Jasenský

z p ravodaj
ROČNÍK XVI / ČÍSLO 5            ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2014

ZDARMA

Co najdete v tomto čísle:
a Usnesení přijatá zastupitelstvem
a Výsledky komunálních a senátních
voleb

a Začátek školního roku v MŠ a ZŠ
a Společenská kronika
a Večerní pochod Broučků

NOČNÍ JASENNÁ

Foto: Jiří Turek ml.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Usnesení XXXVIII/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 27.8. 2014
Přítomno 8 členů zastupitelstva.

Přítomno 8 členů zastupitelstva.
6/XXXIX/1/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.

Pro: 8 členů

6/XXXVIII/1/2014
ZO schvaluje navržený program jednání.

Pro: 8 členů

6/XXXIX/2/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

6/XXXVIII/2/2014
ZO schvaluje ověřovatele zápisu.

Pro: 8 členů

6/XXXVIII/3/2014
ZO schvaluje nabídku Arborea Březová s. r. o. na akci
„Revitalizace sídelní zeleně v obci Jasenná – hřbitov“
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXVIII/4/2014
ZO schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT ve věci
Stavebních úprav budovy MŠ Jasenná.
Pro: 8 členů
6/XXXVIII/5/2014
ZO souhlasí s pořízením a financováním územní studie
„Budování páteřní cyklostezky Zádveřice – Bratřejov a sítě
cyklistických tras v regionu Vizovicko“ z prostředků DSO
Mikroregion Vizovicko a pověřuje starostu k zastupování
obce při administrativních úkonech spojených s touto akcí
v DSO Mikroregion Vizovicko.
Pro: 8 členů
6/XXXVIII/6/2014
ZO schvaluje záměr prodeje pozemku p. č. 3196/11, zakoupení pozemků p. č. 3295, 805/15 podle GP 772-51/2014
a záměr prodeje pozemků p. č. 805/17, 805/18 vše v k. ú.
Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
Usnesení XXXIX/2014
ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 29. 9. 2014

Výsledky voleb v naší obci
Volby do zastupitelstva obce

Voleb do zastupitelstva obce konaných ve dnech 10. –
11. 10. 2014 se zúčastnilo 491 ze 785 oprávněných voličů,
tj. 62,5 %. Podle počtu hlasů byli do devítičlenného zastupitelstva zvoleni:
Volební strana č. 1 – Sdružení nezávislých kandidátů Jasenná
Bc. Eva Kovářová		
204 hlasy
Ing. Marta Surá			
202 hlasy
Ing. Ivana Londová 		
195 hlasů
Volební strana č. 2 – Jasenná 2014
Ing. Bohumil Štencl		
268 hlasů
Mgr. Andrea Čalová		
243 hlasů
Volební strana č. 3 – Změna pro Jasennou
PhDr. Dana Daňová		
284 hlasy
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6/XXXIX/3/2014
ZO schvaluje navýšení příspěvku na dopravní obslužnost
od r. 2015 ve výši 100,- Kč/občan/rok.
Pro: 8 členů
6/XXXIX/4/2014
ZO neschvaluje předložený návrh dohody s Městem Vizovice na výkon přenesené působnosti ve věcech sociálně-právní ochrany dětí.
Pro: 8 členů
6/XXXIX/5/2014
ZO schvaluje prodej pozemku p. č. 3196/11 – 7 m2 podle GP 772-51/2014, prodej pozemků p. č. 805/17 – 6 m2,
p. č. 805/18 – 8 m2 vše v k. ú. Jasenná na Moravě podle
znaleckého posudku.
Pro: 8 členů
6/XXXIX/6/2014
ZO schvaluje nabídku Vlastimila Vaculíka, Liptál na zimní údržbu MK a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.
Pro: 8 členů
6/XXXIX/7/2014
ZO neschvaluje žádost vlastníků prodejny potravin na Hořansku o prodloužení doby pronájmu pozemku prodejny
od r. 2021 do r. 2031.
Pro: 8 členů
6/XXXIX/8/2014
ZO neschvaluje nabídku na zakoupení lesního pozemku
p. č. 2801/20 v k. ú. Jasenná na Moravě.
Pro: 8 členů
Pavel Polách			
230 hlasů
Mgr. Petra Kovářová		
211 hlasů
Roman Boháč			
196 hlasů
Celý zápis o výsledku voleb do zastupitelstva najdete
na úřední desce u budovy obecního úřadu a také na elektronické úřední desce na adrese www.jasenna.eu. Děkujeme všem občanům, kteří se voleb zúčastnili.
Jak je to dál po volbách? Výsledky voleb jsou vyhlášeny ve Sbírce zákonů. Ode dne vyhlášení je dána lhůta
10 dnů na podání stížností ke krajskému soudu. V případě, že nebyly podány žádné stížnosti, koná se do 15 dnů
po uplynutí lhůty pro podání stížností ustavující zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání se volí starosta,
místostarosta, výbor kontrolní a finanční. Do ustavujícího zasedání zůstávají ve svých funkcích starosta a místostarosta, ostatním zastupitelům končí mandát volbami.

Volby do Senátu Parlamentu ČR
Prvního kola voleb do Senátu PČR se zúčastnilo 420 ze
783 oprávněných voličů, tj. 53,6 %. Podle pořadového čísla získali kandidáti následující počet hlasů:
Mgr. Petr Žůrek, S.T.D.
JUDr. Ing. Karel Nedbálek
JUDr. Aloisie Jurkovičová
JUDr. Jan Zlínský
doc. Ing. František Čuba, CSc.

62 hlasů
4 hlasy
20 hlasů
0 hlasů
93 hlasy

PaedDr. Alena Gajdůšková
Mgr. Vlastislav Antolák
Ing. Jan Bravenec
Ing. Luděk Maděra
PaedDr. Olga Křížová
Mgr. Aleš Dufek
MUDr. Jiří Sýkora

142 hlasy
6 hlasů
22 hlasy
6 hlasů
16 hlasů
19 hlasů
16 hlasů

Druhého kola voleb do Senátu PČR se zúčastnilo 174
ze 782 oprávněných voličů, tj. 22,2%. Kandidát č. 5
doc. Ing. František Čuba, CSc. získal 74 hlasy a kandidát
č. 6 PaedDr. Alena Gajdůšková získala 100 hlasů.

Revitalizace sídelní zeleně v obci Jasenná – hřbitov
V současné době probíhají na Dolním hřbitově sadovnické
úpravy projektu „Revitalizace sídelní zeleně v obci Jasenná
– hřbitov“. Tento projekt je registrován u Operačního programu životního prostředí k poskytnutí podpory z prostřed-

ků EU ve výši 70 % a z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR ve výši 5 % z nákladů akce. Sadovnické
úpravy, které provádí firma Arborea Březová s. r. o. v ceně
353.929,- Kč vč. DPH budou hotovy do 31. 12. 2014.

UPOZORNĚNÍ:
V kanceláři obecního úřadu si můžete zdarma vyzvednout samolepky a štítky s upozorněním na zákaz podomního
prodej, které si můžete nalepit např. na poštovní schránku nebo připevnit na plot.
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Podzimní odpoledne ve školce Jasenná
Vlády se ujal podzim a s ním
i jeho pomocník skřítek Podzimníček. Podzimníček je milý, trochu šibalský, ale přitom pilný skřítek, který na podzim zbarvuje ovoce i listy
stromů a všem v přírodě ohlašuje,
že se mají připravit na velký podzimní ples. A tak byli Podzimníčkovi přátelé - děti ze školky, jejich maminky, tatínci, sourozenci, babičky
a dědečci poctěni jeho návštěvou
25. 9. 2014 na zahradě školky.
Podzimníček si pro nás připravil
spoustu úkolů, také projížďku v podzimním kočáře, lahodný čaj, výtečný jablečný koláč a neopomněl ani
na táborák s opékáním buřtů. Největší odměnou však pro děti byla
výroba skřítka z přírodnin, které si
našly na zahradě, v lese, i na louce.
Tito skřítci se nám velmi povedli
a dlouho zdobili naši školku.
Na krásně strávené odpoledne budeme rádi vzpomínat a těšit
se na další společné chvíle v naší
školce.
paní učitelka
Jitka Malá

Vycházka dětí
z mateřské školy do přírody

„Už je podzim, hnědá hlína lepí
se nám na paty“ – začínají slova
známé básničky. O letošním podzimu to platí téměř stoprocentně. Skoro celé září propršelo. Až koncem
měsíce se počasí trochu umoudřilo
a my jsme se mohli s dětmi vydat
na delší vycházku do přírody. V určený den bylo již od rána hezky.
Dokonce vysvitlo i sluníčko. Takže rychle dát do batůžku občerstvení – to je velmi důležité na dlouhou
cestu a s chutí a písničkou vyrážíme. Cestou pozorujeme dozrávající ovoce, zbarvení listů na stromě. Děti poznávají květiny a zvířata
v trávě. Nasloucháme zpěvu ptáků.
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Přiletěl za námi i krásný motýl Babočka. V dálce vidíme utíkat zajíce
i dvě srnky. Dětí ví, kterým směrem
je Syrákov, kde leží Vizovice, odkud sluníčko vychází a kam zapadá.
Cestou si povídáme různé příběhy.
Batůžky se postupně vyprazdňují,
nezbývá než se vydat na zpáteční
cestu do MŠ. Vracíme se sice trochu
unavení, ale plní nových zážitků.
Dopoledne se nám skutečně vydařilo. Sluníčko stále krásně svítí,
ale děti po dobrém obědě unavené
usínají. Možná se jim bude o dnešní
vycházce i zdát…
paní učitelka
Věra Kočicová

Začátek nového školního roku 2014/2015
Dva měsíce v lidském životě uplynou jako voda a dva měsíce prázdnin školákům utečou snad ještě
rychleji. V letošním školním roce
jsme s potěšení u nás ve škole mohli přivítat 11 prvňáčků. Naše škola
má tedy na začátku školního roku
celkem 44 žáků, z toho 4 žáci dojíždí u Ubla, 3 žáci z Lutoniny, jeden
žák je z Vizovic a ostatní žáci jsou
z Jasenné. Ve škole máme tedy 11
žáků 1. ročníku, kteří jsou společně
ve třídě se 7 žáky 2. ročníku, kde
je třídní učitelkou paní Mgr. Andrea Čalová, 11 žáků 3. ročníku je
ve třídě společně s 4 žáky 4. ročníku zde třídní učitelkou je paní
Mgr. Barbora Dopitová a v 5. ročníku s 11 žáky je třídním učitelem
Mgr. Hynek Tichý. I v letošním rozvrhu hodin se zaměřujeme na zvýšené potřeby žáků 1. a 5. ročníku,
což se promítá ve větším počtu samostatných hodiny v hlavních předmětech tj. český jazyk, matematika
a anglický jazyk. Z akcí školy, kte-

ré máme letos naplánované mimo
jiné, bych zde rád zmínil pokračování v celoročním projektu Poznej
svůj domov, tradiční Žákovský ples,
který se uskuteční 14. listopadu, či
připravovaný lyžařský kurz. V projektu Poznej svůj domov, ve kterém
se zaměřujeme na hlubší poznání
naší obce, jsme letos vybrali téma
Naši významní rodáci. Žáci se budou v průběhu celého roku seznamovat s významnými osobnostmi
obce a zpracovávat k těmto tématům různé práce.
Rád bych ještě jednou zde poděkoval rodičům, sdružením SRPDŠ
za pomoc v průběhu minulého letošního roku a věřím, že tato dobrá
spolupráce bude pokračovat i nadále. Nezbývá než popřát všem našim žákům hodně zdaru a úspěchů
v tomto školním roce a všem prvňáčkům šťastné vykročení do školních let.
za ZŠ Jasennou
Mgr. Hynek Tichý

Víceboj
vyhraj sám nad sebou

Naše škola se na podzim zapojila do sportovní soutěže SAZKA
Olympijský víceboj. Cílem víceboje je přivést co nejvíce dětí ke sportování. Informace o plnění jednotlivých atletických disciplín dostanou
žáci od učitelů tělocviku ve škole.
Navíc mohou shlédnout praktické
ukázky cvičení od známých českých
olympioniků (Kristýny Kolocové,
Markéty Slukové, Tomáše Wernera a Denisy Rosolové) na počítači. Mezi disciplíny, které žáci plní,
patří ohebnost, hbitost, rovnováha,
silová vytrvalost, rychlost, výbušnost, běžecká vytrvalost a síla. Žáci
na základě splnění osmi disciplín
dostanou vysvědčení. V něm se dozví doporučení, který sport je právě
pro ně vhodný. A tak nejde pouze
o soutěž mezi jednotlivými dětmi,
o možnost učit se vyhrávat, ale
i prohrávat, ale také o možnost dále
rozvíjet své vlohy v daném sportu.
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Plavání

Každou středu v měsíci září a říjnu jezdí 29 žáků 1. až 3. ročníku
na plavání na Vsetín. Žáci se učí
plavat prsa, znak s pomocí plaveckých destiček různých tvarů a skoky
do vody. Plavání se účastníme společně se školou z Karolínky. Paní
instruktorka chválí za jejich šikovnost hlavně žáky 1. ročníku. Nejvíc
se děti těší na volné plavání na začátku každé lekce a jízdu na tobogánu na konci plaveckého kurzu.

Návštěva Filharmonie
Bohuslava Martinů
a muzea ve Zlíně

Žáci ZŠ Jasenná se v pondělí 6.
10. vydali na kulturní výlet do Zlína. Nejprve je čekal výchovný koncert ve zlínské filharmonii, kde
se dozvěděli základní informace
o všech nástrojích, které obvykle
v orchestru účinkují. Celý koncert
byl motivován příběhem o rozhádaném orchestru. Poté se přesunuli do Muzea jihovýchodní Moravy
ve Zlíně, kde se rozdělili na mladší a starší žáky. Mladší žáci navštívili program o Františku Bartošovi, kde si vyzkoušeli, jak si hrávaly
děti v dřívějších dobách.
Starší děti byly provedeny
výstavou o firmě Baťa, kde
mohly vidět první baťovské reklamy nebo si mohly
prohlédnout tehdejší výrobky firmy Baťa. Výlet byl zakončen vyhlídkou z 21. budovy Svitu.
Barbora Dopitová

Domestos
pro školy

Naše škola se přihlásila
do soutěže „Domestos pro
školy“. Od 15. 9. do 16. 11.
2014 žáci vylepšují „krášlí“
školní toalety. Každý splněný úkol nahrajeme na internetové stránky www.
domestosproskoly.cz a tak
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váme dále i za účtenky z jakéhokoliv obchodu za jakýkoliv výrobek
firmy Domestos a další body škola získá od vás rodičů, kteří můžete hlasovat na webu. Budeme moc
rádi, když nás podpoříte .
Andrea Čalová

Tentokrát sbíráme víčka
pro natálku ze Zlína

Natálka trpí diabetem typu 1 (tzv.
dětskou cukrovkou závislou na inzulínu). Rodiče Natálky by výtěžek ze sběru víček použili na koupi
kontinuálního monitoru (senzoru),
který 24 hodin snímá hladinu cukru v krvi a díky němu by nebyla
odkázána na složité měření hladiny cukru glukometrem, což pro ni
znamená osm i více vpichů jehlou
do bříška prstu denně. Tento přístroj
zobrazuje okamžité hladiny cukru,
dokáže rozpoznat pokles a upozorní na možný problém s hypoglykémií nebo hyperglykémií. Život by se
jí s tímto přístrojem velice ulehčil.

Každé víčko se počítá!

Sbírají se víčka od Pet lahví, mlék,
zákysů, ale také od kávy či aviváží

a tekutých pracích prášků, pivních
sudů, šamponů. Každé víčko má
označení materiálu v recyklačním
trojúhelníčku. Nejběžnější označení
na víčkách jsou PET, PVC, LDPE,
PEHD, HDPE, PP, PS. Pokud byste víčka sbírali, můžete je přinést
do školy, kde je shromáždíme a pošleme Natálce do Zlína. Každé víčko se počítá! Jakmile pomůžeme
Natálce, rádi dál pomůžeme i jiným
dětem. Proto sbírejte stále dál.

V letošním podzimním sběru papíru se nasbíralo krásných 6 tun starého papíru.  Všem, kteří nám jakkoliv
pomohli, mnohokrát děkujeme. Peníze budou využity pro potřeby žáků.

Společenská kronika

88 let
75 let
70 let
65 let

60 let

Jubilanti:

Josef Bajgar
střed
říjen
Milena Šťastná
střed
září
Jiří Brhláč
střed
říjen
František Mlejnek hořansko
září
Eliška Nedbálková hořansko
září
Ivanka Rafajová
hořansko
září
Stanislav Zicha
střed
říjen
Eva Čelůstková
hořansko
září
Marta Černá
dolansko
září
Pavel Kráčala
hořansko
září
Marie Bajzová
hořansko
říjen
Všem oslavencům gratulujeme.

Narodili se:

Jan Zrník (rodiče Petra Řepová a Jan Zrník)
Sofie Dušková (rodiče Lenka a Petr Duškovi)
Rodičům blahopřejeme.

K trvalému pobytu se přihlásily:
Kateřina Kuníčková
Nikol Rozmošová

Z trvalého pobytu se odhlásila:
Eva Doležalová

DRAKIÁDA 2014

Jabkobraní
V neděli 5. října se u nás poprvé
konalo podzimní Jabkobraní. Po bohoslužbách v kostele vyzdobeném

plody z letošní úrody jsme strávili
na farní zahradě příjemné půldne. V
soutěži o nejlepší jablečný štrůdl se
sešlo 16 vzorků, ochutnávali a hodnotili všichni a těsné vítězství patřilo
Monice Bernátíkové z Ubla. Počasí

nám přálo, a tak bylo možné posedět a popovídat, zkusit dýňovou polévku, burčák i čerstvě vytočený jablečný mošt. Pro děti byla připravena
stezka s úkoly i výtvarná dílna.
Radka Včelná, farářka
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Z uvítání prvňáčků v ZŠ.

Žáci ZŠ na koncertě v Kongresovém centru Zlín.

Okna školky zdobili skřítci Podzimníčci.

Děti MŠ na podzimní procházce.
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 31. října 2014.
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