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Z jednání Zastupitelstva obce Jasenná

Zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 11. 12. 2014
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2015 v měsíčním
čerpání 1/12 rozpočtu roku 2014,
- uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. 334/1 v k.
ú. Jasenná na Moravě dle přílohy číslo 2 k zápisu,
- uzavření smlouvy o pronájmu venkovní stěny na severní straně budovy č. p. 54 v Jasenné k umístění reklamního poutače firmě Autocentrum Lukáš s. r. o., Valašské Meziříčí dle přílohy č. 3 k zápisu a pověřilo starostu
podpisem smlouvy,
- jednací řád kontrolního výboru dle přílohy č. 4 k zápisu,
- plán činnosti kontrolního výboru dle přílohy č. 5 zápisu,
- plán činnosti finančního výboru dle přílohy č. 6 k zápisu,
- komisi pro otevírání obálek na veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Jasenná“ ve složení PhDr. Dana Daňová, Helena Kovářová, Dagmar Štefková, náhradníci Petr Kovář, Radek Zicha, Jan Polášek,
- hodnoticí komisi pro veřejnou zakázku „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Jasenná“ ve složení
Ing. Marta Surá – předseda, Pavel Polách, Ing. Ivana
Londová, náhradníci Kamila Poláchová, Ing. Martin
Surý, Mgr. Petra Kovářová,
- konání akce „Ve stopě Valašské zimy“ v územním obvodu obce Jasenná s podmínkou, že na území obce Jasenná bude start rychlostní zkoušky.
Zastupitelstvo obce Jasenná neschválilo:
- uhrazení faktury za zábor místa na sběr tříděného odpadu na parcele č. 3161/1 ve výši 8.760,- Kč.
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřilo:
- starostu prověřením pozemků, na nichž jsou umístěny
kontejnery na odpad,
- starostu a účetní k provedení závěrečných úprav rozpočtu roku 2014,
- účetní obce k přípravě pokladů pro zpracování rozpočtu obce na r. 2015.
Zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 12. 1. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná na základě doporučení
hodnoticí komise, podle zákona č. 137/2006 Sb., rozhodlo
o výběru nejvhodnější nabídky na stavbu „Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č. p. 255 za účelem snížení energetické náročnosti budovy“ takto: stavební práce provede firma Fasády Zlín s. r. o., tř. T. Bati 5334, 760 01 Zlín.
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřuje starostu k uzavření
smlouvy o dílo.
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- poskytnutí příspěvku ve výši 12.000,- Kč na plošné vyšetření včelstev na mor včelího plodu v obci Jasenná
Českému svazu včelařů, o. s., okresní organizaci Zlín,
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- uzavření příkazní smlouvy na výkon stavebního dozoru na stavbě „Stavební úpravy budovy MŠ Jasenná č.
p. 255 za účelem snížení energetické náročnosti budovy“ se společností SIC-L spol. s r. o., Ostrá horka I/517,
760 01 Zlín a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
- podání žádosti o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení a šaten SK Jasenná.
Zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 3. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná vyslovuje paní Petře Kovářové dle ustanovení § 55, odst. 3, písm. c) zákona č.
491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně
některých zákonů zánik mandátu ke dni 4. 2. 2015 z důvodu střetu zájmů.
Zastupitelstvo obce Jasenná osvědčuje, že dne 5. 2. 2015
nastupuje za člena tohoto zastupitelstva dle § 45, odst. 5
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů paní Ludmila Zrníková ze
sdružení „Změna pro Jasennou“.
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- místění sídla SDH Jasenná v budově požární zbrojnice
č. p. 265 v Jasenné,
- programové prohlášení zastupitelstva na období 2014 –
2018,
- ukončení Smlouvy o výpůjčce č. SVYP/1/2014 s SK Jasenná na pozemek p. č. 334/1 v k. ú. Jasenná dohodou,
- zpracování a podání žádosti o dotaci na akci „Dětské
hřiště u ZŠ Jasenná“.
Zastupitelstvo obce Jasenná neschválilo:
- odprodej části pozemku p. č. 399 a části pozemku p. č.
398/9.
Zastupitelstvo obce Jasenná vzalo na vědomí:
- žádost na dobudování komunikace k domu č. p. 351,
- zprávu kontrolního výboru.
Zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 17. 2. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- zpracování a předložení žádosti o dotaci do ROP NUTS
II Střední Morava v rámci 58. výzvy na projekt „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: Chodník
podél silnice I/69“ s náklady do 10 mil. Kč,
- že v případě schválení žádosti o dotaci vyčlení vlastní
podíl na realizaci projektu ve výši min. 15 % způsobilých výdajů projektu,
- závazek na vyčlenění finančních prostředků ve výši
15.000,- Kč ročně na údržbu chodníku po dobu udržitelnosti projektu „Jasenná – bezpečná a přístupná obec
pro všechny: Chodník podél silnice I/69“,
- Směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu č. 1/2015,

- zpracování projektové dokumentace a přepracování
energetického auditu pro zateplení budovy ZŠ Jasenná,
- Smlouvu č. 14181906 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního
programu Životní prostředí. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 18.557,10 Kč na akci „Revitalizace sídelní zeleně v obci Jasenná – hřbitov“.
Zasedání Zastupitelstva obce Jasenná dne 17. 3. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- rozpočet obcena rok 2014 s ukazateli: příjmy 13.780.000,Kč, financování 720.000,- Kč, výdaje 14.500.000,- Kč,
- účetní závěrku mateřské školy sestavenou k 31. 12. 2014,
- účetní závěrku základní školy sestavenou k 31. 12. 2014,
- poskytnutí příspěvků spolkům, sdružením i jednotlivci
takto:
- Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při ZŠ Jasenná,
Jasenná 15
ve výši 9.000,- Kč na akce pořádané pro děti
- SK Jasenná, Jasenná 249
ve výši 40.000,- Kč na energie a činnost s mládeží
- Farní sbor ČCE v Jasenné, Jasenná 108
ve výši 25.000,- Kč na opravy a údržby budov
- ZO ČSOP Portáš Jasenná, Jasenná 246
ve výši 4.000,- Kč na činnost základní organizace
- Nemocnice Milosrdných bratří Vizovice, Zlínská
467, Vizovice
ve výši 15.000,- Kč na pořízení zdravotních pomůcek pro pacienty

-

-

- Moravskoslezský kynologický svaz č. 11209, Kynologický klub Jasenná, Jasenná 241
ve výši 7.000,- Kč na činnost klubu
- Dotek, o. p. s., Pardubská 1194, Vizovice
ve výši 3.000,- Kč na pořízení pomůcek pro seniory
- ZO Českého svazu včelařů Vizovice, Lipová 588,
Vizovice
ve výši 2.000,- Kč na úhradu léčiv pro včelstva
- TJ Sokol Jasenná, Jasenná 171
ve výši 45.000,- Kč na energie a provoz sokolovny
- Regionální sekce WRC Ranč pod Vartovnů, Jasenná
116
ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů souvisejících
s účastí na soutěžích
- Valašský soubor Portáš Jasenná, Jasenná 270
ve výši 15.000,- Kč na úhradu nájmu v sokolovně
- Pavel Kovář, Jasenná 156
ve výši 2.000,- Kč na vydání CD Můžeme plout kapely Tabásek a partyja,
záměr směny části pozemku p. č. 3171/1 v k. ú. Jasenná
na Moravě,
Organizační řád obce s účinností od 18. 3. 2015,
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Jasenná
převedení hospodářského výsledku – zisku za rok
2014 ve výši 37.111,25 Kč do rezervního fondu základní školy.

Hodnocení a plány nového zastupitelstva

Vážení spoluobčané,

jednou z našich volebních priorit bylo získání prostředků z dotačních titulů tak, abychom pokryli některé
nezbytné potřeby obce. Za pět měsíců od zahájení naší
práce pro obec jsme zatím podnikli tyto kroky:
1. MŠ Jasenná – Stavební úpravy MŠ Jasenná, č.p.
255, za účelem snížení energetické náročnosti budovy.
U této akce bylo nutné přepracovat projet tak, aby obsahoval pouze snížení energetické náročnosti. Během
prosince byla zpracována projektová dokumentace, nový
energetický audit. Tyto dokumenty musely být znovu odsouhlaseny řídícím orgánem příslušného operačního programu. Následně proběhlo výběrové řízení na dodavatele
stavby – samotného zateplení objektu MŠ. Přes značnou časovou tíseň, v níž jsme pracovali, bylo vše zdárně dokončeno, včetně odevzdání potřebných dokumentů
na MŽP ČR. K samotné realizaci dojde v průběhu letních
měsíců – od června do srpna 2015.
Harmonogram prací je následující:
1. 6.- 10. 6. – Výměna oken, I. etapa (byty seniorů, schodiště, chodba, 1 třída)

6. 7. - 17. 7. – výměna oken, II. etapa (školka, třídy, kuchyně)
1. 6. - 30. 6. – Oprava a zateplení střechy
10. 6. - 25. 8. – Zateplení fasády

Vedení obce společně s realizační firmou budou dělat
vše pro to, aby stavební práce co nejméně narušily běžný
chod mateřské školy.
2. Hřiště SK Jasenná – Rekonstrukce sociálního zařízení a šaten u fotbalového hřiště
Koncem roku obec ve spolupráci s SK Jasenná řešila majetkové vztahy, aby mohli fotbalisté čerpat dotaci na vybudování nového sociálního zázemí. Vzhledem
k tomu, že ve vyhlášeném dotačním titulu došlo ke změně podmínek, kdy žadatelem mohl být pouze vlastník pozemků, na kterých má být stavba realizována, zastupitelstvo rozhodlo dne 12. 1. 2015, že o dotační titul požádá
obec. Vybudování zázemí na fotbalovém hřišti zkvalitní
činnost nejen SK Jasenná, ale i ostatních zájmových spolků a pořadatelů akcí, které na hřišti probíhají. Zda bude
obec v získání dotace úspěšná, to se dozvíme až během
letního období. V případě úspěchu by realizace proběhla do konce letošního roku. Finanční objem této akce činí
Jasenský zpravodaj 3

zhruba 2.980.000,- Kč, spoluúčast obce je 30%, zbylé náklady by byly hrazeny z dotačního titulu.
3. Hřiště u ZŠ Jasenná
Stejně jako v předcházejících letech i letos obec Jasenná
podala žádost o dotaci na vybavení plochy u ZŠ moderními hracími prvky pro děti. Žádost byla podána do programu Podpora rozvoje a obnovy venkova vyhlášeného
Ministerstvem pro místní rozvoj ČR. Jedná se o akci s finančním objemem 267.000,- Kč, kde výše dotace je 70 %
uznatelných nákladů.
Do přípravy žádosti se zapojily děti z MŠ a ZŠ. Navrhovaly a kreslily jednotlivé hrací prvky, které by chtěly
mít na hřišti. Všechny jejich výkresy byly následně použity jako součást žádosti. Nyní už nezbývá než doufat, že
návrhy dětí nezůstanou jen na papíře, ale budou se i realizovat. V případě realizace by hřiště sloužilo všem dětem naší obce.
4. Žádost o dotaci z rozpočtu Zlínského kraje na mobilní techniku, osobní ochranné zásahové pracovní
prostředky, hadice a savice pro SDH Jasenná.
V měsíci listopadu byla podána žádost o dotaci na dovybavení SDH Jasenná. Obec zažádala o finanční prostředky ve výši 111.000,- Kč. V této žádosti o dotaci obec
bohužel neuspěla.
5. ZŠ – Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná, č.p. 15,
za účelem snížení energetické náročnosti budovy
Vzhledem k neutěšenému stavu budovy ZŠ s ohledem
na jeho energetickou náročnost, rozhodli zastupitelé, aby
byl vypracován energetický audit a projekt na její zatep-

lení a obec se pokusila uspět opět v dotačním programu
MŽP ČR na snížení energetické náročnosti budov.
Žádost o dotaci musí být podána do 19. 3. 2015 a kam
Státnímu fondu životního prostředí. Na tuto akci lze získat dotaci až ve výši 90 % uznatelných nákladů.
6. Chodníky – „Jasenná – bezpečná a přístupná
obec pro všechny: Chodník podél silnice I/69“
Tak, jak jsme avizovali ve volebním programu, je naší
snahou dosáhnout bezpečnosti v naší obci. Domníváme
se, že vybudování chodníků není jen otázkou bezpečnosti, ale celkové estetičnosti naší obce.
Proto zastupitelstvo obce schválilo záměr vybudovat
chodník, bezpečnostní prvky a klidovou zónu a požádat
o financování na základě projektu předloženého do jedné
z vůbec posledních výzev v rámci ROP Střední Morava.
Projekt byl předložen 13. 3. 2015. Výše dotace může dosáhnout až 85 %. Projekt byl předložen v celkové výši blížící se 6 milionům Kč.
Nyní nezbývá než doufat, že budeme úspěšní a v naší
obci se konečně podaří tento nezbytný prvek zvyšující
bezpečnost chodců realizovat.
Věříme, že se nám podaří zrealizovat alespoň některé
z připravovaných dotačních akcí. O tom, zda se nám daří
či nikoliv, vás budeme průběžně informovat.
Nebudou ustávat ani naše snahy o vyřešení dlouhodobě
komplikovaných věcí – možnosti bezúplatného převodu
majetku TJ Sokol Jasenná a především vyřešení problému s torzem bývalého koupaliště a přístupu k němu.
Zastupitelstvo obce

Výměna průkazek mimořádných výhod
a průkazů osoby se zdravotním postižením

K datu 31.12.2015 skončí platnost všech stávajících
průkazek mimořádných výhod (MV) a průkazů osoby se
zdravotním postižením (OZP), tj. TP, ZTP a ZTP/P, bez
ohledu na délku jejich platnosti (tzn. i kdyby byly přiznány jako „trvalé“), a to u všech držitelů těchto průkazů. Od 1.1.2016 již budou muset mít všichni nový průkaz OZP. Tyto nové průkazy bude Státní tiskárna cenin
distribuovat od dubna 2015. Od dubna do konce prosince 2015 musí všichni stávající držitelé průkazů požádat
na Úřadu práce (ÚP) ve Zlíně o výměnu za nový typ, a to
svou osobní návštěvou na pracovišti ÚP Zlín. Upozorňujeme, že tuto záležitost nelze vyřídit na pracovišti ÚP či
na sociálním odboru ve Vizovicích!

Při podpisu Podkladů pro vydání nového průkazu OZP
je tedy nezbytná účast samotného klienta, neboť tento tiskopis se tiskne přímo z aplikace v počítači a klient ho
bude na místě sám podepisovat, a lepí se zde jeho fotografie.
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K jednání na ÚP je třeba mít s sebou:
- platný občanský průkaz
- stávající průkazku MV či průkaz OZP, nejlépe pokud
klient dohledá i rozhodnutí o jeho přiznání
- aktuální fotografii (barevnou, velikost jako na OP)
Za výměnu průkazu bude ÚP účtován správní poplatek
ve výši 30,- Kč.
Nové průkazy se budou podle věku vydávat na dobu 5
či 10 let, kdo bude mít kratší dobu posudku LPS OSSZ,
tak samozřejmě jen na tuto dobu.
Klientům, kteří jsou držiteli průkazů MV či OZP,
a současně pobírají příspěvek na mobilitu, rozesílá ÚP již
v současné době informativní dopis o výměně průkazů.
Klienti, kteří jsou držiteli průkazů MV či OZP, ale současně nepobírají příspěvek na mobilitu, nebudou ze strany ÚP nijak oslovováni, výměnu svého průkazu si musí
vyřídit sami!

Před jednáním na ÚP doporučujeme vyplnit a následně mít s sebou k jednání formulář Žádost o přechod nároku na průkaz osoby se zdravotním postižením (je možno
vytisknout z webových stránek ministerstva práce a sociálních věcí www.mpsv.cz, získat osobně na pracovišti ÚP
ve Vizovicích nebo ve Zlíně, případně na sociálním odboru MěÚ Vizovice).
Je třeba zdůraznit, že kdo nebude mít od 1.1.2016 nový
průkaz OZP, od tohoto dne zcela ztratí nárok na své výhody pro OZP a bude muset podat novou žádost o přiznání průkazu OZP, a tím absolvovat veškerá vyšetření
u posudkového lékaře a absolvovat též celé správní říze-

Informace
Nabídka kurzů pro občany
v produktivním věku

Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola
ekonomická Zlín nabízí našim občanům zapojení do projektu „Vzdělávání na obcích ve Zlínském kraji“. V podzimní části už proběhly 4 semináře k právnímu vzdělávání, spotřebitelské a finanční gramotnosti, v jarní části
proběhne 8 seminářů, kde můžete získat počítačové dovednosti i rozvíjet ostatní digitální kompetence. Kurzy budou probíhat v zasedací místnosti Obecního úřadu Jasenná a jsou bezplatné. Přihlásit do kurzu se můžete
v kanceláři obecního úřadu, telefonicky na 577 456 122,
732 366 377 nebo e-mailem na adresu ou.jasenna@volny.
cz. Kurzy budou probíhat takto:
Základy práce s PC – Windows, ovládání prostředí,
práce se soubory a složkami
čtvrtek 14. 5. 2015 od 15:30 hodin
Internet a elektronická pošta – prohlížení www stránek, vyhledávání informací, vytvoření poštovního účtu,
posílání zpráv
čtvrtek 21. 5. 2015 od 15:30 hodin
Textový editor MS Word I – vytváření dokumentů,
formátování textu, vkládání obrázků
čtvrtek 28. 5. 2015 od 15:30 hodin
Tabulkový kalkulátor MS Excel I – vytváření tabulek, formátování tabulek, vkládání vzorců a funkcí, tvorba grafu
čtvrtek 4. 6. 2015 od 15:30 hodin
Práce s tablety – ovládání tabletu, možnosti využití,
internet, elektronická pošta, on-line komunikace
čtvrtek 11. 6. 2015 od 15:30 hodin
Chytré telefony (smartphony) – ovládání telefonu, telefonování, posílání zpráv, internet
čtvrtek 18. 6. 2015 od 15:30 hodin
Textový editor MS Word II – pokračování kurzu č. 3
čtvrtek 25. 6. 2015 od 15:30 hodin
Tabulkový kalkulátor MS Excel II – pokračování
kurzu č. 4
úterý 30. 6. 2015 od 15:30 hodin

ní na ÚP. Je proto v zájmu všech stávajících držitelů průkazů MV a OZP, aby nejpozději do 31.12.2015 požádali
o výměnu svých průkazů!
K nově vystaveným průkazům OZP budou nově vystavovány i parkovací průkazy. Tuto záležitost pak bude
možno vyřídit na sociálním odboru MěÚ Vizovice.
Bližší informace k výměně průkazů je možno získat na ÚP Zlín, tel. 950 175 111 (ústředna), případně
na sociálním odboru MěÚ Vizovice, tel. 777 471 156,
777 471 156, 777 471 157.
Marie Šlahařová, DiS.
sociální odbor MěÚ Vizovice

Bezplatná inzerce na obecním webu

Oznamujeme, že na stránky obce www.jasenna.eu je
možné vkládat bezplatně nekomerční inzerci (např. daruji, hledám, koupím apod.). Formulář pro inzerci najdete v levém sloupci dole. Funguje to tak, že vámi vypsaný formulář přijde elektronickou poštou obecnímu úřadu,
kde zkontrolujeme jeho obsah a přidáme jej na stránky.
To znamená, že inzerát se na stránkách neobjeví hned, ale
budeme se snažit, aby to bylo v co nejkratší době.

CD Můžeme plout kapely Tabásek a partyja

Na obecním úřadě prodáváme nedávno pokřtěné CD
Můžeme plout kapely Tabásek a partyja. Cena je 200,- Kč.
Písničky z něj hrajeme asi od poloviny března i v obecním rozhlase.

Svoz nebezpečného
a velkoobjemového odpadu

Společnost Marius Pedersen přistaví kontejnery na nebezpečný a velkoobjemový odpad v sobotu 16. 5. 2015.

Humanitární sbírka ošacení

Obec Jasenná ve spolupráci s Diakonií Broumov pořádá humanitární sbírku ošacení, bytového textilu a nádobí. Věci zabalené do krabic a pevných pytlů můžete odevzdávat ve zdravotním středisku Domu služeb ve středu
8. a ve čtvrtek 9. dubna 2015 vždy od 15:00 do 17:00
hodin.

Kontejner na bioodpad a na kov

Nově budou v obci umístěny kontejnery na rostlinný
bioodpad a na drovný kov. V průběhu dubna najdete u
prodejny Jednota velkou červenou popelnici na kov,
kontejner hnědé barvy na rostlinný bioodpad bude
stát u výjezdu z obce na Ublo nad budovou bývalé
Celebry. Větve můžete vozit na pilu pana Krajščáka.

Maškarní ples pro děti

SRPDŠ při ZŠ Jasenná zve všechny děti v sobotu 18. 4. 2015 do místní sokolovny na Maškarní
ples pro děti. Začátek je ve 14:00 hodin.
Jasenský zpravodaj 5

Zprávičky ze základní školy

Letem světem…

Po cestování Evropou nás ve školní družině zlákaly dálky a my se s dětmi vydali na opačnou stranu zeměkoule, kde vládne věčný sníh a led, až
na jižní pól do Antarktidy. Děti nakreslily velkou mapu a vystřihly z časopisů zvířata, která zde žijí. Zajímavosti o životě tučňáků Natálka vyhledala
na internetu a seznámila s nimi ostatní
děti. I počasí k nám bylo příznivé a my
si mohli užít sněhových radovánek připomínajících království ledu.
Další kontinent Afrika nás okouzlila rozmanitostí přírody. Při loveckém
safari si děti zasoutěžily ve sportovních disciplínách. Písničky o Africe jsme doplnili o hru na „bubny“
– dřívka ze stavebnice. Džungli děti
namalovaly neprostupnou a plnou
zvěře. Při hledání kartiček se děti seznámily s novými výrazy z pouště
a egyptským písmem – Hieroglyfy.
K výrobě papírových korálků a navlékání náramků nás inspirovala kultura domorodých obyvatel. Karolínka
nám přinesla knihu pohádek o Africe
a Anička ukázku mušlí z Kapverdských ostrovů. Naše další putování
bude směřovat do Asie….
Martina Večerková

Přednáška o životě žraloků

V závěru pololetí jsme opět po
roce přivítali v naší škole pana Richarda Jaroňka, tentokrát s přednáškou o životě žraloků. Ve své zajímavé
přednášce nás pan Jaroněk seznámil
s chováním, ochranou žraloků. Svou
přednášku obohatil krásnými fotografiemi a videi.

Zápis do 1. třídy
v ZŠ Jasenná

Každoročně se naše škola na konci ledna mění ve školu plnou pohádkových bytostí. Páťáci si tentokrát
vybrali a převlekli se za princezny,
indiány, Pata a Mata. Drobné dárky
na památku pro předškoláky vyrobily děti z družinky společně s paní
učitelkou Martinou Večerkovou. Pohádková cesta s úkoly byla připrave6 Jasenský zpravodaj

na na jedničku. Páťáci byli výbornými průvodci a s předškoláky si
velmi rozuměli. Postupně pohádkovou cestu prošlo celkem 8 předškoláků (6 z Jasenné a 2 z Lutoniny).

Lyžařský kurz 2015

Ve druhém únorovém týdnu naše
škola uspořádala již druhý lyžařský
kurz, kterého se zúčastnili žáci třetího, čtvrtého a pátého ročníku. Kurz
probíhal opět ve Velkých Karlovicích v lyžařském areálu U Bambůchů, kde jsme každodenně dojížděli.
Počasí nám dopřálo hned v pondělí velkou nadílku sněhu, takže jsme
měli po celý týden výborné lyžařské
podmínky. Účastníci kurzu byli roz-

děleni do 3 skupin na základě jejich
dosavadních lyžařských dovedností.
První skupina se zaměřila na výuku
carvingového oblouku, druhá skupina trénovala smýkaný oblouk. Třetí skupinu tvořili převážně žáci, kteří
na lyžích stáli poprvé a po zvládnutí
pluhu na mírném svahu, sjížděli i neobtížnější sjezdovku. U všech žáků
jsme mohli pozorovat velký pokrok
v lyžařských dovednostech.
Poslední den kurzu probíhaly závody ve slalomu, kterého se zúčastnili všichni žáci. V prvním družstvě
zvítězil Matěj Mikuláštík, ve druhém družstvě Ondřej Macek a ve třetím Nikola Mrnuštík.
Děkujeme všem ochotným maminkám, které nám pomáhaly během celého týdne a ochotně se zapojily také
do výuky lyžování. Věříme, že si žáci
užili celý kurz a že budou ze svých
lyžařských pokroků těžit ještě tuto či
příští lyžařskou sezónu.
Hynek Tichý

Velké úspěchy našich
šachistů

Při pololetním předávání vysvědčení byli oceněni naši úspěšní šachisté, kteří se umístili na krásném druhém místě v krajském kole
soutěže šachových družstev škol.
Naše šachové družstvo pod vedením

pana Milana Řezníčka a ve složení
Štěpán a Patrik Řezníčkovi, Šimon
Lukáš, Lukáš Bělohlávek a Jakub
Macek tedy postoupilo do celostátního kola této soutěže. K tomuto úspěchu gratulujeme a přejeme našim šachistům hodně štěstí v nejvyšším
kole soutěže.

ZŠ Jasenná postupuje na mistrovství ČR škol v šachu
Minulý rok jsme na základní škole začali zasvěcovat do tajů šachové
hry pár nadšených dětí. Po třech měsících činnosti již děti zkusily okresní soutěž škol ve Zlíně a tam byly
samy překvapené, že se jim podařilo získat stříbrné medaile a postoupit
do krajského přeboru. Do této soutěže jsme nastoupili bez ambicí a nakonec skončili čtvrtí, těsně pod stupni
vítězů. Tento rok je tomu ale jinak.
Již od podzimu objíždíme s dětmi
individuální turnaje ve vsetínském
okrese, kde získaly nemálo zkušeností, které teď využíváme v týmových soutěžích.
Letos jsme vyrazili na okresní přebor škol s přesvědčením, že budeme schopni bojovat o nejvyšší příčky a postoupit do krajského přeboru.
Tento cíl jsme splnili, suverénně zvítězili a nechali za sebou takové města
jako je Zlín, Slavičín i Valašské Klobouky.
Do kraje ZŠ Jasenná letos jela jako
jedna z favoritů na postup. V sestavě
Štěpán a Patrik Řezníčkovi, Šimon
Lukáš, Lukáš Bělohlávek a Jakub Ma-

cek jsme se celou dobu drželi na předních příčkách. Rozhodl náš vzájemný
zápas se Slavičínem, kdy Jasenná zvítězila 3:1. Poté ještě naši borci porazili pár škol a do posledního kola šli
z prvního místa proti ostříleným borcům ze Starého Města. Tady nám již
síly nestačily, ale i tak jsme měli radost ze stříbrných medailí a postupu
na mistrovství České republiky, které
se koná začátkem dubna tentokrát až
v pro nás dalekém Mostě.
Tohoto turnaje se zúčastňuje každoročně 24 nejlepších škol z celé
republiky a myslíme si, že naše
malá škola
je
nejmenší, která se
kdy takového turnaje zúčastnila.
Náš kroužek
navštěvují
jak
zkušení mladí šachisté, tak i úplní
začátečníci. Kromě již zmíněných
šachistů mezi nás

patří také Petr Surý, Nikola Mrnuštík, Luboš Čala, Lukáš Bernárik, Jakub Kovář a občas si přijdou zahrát
i mimoškolní Josef Vaněček, Marek
Machala a další.
Klukům do Mostu přejeme hodně
štěstí a ať si vychutnají velký turnaj,
který si vybojovali a dalším dětem ať
je šachy baví.
Zároveň chceme poděkovat Radimu Lukášovi, který nám s trénováním dětí velmi pomáhá.
Milan a Jana Řezníčkovi
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Zprávičky z mateřské školy
Musher

Zamrzlá krajina, všude kolem bílo,
jen aby nám sníh vydržel až do čtvrtka 12. února 2015. Tak se modlily
všechny děti i paní učitelky ze školky už od pondělí, kdy nám vykouklo na oblohu sluníčko a začalo hřát.
Možná Vás zajímá důvod naší touhy po sněhu. To je jednoduché, právě
v tento den k nám měl přijet pan Nižník se svým psím spřežením. A podařilo se, sníh vydržel, pán v pořádku přijel, i když s menším zpožděním
a my jsme se mohli jít seznámit s netradičním sportem, kterému se také
říká „Mushering“ /mašering/.

káčků“, tak z řad „prvňáčků a druháčků“ ze Základní školy Jasenná,
kteří se také přišli podívat. Ale povím Vám, je to příjemný a vzrušující
zážitek. Kdo nevyzkoušel, ten nepochopí, jak velkou sílu a odhodlanost
tito psi při tažení saní musí vynaložit.
A co děti, které nechtěly jezdit? Ty si
sníh užily po svém. Koulovaly se, povídaly s kamarády ze školy a vyráběly kuličky.
Dopoledne venku nám rychle uteklo a skvěle jsme si ho užili. A myslím, že i dle názoru dětí, tuto akci
můžeme zase někdy zopakovat.

Barevný týden
v mateřské škole

Pan Nižník byl velice příjemný
a upovídaný pán, který s sebou přivez 6 psů. Dětem nejdříve přiblížil
psí plemeno Husky. To byste nevěřili,
jak ti psi umí poslouchat. Sedni, lehni, zůstaň, pro ně není vůbec žádný
problém. Ukázal nám, jak se chystají
sáně a oblékají psi do postrojů. Pozor
nejde to jen tak. Pěkně po pořádku,
pes, fena vedle sebe, jinak by se psi
poprali, mohli by se zranit, a z jízdy by nebylo nic. Psi se však nechali klidně odvést a obléknout. Pán
nám také vysvětlil, proč psy nesmíme nyní hladit. Pejskům by se totiž
po hlazení vůbec nechtělo jezdit, ale
raději by se nechali od dětí „drbat“.
Vše je připraveno a jízdy mohou začít. Svištělo to jako o závod. Všechny děti, které jízdu chtěly vyzkoušet,
měly možnost, jak od našich „škol8 Jasenský zpravodaj

Týden barev a barviček v mateřské škole proběhl od 19. 2. - 23. 2.
2015. Každý den tohoto týdne se nesl
v jiné barvě, pondělí – bílá, úterý –
žlutá, středa – zelená, čtvrtek – červená a pátek hnědá. Do akce se zapojily jak děti, tak i paní učitelky, které
každý den přišly v určené barvě oblečení. Paní kuchařka nás také podpořila a vařila nám podle barvy dne.
Naučili jsme se spoustu básniček
a písniček a vytvořili mnoho výtvarných barevných „děl“. Nejvíce však
jsme si užili den červený, kdy jsme
si pochutnali na rajské omáčce, zahráli pohádku o červené řepě a také
s ní malovali obrázky. Děti byly překvapeny, kolik pestrosti a barev nám
může nabídnout sama příroda.
Jitka Malá

Pohádkový karneval
v mateřské škole

Jako každý rok i letos v únoru jsme
si s dětmi uspořádali v MŠ Pohádkový karneval. Děti se na tuto akci velmi těší. Společně si vždy vyzdobíme

třídy i ostatní prostory. Děti si mezi
sebou již několik dnů povídají o své
masce.
Konečně nastal dlouho očekávaný
den. Ráno děti vchází do třídy v kostýmech a s úsměvem na tvářích. Za chvíli je třída plná různých pohádkových
bytostí – hlavně krásných princezen,
princů, neschází ani bílé paní, piráti,
vodník, včelička, tahitská tanečnice,
pravěcí lidé a Spidermani.
Společně jsme se přivítali a již si
děti pochutnávají na karnevalové svačině – párku v rohlíku a čaji. Možná
se budete divit, ale tentokrát všechny děti jídlo snědly a ještě toužily
po přidání.
Následovala přehlídka masek.
Ve třídě jsme prostřeli červený koberec, na kterém se všechny masky
prošly a řekly nám o sobě, kdo jsou.
Ostatní děti seděly na barevných kytičkách a pozorovaly své kamarády
a ohodnocovaly potleskem. Po přehlídce masek následovaly různé hry.
Potom si děti společně připily dětským šampaňským a nastalo správné
karnevalové veselí – společný tanec
při veselých písničkách. Děti tancovaly samy, ale i ve skupinkách a moc
si diskotéku užily.
Čas rychle plyne a nastává doba
oběda. Po jídle děti odkládají své kostýmy – i když nerady a ulehají na lehátka. Popřejeme si krásné karnevalové sny…
Odpoledne si děti pochutnaly
na ovocném poháru a odcházejí domů
spokojené. Cestou domů rodičům vyprávějí své zážitky. Všichni se těšíme
na ten příští.
Věra Kočicová

Kterak Portáš protancoval rokem 2014
Rok jsme zahájili 11. ledna už
29. valašským bálem v i tentokrát
zaplněné sokolovně ve Vizovicích.
Jako hosta jsme si pozvali cimbálovou muziku Jackové z Jablunkova.
8. února jsme rádi předtančili svým nejbližším folklórním sousedům na Valašském bále souboru
Lipta Liptál a až do časných ranních
hodin jim se stejným nadšením pomáhali udržovat dobrou náladu mezi
přítomnými hosty.
29. dubna jsme vystoupili s asi 25
minutovým programem na Festivalu
amatérských turistických digitálních
filmů a fotografií ve Zlíně. Tady jsme
si poprvé vyzkoušeli, jak špatně se
tancuje na koberci a hlavně orientuje na rozlehlé ploše před promítacím
plátnem v prostorách Velkého kina.
Ve dnech 30. 4. – 4. 5. jsme vyrazili na již tradiční cyklovýlet s celými rodinami, tentokrát do Kroměříže. Kromě všestranného sportovního
vyžití (badminton, basketbal, fotbal,
kuželky, kulečník…) jsme si prohlédli Muzeum zemědělské techniky v Pravčicích, navštívili Májovou
slavnost v Zámecké zahradě v Holešově, Větrný mlýn ve Velkých Těšanech, lokomotivní depo a samozřejmě Květnou zahradu v Kroměříži.
Jako každý rok, i tentokrát jsme měli
vyplněnou každou minutu, moc jsme
si pobytu užívali a velice neradi se
vraceli…
Pravidelně organizované Zámecké odpoledne ve Vizovicích se konalo 22. června. Velice rádi jsme tentokrát přivítali naše již dlouholeté
přátele z Hlinska – Folklórní soubor Vysočan. Spolu s námi vystoupil
soubor Vizovjánek z Vizovic a Břeclavánek z Břeclavi, zahrála CM Vizovský Juráš. V průběhu programu bylo předáno ocenění Osobnost
města Vizovice panu učiteli Daliboru Bambuchovi a in memoriam paní
Miladě Hálové.
31. srpna jsme poprvé a s opravdu
velkým nadšením vystoupili na Dožínkách u Koliby Pod Horů na Dolní
Bečvě. Před samotným vystoupením

jsme šli spolu s ostatními soubory
v průvodu za krásně vyzdobeným
koňským spřežením s kočárem
ke kostelu na Dolní Bečvě. Po krátké mši jsme se vydali na zpáteční
cestu při zpěvu, tanci a pěkné muzice. Celý průvod provázeli milí místní obyvatelé, kteří následně zaplnili
lavičky u koliby. Rodinná atmosféra
celého skvělého odpoledne nás zcela pohltila, zatancovali jsme s chutí
a dobře a nechtělo se nám domů…
29. září jsme pořádali už XXI. ročník fotbalového turnaje folklórních
souborů „O putovního Portáša“. Tady
je třeba konstatovat, že tak katastrofální počasí jsme při této příležitosti ještě nezažili. Na fotbalovém hřišti
v Jasenné se nedalo vůbec hrát, a tak
jsme stáli bezradně pod střechou
u kabin a při pohledu na přijíždějící auta plná našich folklórních přátel
poměrně rychle „upadali do paniky“.
Trvalo to však jen několik okamžiků. I tady se projevila bezmezná organizační schopnost „obzvláště pak
některých“ a celý konvoj se přemístil
do Vizovic na sportovní hřiště za novou školu. Úspěšného průběhu celé
této akce si mimořádně vážíme dodnes a vůbec nám nevadí, že jsme se
tentokrát zřejmě následkem organizačně nervové vyčerpanosti umístili jako čtvrtí.
11. října jsme vystoupili se dvěma
tanečními čísly v programu Prame-

ny 2014 v Rožnově pod Radhoštěm.
Řekněme opatrně, že ve srovnání
s dojmy z dožínek v sousední Dolní
Bečvě byl tento zážitek na nás příliš
oficiální…Navzdory všemu a všem
jsem přesvědčená, že jsme i tady zatancovali velmi dobře a z jeviště jsme
poslali do diváků obrovské množství
naší energie a celkového nadšení pro
lidovou píseň a tanec.
8. listopadu nám počasí opět nepřálo. I přesto jsme obešli dědinu s deštníky a hodovým baranem. Přitom
jsme stihli natočit několik záběrů
do právě vznikajícího filmu o Valašsku s názvem „Děda“. Večerní hodová zábava v Motorestu u Kašparů se
vydařila, i když jsme se cítili zvadle,
zmokle a docela vyčerpaně.
Náš aktivní rok jsme zakončili 14.
prosince na Živém betlému u kostela
v Jasenné, kde se schází každým rokem čím dál víc místních i přespolních a zážitek je tak milý a naplňující, že je nám jedno, že je zima a mráz
a asfalt na cestě, na kterém se to ale
vůbec netočí…
Ani letos nebudeme zahálet – ba
naopak. Oslavíme neuvěřitelných 30
let naší existence. A jako by to všichni kolem věděli - už teď to vypadá,
že všechno nabízející se zřejmě nebude v našich silách zvládnout. Ale
o tom až zase za rok…
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová
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Evangelický sbor v Jasenné

Ekumenická bohoslužba 28. ledna 2015
K měsíci lednu patří každoročně
Týden modliteb za jednotu křesťanů. Ve světě se tato společná setkání křesťanů z různých církví konají více než sto let, u nás v Jasenné
za sebou mají už desetiletou historii. Zvykli jsme si, že každoročně se
konají dvě ekumenické bohoslužby,
jedna ve Vizovicích, jedna v Jasenné, střídají se katolické a evangelické kostely. Letos poprvé se kromě
katolíků a evangelíků účastnili i členové Křesťanských sborů, malé církve, jejíž členové žijí poblíž v Bratřejově, ve Vizovicích a na Vsetínsku.
Jde o celosvětovou akci, a tak
program těchto společných setkání a modliteb připravují každoročně
křesťané z jiné země světa. Ten letošní přišel z Brazílie, kde jako téma
vybrali evangelijní příběh o Ježíši,
který se potkal u studny se samařskou ženou. Ona byla překvapená, že
se s ní vůbec baví, přestože se Židé
se Samařany nestýkali, a on jí nabídl, co ani nečekala, ukázal zdroj, ze
kterého může člověk čerpat. A tak
se přemýšlení a modlitby týkaly

mimo jiné toho, jaké jsou naše zdroje, kde bereme sílu, po čem toužíme a co působí jako živá voda pro
naši víru i pro náš život. A také, jaké
rozdíly a předsudky jsou mezi lidmi, v Ježíšově době mezi Židy a Samařany, u nás ještě docela nedávno
mezi katolíky a evangelíky a dodnes na mnoha místech mezi různými skupinami i celými národy nebo
kulturami a náboženstvími.
Při těchto bohoslužbách slouží
faráři ze všech zúčastněných církví a pravidelně se střídají také při
kázání. Ve Vizovicích letos kázala naše farářka Radka Včelná, u nás
v Jasenné Petr Húšť z Bratřejova,
který má v Křesťanských sborech
na starosti práci s mládeží v celé republice. Jeho kázání bylo názorné,
se džbánem s vodou i s cedníkem.
A kdo chtěl, mohl si pak domů jako

Besedy u kamen

Evangelický sbor v Jasenné pořádá
pravidelné páteční „besedy u kamen“
určené (nejen) starší generaci. Lidé
se scházejí, aby se dozvěděli něco zajímavého a nového, a také si jen tak
spolu popovídali při čaji a dobrotách
přinesených samotnými účastníky.
Po úvodním zamyšlení nad některým biblickým textem bývá růz10 Jasenský zpravodaj

ný program. Např. se zájmem jsme
si vyslechli vyprávění místního kronikáře Pavla Sovičky o nejstarší historii naší obce. Promítli jsme si obrázky z USA, které nám představila
Marie Černotová. Velmi pěkné bylo
předvánoční povídání Evy Eliášové
o jejích knihách pohádek a pověstí
z Valašska.

vzpomínku odnést kamínek od studánky, kterou jsme na stole Páně vyrobili.
Tato společná setkání mají něco
do sebe a dá se určitě říct, že ti, kteří
tam chodí, se na ně těší. Jsou příležitostí k tomu, abychom se lépe poznávali, abychom byli spolu nejen
při modlitbě, ale i při následném posezení, které se stalo nedílnou o oblíbenou součástí těchto akcí. Ve Vizovicích se z kostela přesouváme
vždycky do Orlovny, tady v Jasenné z modlitebny na faře do klubovny
na dvoře. Ta letos doslova praskala
ve švech. A vůbec při těchto společných bohoslužbách každoročně přibývá účastníků, od dětí až po ty nejstarší, a vládne při nich nesmírně
milá a příjemná atmosféra.
Radka Včelná
V tomto roce se při „besedách u kamen“ uskutečnilo čtení povídek, zaujalo nás také setkání a zpívání s celocírkevním kantorem panem Ladislavem
Moravetzem. Další týden jsme zavzpomínali na svoje cesty po naší republice i do více či méně vzdálených
míst. Každý přispěl nějakým pěkným,
někdy i dobrodružným zážitkem.
Koncem ledna se uskutečnilo „křeslo
pro hosta“, do kterého obrazně usedla

nejstarší členka našich setkání, paní
Marta Macková. Připomínala si svoji,
ne vždy snadnou životní cestu od dětství až po dnešek. Další pátek jsme se
vrátili do svých školních let. Vzpomínali jsme hlavně na jasenskou školu,
na svoje učitele a různé školní příhody. Nejvíce nás však zaujala vysvědčení ze školního roku 1944/45, které
nám přinesl ukázat pan Karel Macek.
Pololetní vysvědčení z doby Protektorátu psané ještě německy a teprve
potom česky a závěrečné vysvědčení
už z osvobozeného Československa.
Někteří se obzvlášť těšili na dalšího
hosta, ale pan farář Voda se ze zdravotních důvodů omluvil. Víc než dobře ho nahradil pan farář Vavrečka ze
Zádveřic. Kromě vyprávění o svých
zajímavých osudech nám také četl
z knihy svých veršů. Sokol – další téma – pojal Karel Macek opravdu důkladně, přímo od zakladatelů
Jindřicha Fügnera a Miroslava Tyrše. Mnohé z informací jsme nikdy neslyšeli. Toto téma je tak rozsáhlé, že
tématem další besedy bude povídání

o Sokole v Jasenné. Očekáváné a zajímavé bylo i vyprávění o jarních bylinkách. Pavel Sovička zná snad každou rostlinku a travičku v jasenském
katastru a když přidal i některé recepty na využití bylinek, bylo nám jasné,
že jedna beseda určitě nebude stačit.
Těšíme se na několik dalších pokračování.
V besedách u kamen se bude pokračovat do konce dubna (a potom zase
na podzim). 10. dubna nás čeká další
díl o jarních bylinkách s Pavlem So-

Pohádkový karneval

K masopustní době patří všelijaké
fašanky a karnevaly, tak jsme se letos
rozhodli uspořádat jeden také u nás
na faře. Byl pohádkový a určen byl
těm nejmenším dětem. Sál na faře
byl náležitě vyzdoben girlandami
a balónky, na chodbě vyrostla vrba,
na které stál vodník jako živý a lákal na pentličky a na bublinky z bublifuku.
U Spisarů vyrobili z kartonových
krabic dva velké hrady, jeden z nich
střežil rytíř a druhý král a odvážné
děti se mohly podívat i dovnitř. Dvě
ježibaby zase obydlely krásnou perníkovou chaloupku v takřka životní
velikosti, kterou neuvěřitelných osm
hodin malovala Hanka Bělíčková.
Za pomoc děkujeme starším dětem
(Katce, Pavlíkovi, Ondrovi, Nikolovi
a Kubovi), kteří měli pro ty nejmenší připravené úkoly a pěkně si s nimi
hráli.
Nemohl chybět ani bufet, ve kterém se nabízely oblíbené batolecí laskominy, jako kukuřičné křupky, ale

i muffiny a buchty, které upekly maminky.
Všechno bylo připraveno a už se začali scházet rodiče s dětmi a na scéně se objevovaly princezny, zvířátka
i pohádkové postavičky všeho druhu. Velký obdiv patří maminkám
a babičkám, protože většina kostýmů

vičkou, 17. dubna si budeme vyprávět
o jasenském Sokole a 24. dubna bude
opět „křeslo pro hosta“. Na květen
je v plánu kratší zájezd do Valašského Meziříčí. Chtěli bychom při něm
mimo jiné navštívit Moravskou gobelinovou manufakturu a prohlédnout
si hospic Citadela.
Na všechny plánované akce bych
chtěla pozvat i další občany, aby si
udělali čas a přišli příjemně strávit
páteční dopoledne.
Jindřiška Hejtmánková
byla doma s láskou a péčí ušitá. Pro
některé z dětí to byla první společenská akce v životě. Nejmladší Křemílek neměl ani rok.
Odpoledne se vydařilo, rodiče měli
plné mobily fotek, děti se nejvíc zabavily sbíráním barevných míčků a po dvou
hodinách už byli všichni najezení, vyhraní a unavení, tak se šlo domů.
Radka Včelná
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Víkendovka pro děti „Po stopách moabské Rút“

Víkend na přelomu února a března strávila skupina 15 dětí a několika dospělých společně v klubovně na faře. Celou dobu nás
provázel biblický příběh o moábské Rút, odvážné mladé ženě, která
se nakonec stala prababičkou krále
Davida a praprapra… babičkou
Ježíšovou. Po úvodním vyprávění
v pátek večer jsme si zahráli stolní hry v pozměněných variantách.
V příběhu Rút sbírá na poli klasy,
to jde na konci února dost těžko, tak
děti místo toho po skupinách sbíraly na zahradě barevné žetony. Aby
to nebylo tak jednoduché, musely si prvních 20 žetonů vyměnit za
košík. Zároveň se musely vyhýbat

strážcům. Ještě před obědem se hrály další oblíbené hry – na ovečky
a vlka, škatule, molekuly. Následovalo důkladné odbahnění a dobrý oběd. Odpoledne jsme jeli autobusem do Zlína na putovní výstavu
Hry a klamy. Na výstavě byla spousta optických klamů (prostorové, mozaikové) a velmi netradiční hry.
Děti si všechno vyzkoušely, pohrály si a procvičily mozkové závity nad
řešením připravených úkolů. Čas rychle utekl a museli jsme zpátky na

autobus. Večer jsme si vyzkoušeli
postřeh, rychlost a hbitost prstů
u různých her, povídalo se a zpívalo. V neděli ráno děti pomohly nachystat snídani a pak se spolu s ostatními účastnily hudebních bohoslužeb,
při kterých byl naším hostem celocírkevní kantor Ladislav Moravetz.
Bohoslužby byly netradiční i kázáním, při kterém hliníkový žebřík
představoval moruši a jako Zacheus
a další postavy v příběhu vystupovali
děti i dospělí.
Blanka Macková

Bohoslužby o velikonočních svátcích

Zelený čtvrtek 2. 4. v 18 hodin
(v modlitebně na faře)
bohoslužby kolem stolu s večeří
Páně

Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, protože právě příběh ukřižování a vzkříšení Ježíše
Krista se stal základem víry a vyznání církve. Ale je to také příběh
o bezmoci, utrpení, umírání a smrti, o mlčení a strachu, ale i o překvapení, naději, tam kde už člověk nedoufal, o nové naději, o Boží milosti
a lásce, o životě. Mnoho lidí dnes
považuje Velikonoce jen za „svátky jara“, s typickou výzdobou, vajíčky, zajíčky a pondělní mrskač-

kou. Křesťané tyto svátky slaví
několik dní. Stojí to za to, protože
každý z nich je jiný, má svoje téma
i zvláštní náladu.
Ve čtvrtek se připomíná Ježíšova
poslední večeře s učedníky i starobylý židovský Hod beránka, pátek je
dnem Kristovy smrti na kříži, a neděle (už vlastně od sobotní noci) pak
velkou oslavou jeho vzkříšení.

Budete-li chtít, můžete i letos slavit Velikonoce v našem sboru.

Velikonoční neděle 5. 4. v 9 hodin
(v kostele)
bohoslužby s večeří Páně

Co připravujeme

ře, kteří hrají na ruční zvonky. Jestli
jste to ještě nikdy neviděli, vypadá to
tak, že každý má v každé ruce zvonek, menší nebo větší, jinak naladěný
a ví, kdy má cinknout. Dohromady to
pak všechno vytváří melodie, starší
i moderní. Je to moc pěkné a určitě
si tento zážitek nenechte ujít.
V neděli 14. června dopoledne
pak v kostele bude koncert pěvec-

kého sboru ECHO (Evangelický
chór Zlín), který vede celocírkevní kantor Ladislav Moravetz
ve Zlíně a v němž je i několik zpěváků od nás. Všichni až na vedoucího jsou nadšení amatéři a více
než bezchybnou kvalitu tak můžete přijít ocenit jejich odvahu a neuvěřitelné nasazení jejich sbormistra.

Kromě bohoslužeb a pravidelných
sborových setkání a aktivit bychom
vás na jaře chtěli pozvat do evangelického kostela na dva koncerty.
V neděli 12. dubna v 15 hodin
odpoledne bude vystupovat soubor
Zvonky dobré zprávy. Jsou to děti
a mladí lidé z Kateřinic a Ratibo12 Jasenský zpravodaj

Velký pátek 3. 4. v 18 hodin
(v modlitebně na faře)		
bohoslužby se čtením pašijního
příběhu

Vánoční turnaj ve stolním tenise
V pondělí 29. 12. 2014 se uskutečnil
17. ročník vánočního turnaje ve stolním tenise, kterého se zúčastnilo 16
sportovců. První místo v kategorii
profesionálů obhájil vítěz minulých
ročníků Jan Urbiš, druhé místo vybojoval bratr vítěze Jakub Urbiš a tře-

tí místo obsadil hráč místního pingpongového týmu Petr Chromčák.
V kategorii amatérů vyhrál Stanislav Petrů st., na místě druhém
byla Gabriela Kovářová, třetí místo se díky shodnému počtu bodů
rozhodovalo mezi 3 účastníky tur-

naje, nakonec ho vybojoval Daniel
Vavřička.
Tímto bychom chtěli poděkovat
Obecnímu úřadu v Jasenné, společnosti Jasno a restauraci Retro ve Vizovicích za spolupráci a sponzorské
dary.		
TJ Sokol Jasenná

SK Jasenná
• V termínu 12 .3. – 15. 3. proběhlo zimní soustředění týmu mužů v rekreačním středisku Revika ve Vizovicích
• Během zimní přípravy odehrálo
družstvo mužů několik přátelských
utkání na umělé trávě, s Neubuzí

jsme prohráli 1:4, s Vizovicemi "B"
jsme vyhráli 4:1 a s mužstvem Lůžkovice "A" jsme vyhráli 3:2
• Mladší žáci odehráli během zimní přípravy 3 turnaje v hale, na kterých se umístili na 2., 3. a 1. místě
• Přípravka odehrála v zimní přípravě 3 přátelská utkání s přípravkou
Liptálu
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• Po podzimní části mistrovských
soutěží figurují v okresním přeboru
muži na 13. místě. Mladší žáci jsou
prozatím 4. a přípravka 6.

Připravujeme:
• 1.5. se uskuteční na hřišti v Jasenné Stavění máje, jehož součástí bude i
fotbalový zápas starých pánů Legendy SK Jasenná - Biskupice

• 23.5. se uskuteční tradiční Kácení máje
• v červenci se uskuteční turnaj starých pánů (Memoriál Vladislava Pečenky)		
David Mrlina

Rozlosování - Přípravka B - jaro 2014-2015
Kolo

Zápas

Den

Datum

Začátek

Sraz/Odjezd

12.

Veselá - Jasenná

ČT

2. dubna 2015

16:30

15:45

13.

Jasenná - Zlín

ST

8. dubna 2015

16:30

16:00

14.

Bratřejov - Jasenná

ČT

16. dubna 2015

17:00

16:15

15.

Jasenná - Slušovice A

ST

22. dubna 2015

16:30

16:00

16.

Šanov - Jasenná

NE

3. května 2015

14:00

13:00

17.

Lípa - Jasenná

NE

10. května 2015

13:30

12:45

18.

Jasenná - SK Vizovice

ST

13. května 2015

16:30

16:00

19.

Val. Klobouky - Jasenná

PO

18. května 2015

16:00

15:00

20.

Jasenná - Vysoké Pole

ST

27. května 2015

16:30

16:00

21.

Slušovice B - Jasenná

PO

1. června 2015

16:30

15:45

22.

Jasenná - Dolní Lhota

ST

10. června 2015

16:30

16:00

Rozlosování - Okresní přebor mužů - jaro 2014-2015
Kolo

Zápas

Den

Datum

Začátek

Sraz/Odjezd

15.

Jasenná - Nedašova Lhota

NE

29. března 2015

15:00

14:15

16.

Lípa - Jasenná

NE

5. dubna 2015

10:00

9:00

17.

Jasenná - Mladcová B

NE

12. dubna 2015

15:30

14:45

18.

Ludkovice - Jasenná

NE

19. dubna 2015

16:00

14:30

19.

Jasenná - Návojná

NE

26. dubna 2015

16:00

15:15

20.

Slopné - Jasenná

NE

3. května 2015

16:30

15:15

21.

Březnice A - Jasenná

NE

10. května 2015

16:30

15:00

22.

Jasenná - Nevšová A

NE

17. května 2015

16:30

15:45

23.

Újezd - Jasenná

SO

23. května 2015

16:30

15:15

24.

Jasenná - Bratřejov

NE

31. května 2015

16:30

15:45

25.

Vysoké Pole - Jasenná

NE

7. června 2015

16:30

15:15

26.

Jasenná - Bylnice

NE

14. června 2015

16:30

15:45

Rozlosování - Mladší žáci sk. B - jaro 2014-2015
Kolo
11.

Zápas

Den

Datum

Jasenná - Slopné

NE

5. dubna 2015

Začátek

Sraz/Odjezd

13:30

13:00

12.

Hvozdná - Jasenná

NE

12. dubna 2015

10:15

9:30

13.

Lípa - Jasenná

PO

13. dubna 2015

16:30

15:45

14.

Jasenná - SK Vizovice

NE

26. dubna 2015

14:00

13:30

15.

Jasenná - Slušovice

NE

3. května 2015

14:30

14:00

16.

Podk. Lhota - Jasenná

ÚT

5. května 2015

16:30

15:45

17.

Jasenná - Štítná n/Vl. B

NE

17. května 2015

14:30

14:00

18.

Slopné - Jasenná

SO

23. května 2015

14:00

13:15

19.

Jasenná - Hvozdná

NE

31. května 2015

14:30

14:00

20.

Jasenná - Lípa

NE

7. června 2015

14:30

14:00

21.

SK Vizovice - Jasenná

ČT

11. června 2015

16:00

15:30
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(hř. Sehradice)

HC Jasenná
Playoff Valašské hokejové ligy

Zdravíme všechny příznivce zimních sportů a hokeje
zvlášť. Období prvních jarních dnů bývá v hokejovém světě spojeno s propuknutím nervydrásajících vyřazovacích bojů
plných napínavých zápasů v rámci dlouhých sérií. Podobný
program připravilo i vedení Valašské hokejové ligy v Brumově, vrámci které hraje svoje zápasy i naše mužstvo HC Jasenná. Po základní části jsme se v nejvyšší skupině A umístili
na 9. místě ze 14 týmů se 7 vítězstvími a 11 porážkami a celkovým ziskem 18 bodů při vyrovnaném skóre 128:132.
Pro zvýšení akraktivnosti utkání byly poté pro zmíněné
play-off jednotlivé skupiny rozděleny dle výkonností týmů
způsobem, který dal všem mužstvům šanci sehrát vyrovnanější zápasy a bojovat o co nejlepší umístění. V konkurenci
šesti týmů jsme v těchto utkáních nasbírali 5 bodů za 2 výhry,
1 porážku a 1 remízu při skóre 33:20 a umístili se na 2. místě, které nám umožnilo zabojovat o vítězství v této části soutěže s HC Sborná Lidečko v sérii čtyř zápasů. Tato série momentálně vrcholí a přestože byl soupeř v dosavadních třech
střetnutích nad naše síly, s konečným druhým místem můžeme být velmi spokojeni.
Nejlepší střelci našeho týmu ve finálových bojích*:
František Žůrek 14 branek
Roman Kráčala 7 branek
Jakub Zubalík 7 branek
Miroslav Jánčík 5 branek
Závěrem bychom rádi vyjádřili obrovský dík všem sponzorům, spoluhráčům a věrným fanouškům za jejich významou podporu během celé sezóny. Věříme, že s Vaší pomocí
budeme moci sdílet krásné sportovní zážitky mezi mantinely
i v nadcházející sezóny!
* Všechny statistiky jsou k dispozici na www.vhlbrumov.cz

Motorest u Lutonských
www.lutonsky.cz

Lutonina 8, tel.: 577 45 25 41 mobil: 603 55 23 56
Vám nabízí rozvoz jídel do firem a domácností
výběr z 3 druhů menu včetně polévky:

Příklad jídelního lístku - cena obědu 64,- Kč
včetně DPH i s dopravou
Pondělí: Polévka: Fazolová
I.
100g Vepřový řízek, brambor, okurkový salát
II.
100 g Drůbeží játra na česneku, rýže
III.
250 g Dukátové buchtičky s vanilkovým krémem
Úterý:
I.
II.
III.

Polévka: Houbová s kapáním
100g Vepřové kostky na pepři, kolínka
100 g Španělský ptáček, rýže okurek
300 g Žemlovka s jablky

Přejeme Vám dobrou chuť a pokud jste spokojeni,
řekněte o nás dalším
„Milovníkům dobrého jídla“
Dále nabízíme možnost oslav, svateb, firemních akcí
a školení v našem samostatném salonku pro 40 osob
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Počasí II. pololetí roku 2014
Červenec:

Začínalo léto, teploty se však k letním třicítkám blížily spíš váhavě. Nebylo během července ani období, kdy
by stoupala teplota nad + 30oC, po dobu alespoň jednoho
týdne. Pamatuji si i teplejší průběh prvního letního měsíce. V červenci čekáme v jeho závěru na den, kdy má svátek Anna, to je 26.7. Přichází období, kdy se noci a rána
citelněji ochlazují, připomíná nám to pranostika: „Svatá
Anna, chladno z rána“. Připomněla se nám ráno 25.7., kdy
se k nám přes Syrákov valila mlha od Liptálu, což bývá
předzvěst podzimu. Tentokrát se chladná rána nedostavila, ranní teploty klesaly k + 15o, vládlo příjemné povětří.
Ochlazovat po ránu se začalo až v polovině srpna.
Měsíc srážkově průměrný, srážky byly ovšem rozloženy nerovnoměrně, v poslední dekádě napršelo 98,2 mm
srážek, což je 71,6% celkového množství srážek. Po 10
dnů v závěru měsíce se okolím toulaly bouřky, zejména
po hranici se Slovenskem. První bouřka s pořádným lijákem (23,3 mm) přišla 27. července navečer, z oblasti Velké Fatry. Nejsilnější srážky nás čekaly poslední červencový den. Odpoledne přišly bouřky ve dvou vlnách a opět
z oblasti Velké Fatry. Potok Jasénka se naplnil vodou
z 1/3, horší situace však nastala na dolním konci na potoce Lutoninka od Hodína, voda se zde vylévala z břehů. Nad Ublem a Bratřejovem se přehnala silná průtrž
mračen, voda páchala škody na vodních tocích a v jejich
blízkosti, také byla vidět erozní činnost vody v lesních
porostech. Ve Vizovicích vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity. Ve Zlíně se staly ulice malými řekami, silné
srážky na území celého okresu Zlín. V Jasenné naměřeno 38,6 mm srážek, v oblasti Hodína však muselo podle
mého odhadu napršet okolo 60 mm vody.
Nejteplejší dny: +30°C (6.7.), +31,9° (7.7.), +31,7° (19.7.),
+31,4° (20.7.), +31,9° (21.7), +31,7° (26.7.), + 30,1° (27.7.) maximální teplota
Nejchladnější dny: +18,8°C (2.7.), +18,4° (9.7.), + 18,8°
(11.7.) - maximální teplota
Srážky: 137,6 mm

Srpen:
První polovina měsíce teplotně podobná červenci, s dozníváním bouřkové činnosti, bouřky nás však povětšinou míjely. Ve druhé půlce srpna postupné ochlazování.
Podle ČHMÚ (Český hydrometeorologický ústav), bylo
léto roku 2014 nejdeštivější za posledních nejméně 60 let.
Deštivější počasí na Českomoravské Vysočině a v severních pohraničních horách. Více deště přineslo doslova
houbařské žně. Rostly houby, které jsem pořádně neviděl od svého mládí a k jejich určení mi pomáhaly atlasy
hub. Například stročkovec černý, stroček trubkovitý, hřib
královský. Hřib královský rostl v dost hojném množství,
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je chráněný a neměl by se sbírat. Má však smůlu, mnoho lidí jej vezme, a co našel, pozná až doma podle atlasu, ovšem jenom pokud se podívá. Zaznamenal jsem
i případ, kdy bylo houbaři bráněno ve sběru hub majitelkou lesa, která si na Valašsku nedávno koupila nemovitost i s lesem. Je to jenom perlička, nebo se to bude stávat
častěji? Kdoví co čas přinese.
Nejteplejší dny: +31,4°C (2.8.), +28,5° (3.8.), +29,2°
(9.8.), +28,2° (10.8.), +27,6° (11.8)
Nejchladnější dny: +19,1°C (12.8.), +17,5° (14.8), +19,5°
(16.8.), +16,7° (19.8), +18,8° (20.8.), +18,8° (21.8.), +16,5°
(24.8.), +19,3° (25.8.), + 14,2° (26.8.), +14,2° (27.8.)
Nejchladnější rána: +3,4oC (25.8.), + 4,6° (28.8.), +5,6°
(29.8.)
Srážky: 73,1 mm

Zaří :
Začátkem měsíce se oteplovalo a počasí s denními teplotami okolo +20oC, vydrželo do 21.9. S prvním podzimním dnem (22.9.) přišlo ochlazení. Do Střední Evropy začal proudit studený vzduch původem s Arktidy. Kvalita
ovzduší se okamžitě zhoršila, v dolinách se zvyšovala
koncentrace škodlivin, v dnešní době hlavně z automobilové dopravy. Dá se konstatovat, že dýcháme koktejl vyspělé civilizace. Po celý měsíc dobré podmínky pro růst
různých hub, v polovině září začaly růst václavky. V první polovině měsíce zaznamenány 2 bouřky.
Nejteplejší dny: +23,7°C (4.9.), +25° (5.9.), +25,2° (6.9.),
+25° (7.9.), +26,5° (8.9.), +24,5° (9.9.)
Nejchladnější dny: +15,1oC (22.9.), +15,1° (23.9.), +16°
(24.9.), +14,7° (25.9.), +16,2° (26.9.), +14,5° (27.9.)
Nejchladnější ráno: +1,1°C (24.9.), +2,9° (28.9.). Mráz
nebyl zaznamenán.
Srážky: 84,4 mm

Říjen:
Do poloviny měsíce stoupaly denní teploty k +20oC,
pak se postupně ochlazovalo a v závěru měsíce přišly
mrazíky. V první půlce října bylo možné při toulkách
přírodou potkat kvetoucí jahodníky, lnici květel, dokonce
místy nakvétal bez černý a ukázaly se i drobounké kvítky zeměžluči. Louky ozvláštňovaly kvetoucí sedmikrásky. Pastviny se chlubily krásnou svěží zelenou barvou
a les dostával intenzivní barvu podzimu až v závěru měsíce. Tento podzim se zajímavě choval při opadávání listí se stromů. Některé jabloně a švestky shodily listí v půli
září a další stromy na konci října. Také bylo možné nasbírat různé jedlé houby do poloviny měsíce.
Nejteplejší dny: +20,5°C (9.10.), +22,5° (10.10), +21,7°C
(11.10.), +22,8° (12.10.), +20,5° (13.10.)

Nejchladnější dny: +6°C (22.10.), +6,5° (23.10.), +4°
(24.10.) - nejvyšší denní teplota
Nejchladnější rána: -0,4°C (27.10.), -3,4° (28.10.), -2,2°
(29.10.), -2,4° (30.10.)
Srážky: 65,9 mm

Listopad:

Do poloviny měsíce vládlo na listopad příjemné teplé
počasí. 4.11. k nám začal proudit teplý vzduch a na mnoha místech ČR padaly dlouhodobé teplotní rekordy pro
tento den. Silný jihozápadní vítr foukal i další den, působil problémy hlavně na severní Moravě. Na Lysé hoře
naměřena rychlost větru 152 km/hod. V Alpách místy
napadlo až 1m sněhu. Po 18. listopadu začalo výraznější ochlazování, v poslední dekádě stoupaly denní teploty
nejvýše do +5oC. 25. listopadu se objevily v Jasenné první sněhové přeháňky, sníh padal od výšky na úrovni koupaliště. V závěru měsíce nás zase trápil všude přítomný
zápach znečištěného ovzduší, řekl bych přímo smrad.
Nejteplejší dny: +18°C (5.11.), +16° (6.11), +15,1° (7.11.),
+15,5° (9.11.), +16,3° (10.11.), +16,7° (11.11.) - nejvyšší
denní teploty
Nejstudenější ráno: -3,9°C (25.11.)
Srážky: 40,3 mm

Prosinec:
Do 25. nás prosinec příjemně připravoval na zimu, teploty se stále držely nad bodem mrazu. Kdo se nestačil náležitě otužit, tomu bylo na Štěpána (26.12.) zima, teplota
klesla pod nulu, ráno posněhávalo, sníh nesměle pokrýval
střechy i pole. Odpolední mráz štípal do nosu i lící a tak
tomu bylo až do konce roku 2014. Od 28. prosince zůstala ležet souvislá sněhová pokrývka.
Nejteplejší dny: +9°C (4.12.), +8,7° (12.12.), +11,2° (19.12.),

Společenská kronika
Vzpomínka
Dne 26. března
by se dožil 100 let
pan
František Pečenka
a 20. dubna
90 let jeho manželka
paní
Františka Pečenková.
Vzpomeňte s námi.
Děti s rodinami

+8,4° (23.12.), +9,7° (24.12.) - nejvyšší denní teplota
Nejstudenější den měsíce: 30.12. = ráno -10°, poledne
-6,6°, večer -19,4°C, toto je také nejnižší zaznamenaná
teplota v měsíci prosinci.
Nejsilnější ranní mráz: -12,4°C (27.12.), -12° (31.12.)
Srážky: 44,1 mm
Srážky za rok 2014 - 780,4 mm
Co říci o uplynulém roce. Byl opět teplejší? Podle celosvětových meteorologických údajů určitě. Mně se však
například průběh léta zdál poněkud chladnější a deštivější. To mi však nevadilo, poněvadž nás léto obdařilo výbornou houbařskou sezónou. V lesích se předváděl život
v plné kráse, houby na mě koukaly ze všech stran a ukazovaly svou formu života, vzešlou z půdy, ze stromů, poskládanou z chemických prvků Mendělejevovy tabulky.
Pak člověk jde v jiném světě, les nám připravuje něco, co
pod mořskou hladinou nazýváme korálovými útesy, jenom ryby nám nahrazuje zvěř, ptactvo a hmyz.
Zastavím se ještě u sběru hub. Když jsem již uvedl případ, kdy vlastník bránil houbaři ve sběru hub, tak uvádím
pro vysvětlení houbařům následující.
Na základě lesního zákona č. 289/1995 Sb., může každý vstupovat do lesa na vlastní nebezpečí, sbírat tam pro
vlastní potřebu lesní plody, tedy taktéž houby. Přitom je
povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí
a dbát pokynů vlastníka lesa, případně jeho zaměstnanců. V lese je zakázáno vstupovat do porostů, kde se provádí těžba, manipulace nebo doprava dřeva a vstupovat
do míst oplocených nebo označených zákazem vstupu.
Pro sběr hub v rámci obecného užívání lesa nemá rozdíl mezi státním a soukromým lesem význam. Je možno vstupovat do státního i soukromého lesa a houby tam
sbírat.
Pavel Sovička
Vážení občané,
od letošního roku nebudou uváděny údaje do společenské kroniky, ke kterým nebude písemný souhlas občana.
Důvodem je skutečnost, že zveřejňováním údajů bez souhlasu osob, kterých se údaje týkaly, docházelo k porušení
hned několika právních předpisů. Přitom tato rubrika je
u mnohých nejoblíbenější a do zpravodajů malých obcí
určitě patří. Budeme proto rádi, když nám pomůžete tyto
informace ve zpravodaji zachovat. Do zpravodaje jsme
vložili Souhlas s uveřejněním oznámení, který nám musíte předat do uzávěrky čísla, chcete-li zveřejnit například
jubileum, sňatek, narození dítěte, vzpomínku na blízké,
kteří už mezi námi nejsou a pod. Informace za 1. pololetí
budou uvedeny v červnovém vydání zpravodaje. Uzávěrka
příspěvků do letošních zpravodajů je k 15. 6., 15. 9. a k 7. 12.
Žádosti o zveřejnění můžete posílat na e-mail: ou.jasenna@volny.cz, vhodit do schránky u vchodu do budovy
OÚ nebo podat přímo v kanceláři OÚ. Žádost naleznete
i na webových stránkách obce v sekci Obecní zpravodaj.
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Maškarní ples
Letošní Maškarní ples organizovaný SRPDŠ při ZŠ Jasenná byl poprvé tématický. Téma plesu mělo velký úspěch, téměř každý našel doma
ve skříni, nebo na půdě něco, v čem
mohl hrdě vkročit do sálu.
Ples byl totiž ve stylu HIPPIES.
Ještě nikdy v historii Maškarních
plesů nebylo tolik maskovaných hostů v sále. Celý sál doslova zářil barvami. I pánům velmi slušela červená,
modrá, zelená a hlavně žlutá. Ženy
byly úchvatné ve svých květinových
vzorech. Muži se také cítili uvolněně,
bez kravat a sak … a taky byli více
ochotní k tanci. Zkrátka zábava se
protáhla až do ranních hodin, všichni
tančili a kapela TÖP hrála a hrála…
Výzdobu sálu zajistili již tradičně žáci ZŠ Jasenná svými obrázky
na dané téma plesu. Během večera
jsme hlasovali o nejpovedenější obrázek a to ve 3 věkových kategoriích.
Bylo to mnohdy velmi těsné, rozhodování nebylo lehké, všechny obrázky se totiž dětem povedly. Podle hlasů
se umístili žáci v kategoriích takto:
V kategorii nejmladších 6-7 let:
1. Pavel Polách, 2. Klára Františáková, 3. Marek Hudec
V kategorii 8-9 let:
1. Filip Čala, 2. Natálie Kovářová,
3. Jakub Kovář
V kategorii nejstarších 10+:
1. Lukáš Bělohlávek, 2. Luboš Čala,
3. Ema Kráčalová
Všechny děti jsme odměnili malou pozorností a ocenili jsme výherce. Děkujeme paní Martině Večerkové a dětem ze ZŠ za jejich úsilí, práci
a tvořivou činnost, kterou velmi přispěli k atmosféře Maškarního plesu.
Tombola byla pestrá, jako každý
rok. Jsme potěšeni, že každým rokem
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stoupá počet našich příznivců a sponzorů – letos nám do tomboly přispělo
více než 50 sponzorů a firem. Všem
sponzorům srdečně děkujeme za přízeň a podporu našeho spolku!
Výtěžek plesu bude použit na další plánované akce pro předškolní
a školní děti. Část peněz bude jako
každý rok darována škole, kde se využijí na výlety, lyžařský kurz apod.
I letos můžeme dětem dopřát jejich oblíbený Dětský maškarní ples
s bohatým programem
plným her, písniček
a překvapení – pořádá se již 18. dubna.
Srdečně zveme děti
ZŠ, Mateřské školy
i jejich rodiče.
Můžete se také s dětmi těšit na Pohádkový
les a Sportovní odpoledne, které plánujeme v průběhu letošního roku.

Velké poděkování patří zejména
všem aktivním rodičům, kteří nám
ochotně přišli pomoct při přípravě,
obsluze a úklidu tohoto plesu. Bez jejich pomoci bychom to opravdu nezvládli.
Věříme, že se naše řady brzy rozšíří o další rodiče, ochotné udělat něco
pro svoje děti, tak aby tradice tohoto
spolku mohla pokračovat.
Za SRPDŠ Jasenná
Martin Surý

Kudy pluje Pavel Tabásek
Kdo se vypravil na páteční koncert (6. 3.) Pavla Tabáska a jeho partyje do kavárny Kulturního domu
ve Vizovicích, zcela jistě nebyl zklamán. O tom, že je o tomto seskupení
slyšet, svědčila „bitva“ o volné židle
těsně před začátkem programu.
V průběhu večera zazněly všechny skladby z nového CD Tabáska &
partyje s názvem „ Můžeme plout“.
Tady je třeba s úctou konstatovat, že
ve srovnání s prvním CD udělali muzikanti velký skok kupředu. Tím nechci říct, že by to první bylo špatné
– bylo dobré a toto je ještě lepší. Slyšeli jsme písně pomalé, střední i dosti
rychlé…Poslouchali jsme o hřívách

krásných koní, o špíně současného světa, chtělo se nám luskat prsty
v rytmu flamenca, slzet dojetím nad
dotyky ruky milované ženy a upřímně zaplakat nad osudy vojáků, co
se šli „pro císaře pána svorně bít“...
Přemýšleli jsme o tom, co všechno hory slyší a co nám říká Pán Bůh
sám, těžce se smiřovali s nahlas vyřčeným faktem, že „na orloji náš čas
stále rychlej tiká“. Potěšil nás přítel, co vedle nás bude v těžkých chvílích stát a na závěr rozesmála píseň
o naší rodné Jasenné plná místy drsně vyslovených pravd. Velkým překvapením byl šťastně zvolený host
– přenádherně zpívající Kateřina Mr-

linová, která dech beroucím způsobem zazpívala mj. šanson od Edith
Piaf. Prostě – pro každého něco, každý si mohl vybrat.
Pavel Tabásek a jeho partyja byli
v závěru koncertu odměněni zaslouženě bouřlivým potleskem. Já sama
říkám od toho večera všem, kteří to
náhodou ještě netuší, že „su s ním
z rodiny“. Kdo z vás ještě neví, zda
má na jeho koncert jít – už neváhejte a zajděte. Budete pak říkat všem,
kteří to náhodou ještě netuší, že „ste
s ním z jednej dědiny“…
Myslím, že Pavel Tabásek pluje správným směrem. A tak přeju
upřímně – udržuj směr a dobrý vítr
do plachet, švagře… :-)
Eva Kovářová

Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2015
Datum
12. 4.
18. 4.
Duben
(19. nebo 26.)
1. 5.
1. 5.
1. 5.
3. 5.
23. 5.
Květen
30. 5.
14. 6.
20. 6.
Červenec
4. 7.
18. – 25. 7.
Září
(13. nebo 20.)
Září
4. 10.
Říjen
24. 10.
7. 11.
29. 11.
30. 11.
Prosinec
5. 12.
20. 12.
29. 12.
31. 12

Název akce
Koncert Zvonky dobré zprávy
Dětský maškarní ples
Kolečkování (závody na kolech
a všelijakých kolečkách pro všechny)
Otvírání studánek – 30. ročník
Slet čarodějnic
Stavění máje
Cyklovýlet do archivu na Klečůvce
Kácení máje
Zájezd (nejen) pro seniory
Okrskové závody hasičů
Koncert pěveckého sboru ECHO Zlín
Pohádkový les
Memoriál Vladislava Pečenky
Červencová noc
Rodinný indiánský tábor v Hošťálkové
Zájezd

Místo konání
evangelický kostel
sokolovna

Pořadatel
Farní sbor ČCE v Jasenné
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné

okolí obce
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
Valašské Meziříčí
fotbalové hřiště
evangelický kostel
fotbalové hřiště a okolí
fotbalové hřiště
myslivecká chata
tábořiště Hošťálková
Znojmo

ZO ČSOP Jasenná
TJ Sokol Jasenná
SK Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
SK Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
SDH Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
SK Jasenná
Myslivecké sdružení
Farní sbor ČCE v Jasenné
Farní sbor ČCE v Jasenné

Putování se skřítkem Podzimníčkem
Jabkobraní
Drakiáda
Zavírání studánek
Vodění barana
Rozsvícení a zpívání u ván. stromku
Adventní dílna
Adventní koncert
Mikulášská obchůzka
Živý betlém
Vánoční turnaj ve stolním tenise
Silvestrovský fotbálek

okolí obce
zahrada u fary
u Klenica
okolí obce
obec
točna
klubovna u fary
evangelický kostel
obec
u evangelického kostela
sokolovna
fotbalové hřiště

SRPDŠ při ZŠ Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
SDH Jasenná
ZO ČSOP Jasenná
Valašský soubor Portáš
Kulturně-sociální komise
Farní sbor ČCE v Jasenné
Farní sbor ČCE v Jasenné
SDH Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
TJ Sokol Jasenná
SK Jasenná
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Pohádkový karneval v mateřské škole
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