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Co najdete v tomto čísle:
a Usnesení přijatá zastupitelstvem
a Podařilo se získat dotace!
a 70. výročí osvobození naší obce
a Zprávičky z MŠ a ZŠ

ZDARMA

a Okrsková soutěž hasičů v Jasenné
a K besedě se seniory
a Pozvánka na Liptálské slavnosti
a Termíny svozu odpadů v 2. pololetí

Je tady léto
- čas prázdnin, dovolených, cestování a odpočinku.
Přejeme všem léto plné pohody,
sluníčka a pěkných zážitků.

Půlnoční západ slunce v Norsku.
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Z jednání Zastupitelstva obce Jasenná
Dne 7. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
uzavření příkazní smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace na akci „Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná
č. p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“ s firmou
KORT CZ, s. r. o., Vavrečkova 5673, 760 01 Zlín

-

-

-

Dne 28. 4. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
uzavření smlouvy č. 14196433 o poskytnutí podpory
ze státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu životního prostředí na výši dotace
169.744,85 Kč.
záměr prodeje pozemku p. č. 575/2 v k. ú. Jasenná
na Moravě o výměře 102 m2, druh pozemku zastavěná
plocha a nádvoří.
rozpočtové opatření č. 1/2015.
přijetí neinvestičního transferu ve výši 10.000,- Kč
od obce Lutonina na nákup materiálu na opravu oplocení hřbitova.
Zastupitelstvo obce Jasenná vzalo na vědomí:
plán ozdravných opatření na rok 2015 vyplývající z prověrky bezpečnosti práce na ZŠ Jasenná
informaci o zpracování Programu rozvoje obce Jasenná na období let 2015 – 2020 a pověřilo místostarostku obce PhDr. Danu Daňovou vedením prací nad tímto
strategickým dokumentem.

Dne 3. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- realizaci stavby „Jasenná – bezpečná a přístupná obec

-

-

-

-

pro všechny: chodník podél I/69“.
zpracování podmínek a realizací výběrového řízení na akci „Jasenná – bezpečná a přístupná obec
pro všechny: chodník podél I/69“, které provede
Mgr. Fusek Libor
komisi pro otevírání obálek a hodnoticí komisi pro výběrové řízení na akci „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník podél I/69“ ve složení:
Ing. Petr Langr, Pavel Polách, Petr Kovář, náhradníci
Roman Boháč, Ing. Marta Surá
Závěrečný účet obce Jasenná za rok 2014 bez výhrad
účetní závěrku obce Jasenná sestavenou k 31. 12. 2014
převod kladného výsledku hospodaření obce v roce
2014 na účet nerozděleného zisku minulých let
prodej pozemku p. č. st. 575/2 o výměře 102 m2 v k. ú.
Jasenná na Moravě za cenu určenou znaleckým posudkem
zpřesnění hranic mezi pozemkem p. č. 101/5 a pozemkem p. č. 3171/1 podle geometrického plánu
realizaci akce Dětské hřiště u ZŠ Jasenná
Zastupitelstvo obce Jasenná neschválilo:
poskytnutí finančního příspěvku na údržbu komunikace k Zornici
poskytnutí finančního příspěvku Charitě Vsetín
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřilo:
starostu vyřizováním podkladů pro vyřízení úvěru
na dotační akci „Jasenná – bezpečná a přístupná obec
pro všechny: chodník podél I/69“.
Zastupitelstvo obce Jasenná vzalo na vědomí:
poskytnutí dotace na akci Dětské hřiště u ZŠ Jasenná
zápis z kontroly provedené kontrolním výborem

Chodníky, hřiště u základní školy i její zateplení
- obci se v získávání dotací daří !

Chodníky, hřiště u základní školy i její zateplení –
obci se v získávání dotací daří!
Dobrou zprávou pro všechny občany naší obce bezpochyby
je, že obec byla úspěšná hned u několika žádostí o dotaci.
Chodník podél silnice první třídy, klidová zóna, přechod pro chodce
V únoru letošního roku se zastupitelstvo usneslo připravit projekt do poslední výzvy v rámci ROP Střední Morava, a to na stavbu chodníků podél silnice první třídy. Projekt byl předložen v březnu a následně pak v květnu vybrán
k financování. Výše dotace činí 4,2 miliony korun s tím, že
může dosáhnout výše až 4,8 mil. Kč (dle toho, jaká bude
konečná výše dotace, zda 70 nebo 81 procent).
Mimo chodník je součástí projektu i odpočinková zóna
v prostoru točny ve středu obce, s autobusovou zastávkou
a přechodem pro chodce.
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Díky tomuto projektu se mimořádně zvýší bezpečnost
občanů při pohybu po silnici, přechod a ostrůvek pak sníží
rychlost projíždějících vozidel. Odpočinková zóna společně
se zastávkou autobusů esteticky dotvoří střed obce a nabídne možnost klidného posezení na lavičkách.
Chodníky nejen zvýší bezpečnost, ale také zapůsobí esteticky. Opraveny budou zídky kolem nich a naše obec tak
v mnoha směrech získá na kráse.
Práce by měly být zahájeny v měsíci červenci a ukončeny
nejpozději v říjnu tohoto roku.
Děti se mohou těšit na nové hřiště u základní školy
Další ze žádostí o dotace směřovala do výzvy vyhlášené
MMR ČR a týkala se stavby dětského hřiště u ZŠ.
Výše dotace činí 186.679,- Kč. Celkové náklady na zbudování dětského hřiště jsou 266.684,- Kč. Obec tak ze svého doplatí 80.005,- Kč. Děti se mohou těšit na lezeckou

pyramidu, věžovou sestavu se skluzavkou a prolézacím tunelem, houpačku s lanovým hnízdem, trojhrazdu a pružinová houpadla.
Základní škola se dočká zateplení
Výměna oken, dveří, zateplení střechy, ale zejména fasády – to všechno čeká ve druhém pololetí letošního roku naši
základní školu. Žádost o dotaci na snížení energetické náročnosti objedu ZŠ v Jasenné a její vybrání k financování je
dalším z úspěšných počinů nového zastupitelstva.
Celkové výdaje na projekt jsou 8.216.251,- Kč, z toho
uznatelné výdaje 5.404.271,- Kč. Dotace ve výši 90 %
z uznatelných nákladů je 4.863.843,- Kč.
Zateplení přinese nejen vyšší komfort, ale především

Informace

Jednorázové odběry vody z vodovodu

Na základě jednání s provozovatelem vodovodu, společností SmVaK Ostrava, provoz Nový Jičín, byla dohodnuta
možnost jednorázových odběrů vody z vodovodu v Jasenné
pro napouštění bazénů. Podmínkou společnosti SmVaK je,
že odběr budou provádět pouze místní hasiči, a to výhradně z hydrantu u hasičské zbrojnice. Zájemci o vodu do bazénu musí nejdříve na obecním úřadě vyplnit objednávku a zaplatit odebírané množství vody – cena za 1 m3 je 44,86 Kč
včetně DPH. Potom se musí dohodnout se zástupcem hasičů na odběru vody. Jeden den před samotným odběrem musí
hasiči nahlásit na dispečink vodáren čas zahájení odběru.

Uzavření hřiště u MŠ Jasenná

Z důvodu bezpečnosti v průběhu stavebních prací při
zateplování MŠ Jasenná bude pro veřejnost uzavřeno dětské hřiště u MŠ po celou dobu prací, tj. od 13. 6. do 31. 8.
2015. Firma, která bude provádět práce na MŠ, bude mít
uvnitř areálu uložen stavební materiál, lešení a další.
Doufáme, že toto omezení přijmete s porozuměním
a najdete pro své děti během prázdnin jiné vhodné místo
na hraní. Děkujeme za pochopení.

Uklízejte veřejná prostranství
po svých mazlíčcích

Jako každý rok se snažíme upozorňovat na výrazné
znečištění veřejných prostranství psími exkrementy, které
majitelé domácích mazlíčků ponechávají volně ležet a to
převážně na místních komunikacích nebo v jejich blízkosti. Většina z vás si dokáže představit, jak velmi nepříjemná je práce se sekačkami a křovinořezy na tak znečištěných plochách. Tímto žádáme občany, kteří venčí své
mazlíčky na veřejném prostranství obce, aby byli ohleduplní ke svým spoluobčanům a zaměstnancům obecního
úřadu a po svých mazlíčcích exkrementy uklízeli.

Zvíře není věc!

Nový občanský zákoník v paragrafu 494 říká toto:
„Živé zvíře má zvláštní význam a hodnotu již jako

značné úspory v obecním rozpočtu díky snížení nároků
na energie.
Po dlouhé době se do obce podařilo přinést tolik potřebné
finanční prostředky, které zlepší kvalitu života nás všech.
Že bude zapotřebí vzít si překlenovací úvěr je nasnadě.
Díky mimořádně nízkým úvěrovým sazbám (1,3 %) tento
úvěr nebude pro obecní rozpočet rizikem.
I když se na několik měsíců promění Jasenná v jedno velké staveniště, věříme, že výsledek našeho společného úsilí
překoná jistá nezbytná omezení.
Přejme si, aby vše probíhalo bez problémů, nenadálých
událostí a na konci roku jsme si mohli říct, že ten první rok
po volbách byl opravdu dobrý!
Zastupitelstvo obce Jasenná
smysly nadaný živý tvor“. Zvíře tedy není věc!
S ohledem na výše uvedené je zapotřebí upozornit ty
naše spoluobčany, kteří tak rádi střílí zejména po kočkách,
že se dopouští trestného činu, na nějž je pamatováno dostatečným trestem. Zejména tehdy, když zvíře usmrtí.
Bohužel poslední dobou se na obecní úřad obrátilo několik našich spoluobčanů s tím, že jim byla zastřelena kočka. Apelujeme proto zejména na rodiče, aby uměli svým
dětem vysvětlit nebezpečnost jejich chování a na dospělé
spoluobčany, že se v případě zabití zvířete vystavují trestně-právnímu postihu.

Hlášení obecního rozhlasu
zasíláme také e-mailem

Hlášení obecního rozhlasu je možné rozesílat do
e-mailových schránek občanům. Máte-li o tuto službu zájem, postačí, když svůj e-mail zapíšete do políčka „Informace e-mailem“ v levém sloupci na titulní straně obecní
stránky www.jasenna.eu a odešlete požadavek. Následně pak do svého e-mailu obdržíte informaci o registraci
k přijímání zpráv od obce a tuto registraci potvrdíte. Bez
potvrzení nebude registrace dokončena a hlášení rozhlasu neobdržíte. Upozorňujeme pouze, že nebudou rozesílána hlášení typu: Ihned po vyhlášení … prodej potrvá
půl hodiny.
Z řad již zaregistrovaných občanů získáváme stále častěji
informaci, že jim zprávy přicházely v pořádku a najednou
přestaly chodit. Podle vyjádření poskytovatele webových
služeb musíme upozornit na skutečnost, že ve většině poštovních klientů byla letos nastavena nová schránka s názvem „Hromadné“, kam právě přicházejí i zprávy rozesílané z obecního webu. Všimněte si tedy ve svém e-mailu
této nové schránky. Případně je nutné zkontrolovat, jestli
zpráva od obce nespadla do nevyžádané pošty.

CD Můžeme plout kapely
Tabásek a partyja

Připomínáme, že na obecním úřadě prodáváme CD
Můžeme plout kapely Tabásek a partyja. Písničky se líbí
a CD se dobře prodává. Těší nás to a přejeme Pavlovi, ať
se mu v jeho tvorbě daří.
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Připomněli jsme si
70. výročí osvobození
od nacistické okupace
Dne 4. května, přesně v den 70. výročí osvobození naší
obce od nacistů, se konala u památníku plukovníka Jiřího Řezníčka malá pietní akce, kde jsme si připomněli nejen osvobození Jasenné, ale vzpomněli i na ty, kteří položili své životy na bojištích 2. světové války. Především
jsme si však připomněli přispění jasenského rodáka Jiřího Řezníčka ke svobodě naší země.
Jiří Řezníček se narodil 25. 10. 1915 v Jasenné jako nejstarší ze šesti dětí. Ve Zlíně se vyučil gumárenským dělníkem a na podzim roku 1937 odešel k letectvu. Pilotní
výcvik započal v Olomouci, vyšší pilotáži a bojové taktice
se pak dále učil v létě 1938 na letišti v Praze – Kbelích.
Okupovanou vlast opustil koncem července roku 1939,
kdy odplul jako cizinecký legionář do Francie. Vypuknutí 2. světové války mu zajistilo návrat k milovanému létání. V Chartres absolvoval přeškolovací stíhací výcvik
a 18. května 1940 byl odeslán na frontu ke slavné Peruti
čápů. Zde již na amerických strojích Curtis Hawk H 75C
působilo dalších devět Čechů.
Následoval výcvik u 57. operační výcvikové jednotky
v Suttonbridge a dále bojová služba u britských stíhacích
perutí. Až 27. května 1941 byl zařazen k nově se tvořící 313. československé peruti, u které vydržel s výjimkou
šestiměsíčního odpočinku do 1. února 1944. Nalétal přes
tři sta operačních hodin a svedl desítky soubojů se zkušenými letci Luftwaffe.
V březnu roku 1943 se oženil s Dorothy Joan Bomby
z Manchesteru, toho času dobrovolnicí Královského letectva. Na konci roku 1943 se přihlásil do skupiny našich letců, kteří měli být převeleni na východní frontu.
Tato jednotka pod velením legendárního stíhače, generála Františka Fajtla, vyplula z Glasgow 21. února 1944. Stali se jádrem 128. československé samostatné stíhací perutě v Sovětském svazu, oficiálně vzniklé 3. května. O měsíc
později byla tato jednotka reorganizována a přejmenována
na 1. československý stíhací pluk.
S letouny Lavočkin La-5 se jednotka zúčastnila bojů
na Slovensku. Dne 17. září přistáli českoslovenští piloti na letišti Zolná v centru Slovenského národního povstání, aby
na více než měsíc pomáhali statečně bojujícím povstalcům.
Jiří Řezníček v tomto období provedl dvacet devět bojových
letů. Jednalo se převážně o lety na podporu pozemních jednotek – ostřelování pěchoty a vozidel – v hornatém terénu
v nízkých výškách a dosahu palby pěchotních zbraní nepřítele. Byly proto obzvláště nebezpečné. Při jeho třicátém letu,
18. října, byla jeho lavočka u Donoval zasažena a Řezníček
musel kvůli malé výšce pro seskok zvolit nouzové přistání
do skalnatého terénu. Letadlo bylo rozbito a pilot utrpěl mnohačetná vážná zranění. Byl převezen do nemocnice do Sovětského svazu. Ke své jednotce se sice nedoléčený v prosinci
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1944 vrátil, ale již jen do neletové funkce střeleckého důstojníka pluku. Často vzpomínal, že byl stíhacím pilotem, který
sloužil pod třemi vlajkami: francouzskou, britskou a sovětskou. Byl vyznamenán mnoha řády, domácími i zahraničními. Od celé vítězné koalice obdržel: 3x československý
válečný kříž 1939, anglické First Good Doudnet Badge, medaili za vítězství Svazu sovětských socialistických republik,
medaili za chrabrost a zásluhy 1. stupně a dále desítku záslužných medailí vítězných národů. Byl také prvním občanem, kterému bylo uděleno čestné občanství obce Jasenná
v roce 1946. Měl rád svou vlast, svou rodnou obec.
Po návratu do osvobozené republiky žil v Praze a pracoval u leteckého pluku v Ruzyni. Bohužel, jak už to bývá,
vděčnost světa neměla nikdy pevného trvání. V padesátých letech minulého století, kdy jsou piloti zahraničních letek stíháni a zavíráni a také popravováni, čelí i Jiří Řezníček politické zvůli tehdejších funkcionářů. V roce 1950 je
propuštěn z práce, postupně pracuje jako účetní, skladník,
od roku 1956 dělník a následkem toho se zhoršuje jeho zdravotní stav. Snad i proto vypravuje svou ženu i s třemi dcerami na cestu zpět do Anglie. Jeho zdravotní stav se zhoršuje
natolik, že opouští zaměstnání a nastupuje opožděně k léčení do zlínské nemocnice, kde na následky válečného zranění
s komplikacemi umírá dne 1. června 1957 ve věku nedožitých 42 let. Jeho pohřeb se stal mimoděk manifestací. Svědčí o tom ohromná účast místních občanů i jeho mnoha přátel
z blízka i daleka. Bez oficiálního povolení přilétají s letadly
i zbylí druhové z válečných bojů. Ústřední vojenská hudba
z Prahy, která je tou dobou na cestě na východ republiky,
hraje nad jeho rakví smuteční pochody.
Zdeňka Turková

Zprávičky ze školky
Opět se k Vám vracíme se zprávami z mateřské školy.
Co nového děti zažily na konci května a v červnu? To se
dozvíte již za chvíli. Bylo toho spoustu, ale po důkladném zvážení jsme pro Vás vybraly ty nejdůležitější. První
akce byla pouze pro předškoláky. Ostatních akcí se účastnily všechny děti. Že chcete znát trochu více informací?
To není žádný problém. Níže se dozvíte více.

nás čekal den “HOLA, HOLA, ROZTOČÍME SVOJE
KOLA“, kdy si děti přinesly svá kola, odrážedla, koloběžky, seznámily se se základními dopravními značkami a dozvěděly základní informace při pohybu na silnici.
Ve čtvrtek nás čekala devátá lekce plavání. A pátek? To
byl den HLEDÁNÍ POKLADU, cesta přírodou vedená
fáborky a plněním úkolů nás dovedla až k cíli s pokladen,
kde nás čekalo to nejlepší osvěžení - ZMRZLINA!!!!
(Jitka Malá)

Rozloučení s předškoláky

Školní rok nám zase uběhl jako voda a je tu doba loučení s dětmi předškolního věku. Letos je to jedenáct dětí.
Společné rozloučení proběhlo již v měsíci květnu kvůli
plánované rekonstrukci MŠ.
Sešli jsme se v 18 hodin před budovou MŠ. Počasí bylo
krásné. Děti si nejprve hrály na školní zahradě. Potom
jsme společně vyrazili po trase označené barevnými fáborky. Cestou děti plnily úkoly, které našly v obálkách. Po jejich splnění hledaly poklad ukrytý na školní zahradě.
Dětem cestou vyhládlo a tak se již těšily na opékání špekáčků. Zazpívali jsme si veselé písničky, povídali si a zahráli různé hry. Mezitím se nám setmělo a přišla
na řadu stezka odvahy. Myslíte si, že se děti bály? Kdepak. Označenou trasu všechny zvládly. Je pravda, že některé šly raději s kamarádem.
Nastal čas, abychom se přemístili do MŠ, umyli se, oblékli do pyžámek a vklouzli do spacáků. Po přečtené pohádce si děti ještě chvíli povídaly, ale některé již unavené
usínaly. Tak krásnou dobrou noc a hezké sny.
(Věra Kočicová)

Vycházka dětí z MŠ
na mysliveckou chatu

Venku je nádherné počasí a děti z MŠ vyráží s batůžky
na zádech do přírody. Naším cílem je myslivecká chata.
Jdeme po trase, kterou nám vytyčil pan Jiří Čala. Sluníčko svítí, tak se každou chvíli občerstvujeme. Před námi
proběhl velký srnec, nasloucháme zpěvu ptáčků, pozorujeme okolní přírodu. Konečně jsme u cíle. V chatě je alespoň trochu chládek. Sedáme a pan Miroslav Bajza dětem
vypráví o zvířatech a odpovídá na jejich dotazy. Děti si
prohlíží ilustrace lesních zvířat, některé kreslí i své vlastní obrázky. Pochutnáváme si na špekáčcích z udírny, moc
nám chutnaly. Venku se děti proběhly, hrály různé hry.
Spokojené odchází se svými rodiči domů. Chtěla bych
za všechny děti a paní učitelky myslivcům moc poděkovat za příjemně prožité odpoledne.
(Věra Kočicová)

Den dětí

První červnový den roku 1925 se poprvé začal slavit
Mezinárodní den dětí. Je to den, ve kterém se připomíná,
že děti znamenají budoucnost, a je tedy důležité pečovat
o jejich blaho. Skoro po celém světě se slaví 1. června.
I u nás ve školce jsme si svátek dětí parádně užili a slavili vlastně celý týden. Každý den byl jinak zábavný.
V pondělí jsme si užívali dne se svými kamarády a paní
učitelkou, hráli různé společenské hry, tancovali, zpívali a povídali si. V úterý nás čekal den na školní zahradě,
kdy jsme celé dopoledne sportovali a soutěžili. Ve středu

Tak jste to slyšeli, někteří i na vlastní oči viděli. A nám
nezbývá než popřát Vám i našim dětem z MŠ krásné letní
prázdniny, prožité v pohodě, plné sluníčka… A hlavně,
ať se zde opět v příštím školním roce ve zdraví sejdeme.
A to je vše, milí přátelé. (Michaela Kovářová)
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Ze základní školy
Den Země

Konec měsíce dubna se již tradičně nese v duchu oslav
Dne Země. Letos jsme měli na projekt vyhrazen jeden
celý den, kdy jsme se zaměřili nejen na ochranu přírody, ale také si ověřili, že existuje mnoho materiálů, které lze i po jejich primárním použití využít znovu. Starší
děti tak vyráběly zvonkohru z hliníkových obalů na čajové svíčky, mladší pak recyklovaly zbytky barevných papírů – raznicí z nich vysekávaly kruhy, které následně
sešívaly na stroji do barevných řetězů. Prvačky si dokonce stihly vyrobit netradiční čelenky a náramky z nenošených triček. Veškerý materiál na výrobu byl zcela zdarma
a přesvědčili jsme se, že i z recyklovaných materiálů lze
vytvořit hezké drobnosti.
Ve zbývajících dvou hodinách se děti aktivně podílely na jarním čištění Jasenné – letos s laskavým doprovodem pánů Sovičky a Jaroška. 1. - 3. ročník v čele s panem Sovičkou vyrazil uklízet směr sokolské a fotbalové
hřiště, 4. a 5. ročník se pod vedením pana Jaroška u evangelického kostela vydal na Baťovu dráhu, směr Vizovice. Člověka pokaždé nemile překvapí, kolik odpadu lze
v přírodě objevit. Velmi mile naopak překvapuje chuť
dětí uklidit vše, co jiní bezmyšlenkovitě vyhodí, jakmile to nepotřebují.
Letos jsme naši školu zaregistrovali do celostátního
projektu Ukliďme Česko a na vlastní oči se přesvědčili,
že tyto akce opravdu mají smysl.

Svátek matek

Jak lépe mohou děti oslavit Svátek matek, než časem
stráveným právě se svými maminkami? Nejen proto
uspořádala naše škola Tvořivou dílnu právě k této příležitosti. Ve družince se malovaly plátěné tašky a keramické
knoflíky pro štěstí. Dalšími nabízenými technikami byly
malba akrylovými barvami a decoupage, díky kterým si
mohly maminky s dětmi dotvořit pevné papírové krabičky – šperkovnice. Ve vedlejší třídě pak vznikaly šperky
– k dispozici korálky, přívěsky a další bižuterní komponenty. Ti odvážnější mohli také vyzkoušet práci s ovčím
rounem, ze kterého vznikly technikou plstění (suchého
i mokrého) nejedny veselé náušnice.
Maminky, děkujeme za Váš čas a účast. Bylo milo!

Beseda s panem Janem Rokytou
a jeho manželkou Liselotte v ZŠ

Celý školní rok byly dětem v ZŠ představovány významné osobnosti z Jasenné. Na základě tohoto projektu jsme pozvali také pana Jana Rokytu, který nám přijel
povyprávět o svém tatínkovi Janu Rokytovi - významném hudebníkovi z Jasenné. Bylo to velmi milé besedování o době, ve které pan Rokyta starší vyrůstal, o jeho
práci či tvorbě a vzpomínkách. Celé povídání bylo proloženo ukázkami z jeho tvorby. Velmi děkujeme za milou návštěvu.

Turnaj ve Florbalu

Ve středu 29. dubna se naše škola zúčastnila florbalového turnaje v Želechovicích, který byl pořádán Asociací
školních sportovních klubů. Turnaje za naši školu se zúčastnilo družstvo žáků z 1. a 2. ročníku a družstvo žáků
z 3. ročníku. Zvláště naše nejmladší družstvo ve složení
Šimon Lukáš, Michal Bernátík, Kryštof Matyáštík, Jiří
Mikulec, Michal Smilek, Patrik Řezníček a Marek Hudec si počínalo velmi dobře a obsadilo 1. místo ve své kategorii. K tomuto úspěchu gratulujeme a všem děkujeme
za pěknou reprezentaci školy.
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Okrsková soutěž hasičů v Jasenné
Po sedmi letech se opět uskutečnila v Jasenné Okrsková soutěž v hasičském sportu.
Pořadateli byli jasenští hasiči a s přípravou
začali již několik dní dopředu. V sobotu
30. května se na fotbalové hřiště sjely hasičské sbory ze 7 okolních vesnic a měst.
Soutěžilo se v kategorii – muži, ženy, starší žáci, mladší žáci a v jednotlivcích. Jako
bonbónek na dortu byla ukázka hasičského
útoku na hořící domek přípravky malých
hasičů z Jasenné. Jejich nasazení k uhašení požáru bylo nepřehlédnutelné a po zásluze byli také odměněni pamětním listem
a sladkou medailí. Poté začala ta pravá
soutěž mladších a starších žáků. V obou
kategoriích jsme měli své zástupce a obě
skupiny obsadily stejně 3. místo. Ve 13.00
hodin začala soutěž žen a mužů. Ženy získaly krásné 1. místo z 6 družstev a v jednotlivcích si
2. místo odnesla Jana Janušová a 3. místo Iveta Mikšíková. V mužské kategorii soutěžilo celkem 10 družstev a jasenští hasiči obsadili 3. místo a v jednotlivcích

Společenská kronika
leden

- červen

Těší nás, že můžeme ve zpravodaji připomenout významná životní jubilea našich spoluobčanů. Všem přejeme hodně zdraví, štěstí a lásky.
90 let
80 let
75 let
70 let
65 let

Anna Machovská
Karla Kremplová
Marie Černotová
Alois Křupala
Karel Sedláček
Miroslav Steiner

dolansko
hořansko
paseky
střed
hořansko
dolansko

exceloval Mira Jančík – 1. místo. Moc všem hasičům
gratulujeme a děkujeme, že obětovali svůj volný čas
a tím reprezentovali svou obec a hasičský sbor v okrskové soutěži.
Farní sbor ČCE v Jasenné zve na

PŘÍFARSKÝ TÁBOR
pro koho: pro děti od 6 let
kdy:
10.–14. srpna 2015 (pondělí až pátek),
vždy od 8 do 16 hod.
kde:
na evangelické faře v Jasenné
cena:
600 Kč (120 Kč/den)

V první polovině roku
jsme mezi sebou přivítali nové občánky.
Jsou to:
Alžběta Chmelařová
Tomáš Bajza
Ela Mikuláštíková
Štěpán Kuníček
Filip Bonaventura Kirchner
Petra Sušňová
Robert Čala
Rodičům blahopřejeme a dětem přejeme do života mnoho štěstí.

Čeká nás spousta zajímavých her a soutěží, tvoření a vyrábění, povídání a zpívání, bojovky, vycházky, vodní bitvy i výlet.
Děti přijdou vždy ráno, kromě programu pro ně bude
připraven oběd a svačina, odpoledne odejdou domů.
Přihlásit se můžete do 15. července 2015
u Blanky Mackové
(blanka.mackova@evangnet.cz nebo tel.: 775 608 341),
kde obdržíte i podrobnější informace.
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Beseda se seniory měla úspěch
Kulturní komise obce Jasenná uspořádala v pátek 27. 3. 2015 v místní sokolovně tradiční setkání se seniory.
V letošním roce jsme byli nuceni malinko improvizovat, kdy jsme
z důvodu ukončení provozu Hospody pod Vartovnou zvolili jako místo konání právě sokolovnu. Navíc to
pro nás byla první akce tohoto druhu v novém složení kulturní komise.
Možná, o to víc jsme se snažili vytvořit pro přítomné seniory pokud možno, co nejpříjemnější prostředí. Jak
moc se nám to povedlo, nechť posoudí zúčastnění, ale podle ohlasů jsme
měli úspěch.
V úvodu setkání pozdravili všechny přítomné starosta obce Jasenná
pan Roman Boháč a Andrea Čalová.
Ta poděkovala všem bývalým členkám v čele s paní Zdenkou Turkovou,
za jejich obětavou práci v oblasti kulturního života Jasenné.
Program zpestřily děti z mateřské školy, které předvedly folklórní pásmo na téma “Jaro“. Svým hudebním vystoupením přispěli i žáci
ze základní školy, kteří předvedli hru
na flétnu, figurální tanečky v krojích
a hravé taneční vystoupení v kostýmech zajíčků. Všem dětem i paním
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učitelkám děkujeme za pěkný program, který se jistě líbil. V prostorách sálu byly rovněž k vidění vystavené výtvarné práce dětí z MŠ a ZŠ,
které nemalou měrou přispěly k jeho
výzdobě.
Po celý podvečer dotvářel příjemnou atmosféru hudební doprovod
pana Ivana Žlebka ze Vsetína, který
nám zahrál k tanci i poslechu. Řada
z přítomných si s chutí zazpívala i zatančila a my jsme se k nim rádi přidali.
Velké poděkování si jistě zaslouží paní kuchařky ze ZŠ v Jasenné,
které pro všechny připravily vydatnou a chutnou večeři (řádově 70 por-

cí) a také paní kuchařce z MŠ s pomocnicemi, které napekly vynikající
vdolečky.
Děkujeme také všem členkám kulturní komise i dobrovolníkům, kteří
nám pomohli připravit sál a občerstvení. Pavlovi Poláchovi, Petrovi Kovářovi za obsluhu a starost o „výčep“
a panu starostovi Romanu Boháčovi
za stále plné kalíšky pro všechny zúčastněné.
Na závěr děkujeme všem, kteří se
na letošní setkání se seniory dostavili (cca 60 osob) a budeme se těšit
opět v příštím roce, třeba i v hojnějším počtu.
Za kulturní komisi Lenka Miková

Poznačte si do kalendáře
Svoz odpadu – 2. pololetí 2015
Žluté a červené Modré
Popelnice
pytle
pytle
Červenec
sobota 4.
2., 9., 16., 23., 30.
Srpen

3., 31.

Září

sobota 26.

Říjen

26.

Listopad

23.

Prosinec

sobota 19.

17.

6., 13., 20., 27.
3., 10., 17., 24.

12.

1., 8., 15., 22., 28.

7.

5., 12., 19., 26.
3., 10., 17., 23.?
bude upřesněno

MUDr. Stanislav Remeš – úterní ordinace

Červenec		
28.
Srpen			
11., 25.
Září			
8., 22.
Říjen			
6., 20.
Listopad		
3., 17.
Prosinec		
1., 15., 29.
Dovolená: 29. 6. – 26. 7. 2015

MUDr. Eva Nečesová – dětské poradny

Červenec		
8., 22.
Srpen			
5., 19.,
Září			
2., 16., 30.
Říjen			
14.
Listopad		
11., 25.
Prosinec		
9., 23.
Dovolená: 29. 6. - 19. 7., 22. - 29. 9. 2015

Konzultační dny SmVaK Ostrava, a. s.

– vodovodní přípojky,
poslední středa v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin
Červenec		
Srpen			
Září			
Říjen			
Listopad		
Prosinec		

29.
26.
30.
út 27.
25.
30.

Příprava 46. MFF Liptálské slavnosti 2015 je v plném proudu
18. - 24. srpna 2015
Pozvané zahraniční soubory:

USA, Indie, Gruzie, Chorvatsko, Slovensko, Mexiko, Polsko, Indonésie
Pátek 21. 8. 2015
19.00 Družební večer pro všechny účastníky a příznivce
Liptálských slavností
Sobota 22. 8. 2015
10.00 Zahájení řemeslnických dnů s jarmarkem (řezbáři, kováři a další tradiční řemesla)
10.15 85 let Folklorního spolku v Liptále
10.30 Výstava květin - vernisáž
11.30 Přijetí vedení souborů, hostů a sponzorů starostou
obce Liptál
14.30 „Děcka, poďme tančit!“ – Program dětských souborů
Kunovice, Fialka Partyzánske – Slovensko, Gruzie
15.30 Blok zahraničních souborů I. – Chorvatsko,
USA, FS Čarnica Košice – Slovensko,Indie
17.30 „Na Moravě, tam je dobře“ – FS Salajka Dambořice, Valašský soubor Kašava
18.30 Blok zahraničních souborů II. – Polsko, Indonésie, Chorvatsko

19.30 „Lipta dnes - 85. výročí“ – 5 skupin souboru Lipta,
CM ZUŠ MORAVA-Liptál, CM J. Nechanického
21.30 „V Liptáli je takéj dobře“ – večerní galakoncert
zahraničních souborů Indonésie, Mexiko, USA,
Gruzie, Indie, FS Čarnica Košice - Slovensko
23.00 OHŇOSTROJ
23.15 Taneční zábava při cimbále
Neděle 23. 8. 2015
08.30 Bohoslužby v Římskokatolickém kostele
10.00 Bohoslužby v Českobratrském evangelickém
kostele – vzpomínka na mistra J. Husa (1415-2015)
- účast zahraničních souborů, pozdrav hudební
skupiny Zvonky dobré zprávy z Kateřinic
13.30 Slavnostní průvod obcí
14.30 Koncert dechové hudby Liptalanka
15.00 Galaprogram 46. ročníku MFF Liptalské slavnosti 2015 - úvodem předání ocenění ZLATÁ EUROPEA obci Liptál
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Z turnaje ve florbalu, kde mladší žáci ZŠ Jasenná obsadili 1. místo.

Okrsková soutěž v hasičském sportu v Jasenné - mladší i starší žáci obsadili shodně 3. místo.

Nabídka zaměstnání
JASNO, spol. s r.o., Jasenná 306

přijme zaměstnance na pozici
- řidič MKD
- traktorista
- automechanik, opravář

Bližší informace
u p. Zrníkové
tel. : 577 456 148
e-mail : zrnikova@jasno.eu

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 30. června 2015.
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