbory provádí i bez
pověření zastupitelstva obce.
Mezi základní kompetence patří:
l kontrola plnění usnesení zastupitelstva
l kontrola dodržování právních předpisů na úseku samostatné působnosti obce
l kontrola zadávání veřejných zakázek, hospodaření s majetkem obce
l dodržování dispozic při nakládání
s obecním majetkem
l kontrola dodržování smluvních
podmínek
l kontrola dodržování pracovně právních předpisů
l plní další úkoly uložené zastupitelstvem obce
Kontrolní výbor bude pracovat v tříčlenném složení na základě schvále-

ného plánu kontrol a veškerá zjištění
bude předkládat zastupitelstvu obce.
Z počátku si zpracujeme sumář všech
platných vnitřních předpisů obce,
školy a školky a postupně se budeme
zaměřovat na jejich aktuálnost a dodržování.
Jako prioritu vnímáme kontrolu
organizačního řádu obce, protože
jen na základě přesně vymezených
kompetencí a vztahů lze efektivně řídit úřad a kontrolovat jeho výstupy. Další ne méně důležitou oblastí je oblast smluv, neboť smluvní
vztahy hrají důležitou roli jak v životě každého jednotlivce, podniku,
podnikatele, tak v činnosti obce.
V množství kompetencí a úkolů,
se kterými se obce potýkají, je nutné mít přehledný, efektivní a snadno dohledatelný systém veškerých
písemností, který je znakem efektivního úřadu. Smyslem činnosti kontrolního výboru je dosáhnout
nastavení takového systému řízení
obce, který povede k přehlednému,
zákonnému a pro občana čitelnému
fungování naší obce.

Poplatky
Poplatky za odvoz odpadu

Výše poplatku pro rok 2015 je 450,Kč za osobu hlášenou k trvalému pobytu v obci. Studující, kteří bydlí
v pracovní dny mimo obec, mohou
uplatnit slevu 50 %. K tomu je třeba
doložit potvrzení o studiu nebo potvrzení o ubytování. Termín splatnosti je stanoven na 31. 3. 2015. Poplatky
je možné hradit i bankovním převodem na účet obce č. 8621661/0100,
variabilní symbol 37220xx (místo xx
doplníte číslo popisné domu). Pytle
na tříděný odpad si můžete zdarma
vyzvednout kdykoliv v průběhu roku
v kanceláři OÚ.

Poplatky za psy

Poplatek za psa hradí každý majitel

psa staršího tří měsíců. Výše poplatku je pro rok 2015 následující:
Rodiny, jednotlivci
– 100,- Kč za každého psa
Obyvatelé pasek
– 60,- Kč za každého psa
Vdovy, vdovci
– 40,- Kč za každého psa
Poplatek je splatný do 31. 3. 2015.
Pořídíte-li si psa v průběhu roku,
máte ohlašovací povinnost k obecnímu úřadu, kde je třeba nového psa
zaevidovat a uhradit poplatek v poměrné výši. Tento poplatek je také
možné hradit bankovním převodem
na účet obce č. 8621661/0100, variabilní symbol 1341xx (místo xx doplníte číslo popisné domu).

Veškeré výstupy naší činnosti budeme vkládat na webové stránky
obecního úřadu.
Podněty a připomínky k činnosti kontrolního výboru očekáváme
i z řad občanů. Tyto můžete směřovat přímo předsedovi kontrolního výboru nebo prostřednictvím
zastupitelů či obecního úřadu.
V současné době se jedná o umístění schránky, která bude sloužit
všem občanům k podávání podnětů a připomínek a to jak k práci
kontrolního výboru, tak k činnosti
obce, jejich zaměstnanců, zastupitelů, MŠ a ZŠ. O jejím umístění budete informování prostřednictvím
webových stránek obce a členové
kontrolního výboru budou jednotlivé podněty následně předkládat
k projednání zastupitelstvu.
Těšíme se na Vaše podněty
Petr Kovář – předseda KV
Leona Čalová – členka KV
Petra Kovářová – členka KV

SRPDŠ SRDEČNĚ ZVE
VŠECHNY OBČANY
NA TRADIČNÍ MAŠKARNÍ
PLES
KTERÝ SE BUDE KONAT
V SOBOTU DNE 21. 2. 2015
V SOKOLOVNĚ.
TENTOKRÁTE NETRADIČNĚ
V DUCHU HIPPIES !!!
PŘIJĎTE SE S NÁMI
POBAVIT A NA CHVÍLI
ZAPOMENOUT NA DENNÍ
STAROSTI .
TĚŠÍME SE NA VÁS .
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Zprávičky ze školky
Přicházíme k vám s novým zpravodajem z Mateřské školy Jasenná.
Jste napjatí, co vše naše děti prožily
a prožijí? Tak teplé ponožky na nožky, zatopte si hezky v krbu, ať máte tu
správnou atmosféru. A začínáme...
Župánkovo – pyžámková párty
Den 11. listopad 2014 není jen tak
obyčejný. Vlastně pro Vás možná byl.
Ale pro děti ze školky ne. Prožívaly
totiž celý den v mateřské škole v posteli. Myslíte si, že přeháním? Máte
pravdu, ale bylo by to přece normální, když všechny děti i paní učitelky se ve školce objevily v pyžámkách, nočních košilkách a v různě
barevných županech. My jsme se totiž s dětmi rozhodly, že si uděláme
župánkovo-pyžámkovou párty. Tancovaly jsme, zpívaly, „řádily“, a četly pohádky, které si děti vybraly, tak
jak se to v postýlkách dělá. A dokonce jsme měli i molo, po kterém se
všechny děti prošly a předvedly své
krásné pyžámkové modely. Řeknu
Vám, že nám ve školce rostou úžasné modelky a manekýni. Skvěle jsme
si to všichni užili, dětská očka zářila,
a to pro nás bylo to nejdůležitější.
…líbilo by se Vám přijít se podívat
na naši pyžámkovou párty? OmlouNávštěva hvězdárny na Vsetíně
Jezdíte rádi na výlety? Děti
z mateřské školy určitě ano. Tentokrát jsme se vydali do hvězdárny, protože jsme tam ještě nikdy
nebyli. Vyrážíme sice do zamračeného dne, ale všichni se moc
těšíme. Cesta autobusem rychle
uběhla. I když začalo trochu mrholit, nám to náladu nepokazilo. Šli
jsme nejprve kolem Bečvy a pak
nahoru po schodech až k hvězdárně. Zde nás přivítal velmi příjemný a usměvavý pán. „Kvůli počasí
si nemůžeme prohlédnout venkovní meteorologickou stanici“, oznámil nám pan Svozil. Pan průvodce
nám ukazuje otáčecí kopuli. Pod
ní si prohlížíme pět dalekohledů,
z nichž jsou tři čočkové a dva zr6 Jasenský zpravodaj

vám se, ale už skončila, snad příště.
Teď nás čeká výlet na Vsetín. Přesněji

na vsetínskou hvězdárnu, kterou navštívily děti ze třídy „Motýlků“ ...

cadlové. Ukázal nám modely raket, které dříve letěly do vesmíru.
Promítl dětem film o startu rakety.
Viděli jsme samotný let i stav beztíže. Pozorovali jsme, jak planeta
Země vypadá z vesmíru. Rozeznávali jsme oceány, hory, svítící velkoměsta, bouři, blesky a dokonce
polární záři. Děti film i pohádku
o hvězdách se zaujetím sledovaly.
Čas rychle běží a my se musíme
s hvězdárnou rozloučit a vydat se
na zpáteční cestu. Odjíždíme spokojení a všichni doufáme, že se sem
v létě za pěkného počasí vrátíme.
p. učitelka Věra Kočicová

v tomto týdnu nekončí. Ještě nás čekalo povídání o zoubkách ….

… Jak jste viděli, i na hvězdárně může být zábava a děti se plno
nových věcí dozvěděly. Ale tím to

Zoubky, co o Vás víme?
„Milé děti, co nás dnes čeká a nemine,“ povídá paní učitelka dětem,
„dnes 19. 11. 2014 za námi přijde
paní Poláchová a budeme si s ní povídat o zoubkách.“ To víte, že se to dětem líbilo. Byly nadšené, že se dozví
zase něco nového. A jak to probíhalo? Paní Kamila Poláchová si nejdříve povídala o zoubkách s velkými dětmi a poté s malými. Děti se dozvěděly
o tom, jak se správně zoubky čistí, jak
se dělá zubní kaz. Na obrázcích hledaly a poznávaly jídlo, které zoubkům
prospívá a naopak které jídlo jim ubližuje. Děti byly zvídavé a na plno věcí
se vyptávaly. Tomu byste ani nevěři-

li na co. Naše starší děti totiž zajímala dokonce i rovnátka. Ale také Vám
musím něco prozradit. Když se paní
Poláchová mladších dětí ptala, jestli si
maminky či tatínkové také čistí zoubky, víte, co jí děti odpověděly? „NE,
nečistí.“ Tedy maminky! Tedy tatínci!
Že i vy si také čistíte zoubky alespoň
dvakrát denně? Tak mě napadá, že
děti to řekly jenom proto, že si zároveň s dětmi zoubky nečistíte. A když
Vás děti nevidí, tak si myslí, že Vy si
zoubky nečistíte. Mám nápad, co kdybyste si zároveň s Vašimi dětmi čistili
zoubky. A pokud přece jenom se najde někdo z Vás, kdo neví, jak si zoubky čistit, tak nezoufejte. Naše děti to
už umí. Se svým kartáčkem si to vyzkoušely a krásně jim to šlo. Ony Vás
to rády naučí. Paní Poláchová také dětem donesla různé materiály, omalovánky, a cesty k zdravým zoubkům
a pro nejmenší i pastičky.
Za krásné dopoledne a dárečky
paní Poláchové moc děkujeme.
... Listopad se nám přehoupl do prosince. Také máte tolik rádi prosinec?
Já ano. Je to měsíc plný kouzelné atmosféry, voňavý po perníčkách, rozzářený očima mnohých z nás, a s bílou třpytivou sněhovou pokrývkou.
Tedy některé roky tomu tak nebylo,
ale já věřím, že letos budou Vánoce
opravdu na sněhu. V tomto krásném
období chodí i Mikuláš…
Jak čert s Mikulášem
do školky přišel
Už je zima, už je čas, Mikuláši
mají sraz…
Rok se s rokem sešel a pátý prosinec přišel! I my děti a paní učitelky jsme se celý týden na tento „velký
den“ připravovaly. Učily se básničky
a písničky, nazdobily nejen naše třídy,
ale i celou školku. A netrpělivě čekaly, až zazvoní zvoneček a Mikuláš
dorazí. A taky že dorazil, nejen Mikuláš, ale i jeho družina – čert s andělem. Některé děti se na nadílku těšily,
jiné ale měly velké obavy…
Vše nakonec dobře dopadlo. Čert
nikoho neodnesl a anděl nám za hezkou písničku či básničku nadělil sladkou odměnu. p. učitelka Jitka Malá

… Věřím, že i u Vás Mikuláš dopadl tak dobře, jako u nás. Děkujeme
paní Poláchové, která za námi přišla
jako anděl, panu Studeníkovi, našemu
Mikuláši a panu Poláškovi, strašidelnému čertovi. Nesmím opomenout, že
naše děti malovaly svá přání Ježíškovi. Dopis s přáními dětí i nás zaměstnanců jsme poslali do Ježíškovy dílny
a teď netrpělivě očekáváme, že nám
Ježíšek odpoví. Tak a to je zatím vše,
co naše děti zažily. Jste zvědaví, co je
v měsíci prosinci ještě čeká? Nechte
zahnat zvědavost. Dobrá tedy, když
na tom tak trváte, tak Vám to přece
jenom povím. Děti si budou povídat
s paní farářkou Včelnou o Vánocích
a adventu, možná si i něco vytvoří. Uvidí pohádky se zimní a vánoční tématikou. S paními učitelkami si
budou povídat o tradicích a zvycích

o Vánocích, upečou si perníčky, ozdobí si stromeček, u kterého si zazpívají koledy. A třeba děti i pod stromeček
něco dostanou. Jako každým rokem
s dětmi připravujeme vánoční besídku, tentokrát bude s překvapením.
Ale teď už jsem opravdu vyčerpala všechny důležité informace, které
jsem Vám chtěla předat. Už mi zbývá poslední věc. Chtěla bych Vám
totiž za celou mateřskou školu, děti
i zaměstnance MŠ, popřát krásné a požehnané Vánoce, prožité v kruhu Vašich blízkých. Aby vaše srdíčko zaplesalo ze společného štěstí, že jste opět
všichni spolu, protože ne všichni mají
takové štěstí. A do nového roku Vám
přeji hodně zdravíčka, nové krásné
prožitky a hlavně lásku.
Michaela Propšová
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13. Žákovský ples ZŠ Jasenná
I v letošním roce naše škola uspořádala tradiční Žákovský ples, tentokrát již třináctý.
Součástí tohoto plesu je vždy pasování prvňáčků a stužkování páťáků. Letos jsme pasovali 11 prvňáčků a stužkovali rovněž 11 páťáků.
Začátek plesu patří polonéze, kterou si kromě všech páťáků zatančili i další žáci z různých ročníků.
V dalším programu vystoupili jako
zajíci žáci 1. a 2. ročníku a s potěšením jsme sledovali i vystoupení našich hostů – dětí z MŠ Jasenná a MŠ
Ublo, kterým tímto velmi děkujeme.
Je již tradicí, že jsou na plese připraveny soutěže pro děti, bohatá
tombola a občerstvení. Za příspěvek
do tomboly děkujeme rodičům žáků
a sponzorům naší školy (Papírnictví
Pavelka Vizovice, COOP Jednota,
Řeznictví Petr Kovář, Jasno Jasenná  a Obec Jasenná) a za výpomoc
v bufetu našim „seniorkám“. S potěšením jsme návštěvníkům předvedli nové sportovní dresy, které jsme
zakoupili díky sponzorské pomoci
místních firem Valendin spol. s r. o.
a Jasno Jasenná. Velké poděkování
jistě patří i Sokolům Jasenná za poskytnutí sokolovny. I letos bude výtěžek plesu použit na potřeby dětí
ve škole a pokračování zapojení
školy v projektu Adopce na dálku.

Žákovský ples se jistě vydařil a tak
se můžeme již nyní těšit na ten příští. Více fotek a video můžete shléd-

Celoroční projekt o významných
osobnostech v Jasenné
Žáci všech ročníků ZŠ se zapojili do celoškolního projektu o nejvýznamnějších osobnostech naší obce. Vybrali jsme tyto osobnosti – Jan Macek, Antonín Moltaš,
Jiří Řezníček, Stanislav Mikuláštík, Jan Rokyta. V průběhu roku budou probíhat besedy s rodinnými příslušníky a lidmi spojenými s těmito jmény. Jako první mezi
nás zavítal pan Pavel Sovička, který nás seznámil s prací kronikáře Jana Macka a sám jako současný kronikář obce Jasenná nám ukázal, jak vzniká kronika a co
vše do ní patří. Z každé besedy žáci vytvoří nějaký
výstup, který bude možné zhlédnout na konci školního
roku v připravované výstavě. Již teď žáci pracují na kronice svého ročníku.
Andrea Čalová
8 Jasenský zpravodaj

nout na našich webových stránkách
www.zsjasenna-zlin.cz.
Mgr. Hynek Tichý

Jasenná má MISTRA ČR a MISTRA SVĚTA!!!
Markovi Černému se podařil v letošním roce fantastický úspěch na poli sportovní kynologie!!!
Se svým psem Extreme Orex Aykmar vyhrál v rekordním věku 25 měsíců Mistra České republiky a tímto se
zároveň kvalifikoval jako „ jednička“ české reprezentace
na Mistrovství světa německých ovčáků konané ve francouzském Haguenau. Po famózním výkonu na „republice“ byl Marek horkým kandidátem na Mistra světa.
Mistrovství světa byl velmi náročný týdenní závod, který opravdu prověřil kvality, nejen psů, ale i jejich psovodů. Kvalifikovalo celkem 135 nejlepších psů ze všech
zemí světa.
Markův Extreme Orex Aykmar jako nejmladší pes celého závodu zvládl svoji premiéru na světovém poli skvěle a titulem Mistr světa v poslušnosti všechny ohromil
a zároveň si získal uznání a respekt celého světa.
Celkové 8. místo bylo fantastickým úspěchem, protože
kdo se pohybuje ve sportovní kynologii, ví, že umístění
v první desítce s tak mladým psem jako je Extreme Orex
Aykmar je neuvěřitelné.
Tímto výsledkem se česká kynologie vryla do podvědomí celého světa a Jasenná se objevuje v navigaci špičkových kynologů z celého světa, kteří jezdí za Markem
na návštěvu z různých koutů světa (Thajsko, Norsko,
USA, Belgie, Itálie, Lotyšsko, Austrálie...).
Kynologický klub Jasenná děkuje obci Jasenná za podporu a firmě Jasno a.s. za možnost užívání tréninkového placu.
Ing. Veronika Coufalová, KK Jasenná

Nejlepší poslušnost
Mistrovství republiky 2014 Suchdol nad Odrou

Mistrovství republiky ČKNO
2014 – Mistr republiky 2014,
Nejlepší poslušnost
a Nejlepší obrana
Jasenský zpravodaj 9

Sportovní sezóna 2014 úspěšně za námi

Další jezdecká sezóna ve westernovém ježdění je
za námi a tak mi dovolte její krátké shrnutí. Stejně jako
v předešlých letech se naši jezdci zúčastnili mnoha kvalifikačních závodů, ze kterých si odvezli nespočet výborných umístění a ladili formu na vrchol sezóny.
První se konalo poslední srpnový víkend MČR WRC
mládeže v Horce nad Moravou. Tam za naši stáj startovali čtyři jezdci, Matěj a Eliška Poláčkovi, Eliška Doležalová a Leontýna Tanko. V jedné z disciplín si naši mladí
reprezentanti rozdělili mezi sebe první tři stupně vítězů.
Matěj Poláček 1. místo, Eliška Poláčková 2. místo a Leontýna Tanko 3. místo. V další disciplíně Matěj vyhrál
svůj druhý titul Mistra WRC a ve třetí soutěži titul Mistra vyhrála Leontýna Tanko, Eliška obsadila krásné čtvrté místo.
Po těchto závodech jsme hned druhý den odcestovali na European Paint Horse Championship (ME plemene Paint Horse) do německého Kreuthu. Startovní pole
byla opět velmi početná a úroveň soutěžících vysoká, ale
i přesto si Eliška Poláčková z kategorie mládeže odvezla
druhé, třetí a dvě pátá místa. V kategorii dospělých bojovali v jezdeckých disciplínách o umístění Petra Poláčková a Petr Jančík. Podařilo se jim svými výkony prosadit
v početném startovním poli a dosáhnout stejně krásných
výsledků jako Elišce. V soutěžích, kde se předvádí mladí koně tzv. ze země, startoval Roman Poláček ve dvou
disciplínách a v obou se mu podařilo zvítězit a získat titul European Champion. Se stejným koněm startovala

v amatérských třídách i jeho majitelka Lenka Zdráhalová
a obsadila dvakrát druhé místo a titul European Reserve
Champion.
Koncem září již následovalo MČR WRC dospělých konané v Kozlovicích za Frenštátem. Tam vyjeli bojovat
o cenné kovy před dánského rozhodčího Petra Poláčková
s klisnou Instinctively Fancy a premiérově s hřebcem Invitationsensation a Petr Jančík se svým valachem Gamblers Inittowinit. Jelikož se jim podařilo své koně předvést na výbornou, po právu si odváželi krásná umístění.
Petra Poláčková si odvážela z jedné disciplíny titul Mistra
i druhého Vicemistra WRC ČR a v dalších dvou získala
dva tituly Vicemistra WRC. Petr Jančík si vybojoval své
dva první tituly Mistra WRC ČR.
Konec sezóny již tradičně zakončili naši jezdci svojí
účastí v roli reprezentantů na již desátém ročníku Středoevropského poháru (Middle European Cup) konaném
začátkem října. Letos zde startovalo 131 jezdců ze čtyř
zemí. Tentokrát jsme to neměli daleko, jelikož pořadatelskou zemí byla Česká republika. Do nedaleké Čeladné
vyrazili na třídenní klání Petra, Eliška a Matěj Poláčkovi.
Eliška zde vybojovala jedno první a jedno druhé místo,
Matěj jedno druhé a Petra dvě první a jedno druhé místo.
Svými úspěchy výrazně přispěli k celkové výhře českého
týmu před Slováky, Maďary a Poláky.
Všem jezdcům ještě jednou gratuluji k získaným umístěním a přeji další úspěchy v příštím roce.
Roman Poláček, WRC Ranč pod Vartovňů - Jasenná

MČR WRC mládeže v Horce n. Moravou
Zleva: Matěj Poláček, Eliška Poláčková, Eliška Doležalová, Leontýny Tanko
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Petr Jančík

HC JASENNÁ

Dobrý den, zdravíme všechny příznivce zimních sportů, zvláště hokeje. Tímto článkem chceme upozornit
občany a již zmiňované fanoušky, že i v naší obci je hokejový tým, který vznikl zhruba před 15 lety. Tehdy byl
vedoucím týmu p. Stanislav Petrů. Hrálo se na různých
zimních stadionech po Zlínském kraji. Byly to zimáky Uherský Brod, Vsetín, Zlín. Začali jsme také hrát na
novém zimním stadionu Brumov – Bylnice, kde jsme dva
roky hráli přátelská utkání. Mužstvo jsme dále přihlásili do VHL (Valašská Hokejová Liga) a začali měřit síly
s různými soupeři. Od roku 2009 používáme oficiální název HC JASENNÁ.
V sezoně 2011 – 2012 jsme hráli ve skupině „ A“. Skončili jsme na 8. místě z 8 týmů. V roce 2012 – 2013 jsme
byli opět 8. z 8. V sezoně 2013 – 2014 jsme přestoupili
do skupiny „B“, kde hrálo 10 týmů a umístili jsme se na
5. místě. V současné době hrajeme ve skupině „A“,
která se sloučila se skupinou B z loňské sezony a tak
vznikla velká skupina se 14 týmy. Hraje se ještě skupina
„B“ a „C“. Celkem je ve VHL 36 týmů a jedná se o největší HOBBY LIGU ve střední Evropě.
Ještě se vrátím k sestavě týmu. Sestava se skládá jak
z místních Jaseňanů, tak z hráčů jiných okolních vesnic
a Zlína. Náš sport je časově i finančně náročný a ne každý si jej může dopřát. V dnešní době to nejde jinak, než
spojit více lidí z okolních vesnic. V týmu máme 24 lidí,
většina hráčů je z Jasenné.

Petra Poláčková, Středoevropský pohár v Čeladné
Smilek, Petr Machovský, Martin Kovář, Jan Čejka, Luboš Kovář, Jiří Klačánek, Petr Hořelka, Michal Žůrek,
Roman Navrátil
Poděkování patří naším sponzorům, bez kterých by to
bylo složitější: Obec Jasenná, Maso uzeniny Petr Kovář,
HABACO GROUP Tomáš Černota z pasek, Řeznictví
SINGER Lhotsko.
Ještě jednou za HC JASENNÁ velký dík. Sportu zdar
a hokeji zvlášť.
PS. Doufám, že nám bude přát zima a dovolí nám
připravit naše kluziště u sokolovny pro naše děti a občany.
Petr Kovář

Vedoucím týmu HC JASENNÁ:
Petr Kovář
GÓLMANI:
Petr Kovář, Marek Hádal, Adam Barvík
OBRANA:
Václav Smetánka, Miroslav Jančík, Michal Štencl,
Radek Zicha, Jakub Zubalík (Tlášek), Tomáš
Kovář, Ladislav Mlčoch, Vítězslav Polčák, Vladislav
Barvík
ÚTOK:
Roman Kráčala, František Žůrek, Tomáš Krajščák, Petr
Jasenský zpravodaj 11

Východní pastviny
Povíme si něco o historii stáje, kterou dnes mnozí znají pod názvem Ranč pod Vartovnů. Před rokem 1940, byl
ve zdejším údolí pod Vartovnů jenom jeden dům, ve kterém bydleli Kolajovi a o kousek dál stála koliba pro ustájení ovcí. V roce 1940 byl v Jasenné založen Pastevní podnik, v této lokalitě postavena stáj pro dobytek a zřízeny
pastviny. Pastevní podnik si pronajal pozemek od 4 majitelů, o výměře 113 měřic (21,52 ha), na dobu 20 let. Pastviny dostaly název Východní pastviny. U založení Pastevního podniku pro Jasennou a okolí stál pan Otmar Hrejsa,
dlouholetý farář ČCE v Jasenné, ve zdejší farnosti působil
od roku 1898 do roku 1939, kdy odešel do penze. Na zdejších pastvinách se odchovával hovězí dobytek členů Pastevního podniku. Po vzniku Jednotného zemědělského družstva v Jasenné zde byly zpočátku ustájeny krávy.
Pak zde byly ustájeny a paseny jalovice. Stáj přestala být
využívána pro ustájení jalovic okolo roku 1973, kdy byla
změněna organizace pastvy a JZD přešlo postupně na odchov mladého hovězího dobytka a to konkrétně jalovic,
v kooperaci s družstvy v nížinách. To se již říkalo okolí stáje „U Zornice“. O dalším osudu stáje rozhodl chov
jezdeckých koní. Stáj prošla rekonstrukcí a jezdecký
oddíl při JZD Podhájí se sídlem v Lutonině zde měl ustájeny koně. V roce 1992 až 1994 došlo ke krátké změně
využití stáje. Vznikla myšlenka na nové využití pastvin a to
pro odchov antilopy losí. Akce byla iniciována Vysokou
školou zemědělskou v Brně, fakultou lesnickou a po jednáních se Zemědělským družstvem Podhájí bylo rozhodnuto o umístění antilop na Východních pastvinách. Bylo
zde umístěno asi 5 kusů a počítalo se s postupným nárůstem populace antilopy, vlastním odchovem. Sám jsem si
nedovedl představit, že se po pastvinách na Valašsku
budou prohánět zvířata z Afriky. Což o to, jedná se o ma-

jestátní zvířata krásného vzhledu, ale v tehdejší době šlo
o převratnou změnu pro myšlení zemědělce. Nabízela se
úvaha, budeme snad zoologickou zahradou? A přežijí zde
antilopy v našich zimách? Ujišťování zněla: „Ano, podmínky jsou zde vhodné.“ Pastevní areál pro pastvu antilop
nakonec nebyl vybudován, byly jenom upraveny boxy
uvnitř stáje a vybudován venkovní výběh. Projekt asi po
2 letech přešel do likvidace, společně s Obchodním zemědělským družstvem Podhájí. Peníze se zajišťovaly z projektu OSN, sekce pro výživu, ovšem pak nastaly potíže
s jejich získáváním. Chov antilop ve stáji na Východních
pastvinách byl ukončen v roce 1994.
Projekt počítal s domestikací antilop losích a jejich
postupným návratem do jejich domoviny v Africe. Maso
těchto zvířat je považováno v Africe za jedno z nejchutnějších. Antilopa losí, latinsky Taurotragus oryx, je přežvýkavec, dožívající se stáří až 25 let. Antilopí samec
může dosáhnout váhy až 900 kg a samice až 400 kg.
První antilopy losí dovezl do Československa Dr. Vágner, v letech 1969 až 1971. Myšlenka faremního chovu
antilopy losí ale nakonec nezapadla. V současnosti se jím
již několik let zabývá Česká zemědělská univerzita (ČZU
v Praze), ve Školním zemědělském podniku v Lánech.
Jedná se o jediný faremní chov antilopy losí v zemích
Evropské unie. Po krátké africké epizodě se na Východní pastviny opět vrátili koně, ovšem již ne pod hlavičkou
JZD Podhájí se sídlem v Lutonině, či Obchodního zemědělského družstva Podhájí. Koně zde začala chovat firma
JASNO, spol. s r.o. V roce 2000 byl založen „Ranč pod
Vartovňů“, který spadá pod uvedenou firmu. Ale to je již
novodobá historie, kterou může každý poznávat na místě,
či na stránkách Internetu.
Tímto článkem chci hlavně připomenout, že u nás byl
chov tak exotických a nádherných zvířat, jakými určitě
antilopy losí jsou.
Pavel Sovička, kronikář

Podzimní orba – pan Stanislav Coural s Ondřejem Kovářem, 29. 11. 2014. Tento obrázek na našich polích už často
nevidíme. Foto: Jiří Turek, ml.
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Společenská kronika

94 let
90 let
89 let
88 let
86 let
84 let
82 let
80 let
70 let
65 let
60 let

Jubilanti:

Pavla Bajzová
dolansko
Marie Zichová
střed
Ludmila Šajtarová
hořansko
Irena Slezáková
DPS
František Martykán
dolansko
Ludmila Řezníková
hořansko
Jaroslava Tomancová dolansko
Pavel Šťastný
střed
Věra Rokytová
střed
Marie Mikuláštíková hořansko
Jiří Zrník
paseky
Jana Lukášová
dolansko
Stanislav Petrů
střed
Anna Drgová
hořansko
Všem oslavencům gratulujeme.

listopad
listopad
prosinec
listopad
listopad
listopad
listopad
listopad
prosinec
listopad
prosinec
prosinec
prosinec
prosinec

Narodila se:

Markéta Polášková
(rodiče Monika Hurtíková a Pavel Polášek)
Rodičům blahopřejeme.

K trvalému pobytu se přihlásili:
Hana Hnilicová
Martin Krejčík

Rozloučili jsme se:
Marie Drgová
Rostislav Polášek
Jiří Brhláč

Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

Včelařský kroužek mládeže
pokračuje již pátý rok ve své činnosti

Přesto, že děti pomalu dospívají, to zdravé jádro pokračuje dál v činnosti Včelařského kroužku mládeže. Na začátku školního roku se přihlásilo osm dětí, ale dále ho
navštěvuje jen šest. Má to svoje výhody, kolektiv se více
stmelil a máme více času při praxi vyzkoušet si dané úkony. Letos se nám konečně podařilo zakoupit mikroskop
a preparáty včely medonosné. V této oblasti jsme na soutěžích ztráceli zbytečné body. Čtyři chlapci již chovají
vlastní včely, i když letošní rok byl podprůměrný na výnos medu, přesto to děti nevzdávají a jsou v očekávání
na další sezónu. Jen aby jim elán po prvním žihadle vydr-

žel. Děti se už těší na příští rok na další soutěž Zlaté včely a to ve skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. V tomto
krásném prostředí se budou moci setkat se svými kamarády a porovnat mezi sebou své znalosti z tohoto krásného a ušlechtilého oboru jakým je včelařství.
Včelařský kroužek mládeže Jasenná děkuje zastupitelům obce Jasenná za morální a materiální podporu,
bez které bychom jen stěží mohli existovat. Přejeme
veselé Vánoce a šťastný nový rok.
Jaroslav Studeník - vedoucí

Členové kroužku se soškou sv. Ambrože, patrona včelařů.
Zleva: Vojtěch Dušek, Radek Skýpala, Jakub Frýdl, Ondřej Kovář, Martin Bielik, Ondřej Dušek
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Informace
Upozornění

Společnost Marius Pedersen oznamuje, že svoz popelnic v době vánočních a novoročních svátků proběhne
v pátek 26. 12. 2014 a v pátek 2. 1. 2015.

Pozvánka na Vánoční turnaj
stolního tenisu

V pondělí 29. 12. 2014 od 9:00 hodin proběhne v sále
sokolovny Jasenná tradiční 17. Vánoční turnaj stolního
tenisu. TJ Sokol Jasenná srdečně zve všechny příznivce
tohoto sportu.

Pozvánka na Silvestrovský fotbálek

Obecní úřad Jasenná oznamuje, že od 20. 12. 2014
do 4. 1. 2015 bude úřad otevřen pouze v pondělí
29. 12. 2014.

Srdečně zveme všechny fanoušky kopané na Silvestrovský fotbálek. Začátek je v 10:00 hodin. Občerstvení je
zajištěno.

Oznámení o změně ceny vodného od 1. 1. 2015
Akciová společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava oznamuje, že s účinností od 1. ledna 2015
bude cena pitné vody 39,01 Kč/m3 bez DPH, tj. 44,86 Kč/m3
vč. 15% DPH.

Pozvánka na setkání u rozhledny

Poznačte si do kalendáře:

Svoz odpadů – 1. pololetí 2015
Žluté a červené
pytle
Modré pytle
Leden
19.
5.		
Únor
16.			
Březen
16.
2.		
Duben
13.
27.		
Květen
11.			
Červen
8.
22.		

Popelnice
8., 15., 22., 29.
5., 12., 19., 26.
5., 12., 19., 26.
2., 9., 16., 23., 30.
7., 14., 21., 28.
4., 11., 18., 25.

MUDr. Stanislav Remeš – úterní ordinace
Leden		
13., 27.
Únor		
10., 24.
Březen		
10., 24.
Duben		
7., 21.
Květen		
5., 19.
Červen		
2., 16., 30.
MUDr. Eva Nečasová – dětská poradna
Leden		
7., 21.
Únor		
4., 18.
Březen		
4., 18.
Duben		
1., 15., 29.
Květen		
13., 27.
Červen		
10., 24.
Konzultační dny SmVaK Ostrava, a. s.
na OÚ Jasenná od 13.00 do 17.00 hodin
(vodovodní přípojky)
1. pololetí 2015: 28. 1., 25. 2., 25. 3., 29. 4., 27. 5., 24. 6.

Pozvánka na koncerty CM Vizovský Juráš

Cimbálová muzika Vizovský Juráš srdečně zve na adventní koncert v neděli 21. 12. 2014 v 15:00 hodin v kostele v Zádveřicích a na tradiční již 18. vánoční koncert
26. 12. 2014 v 15:00 hodin v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích.
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Tradiční zimní setkání u rozhledny na Vartovně se uskuteční v sobotu 3. 1. 2015 kolem 10. hodiny. Občerstvení
z vlastních zásob.

Pozvánka na Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů v Jasenné si Vás dovoluje pozvat na Hasičský ples, který se koná v sobotu 17. ledna
2015 ve 20:00 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Midnight band. Vstupné je 50,- Kč.

Nábor do mladých jasenských hasičů

SDH Jasenná oznamuje všem dětem ve věku od 5 do 15
let, že v únoru příštího roku proběhne nábor do mladých
hasičů. Velmi rádi mezi sebou uvítají všechny nadšence požárního sportu. Bližší informace o termínu, místě
a čase vyjde v dalším vydání Jasenského zpravodaje.

Platí od 14. 12. 2014 do 12. 12. 2015
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K článku na 10. straně: Foto všech koní ustájených na ranči.

K článku na 9. straně: Mistrovství světa 2014, Haguenau
- Mistr světa v poslušnosti, celkově 8. místo.

Mikulášská družina

K článku na 11. straně: Členové HC Jasenná.
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 19. prosince 2014.
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