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Zářijový podvečer
v Jasenné
z horkovzdušného balónu
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Dne 25. 6. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná
schválilo:
nabídku KKS, spol. s r. o., Příluky
386, Zlín na akci „Jasenná – bezpečná a přístupná obce pro všechny: chodník podél I/69“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy,
Řád veřejného pohřebiště Obce Jasenná. Účinný bude od 26. 6. 2015,
znění vzorové smlouvy o nájmu hrobového místa na pohřebišti v obci,
Závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko za rok 2014,
záměr prodeje obecního pozemku
p. č. 154/3 o výměře 102 m2 v k. ú.
Jasenná na Moravě,
Ceník služeb obce Jasenná. Platný
bude od 26. 6. 2015,
komisi pro otvírání obálek a zároveň i vyhodnocení nabídek na akci
„Dětské hřiště u ZŠ Jasenná“ ve složení Pavel Polách, Petr Kovář, Iveta
Dorničáková, náhradníci Irena Mikuláštíková, Roman Boháč, Kamila Poláchová,
uzavření smluv o smlouvě budoucí
s majiteli pozemků dotčených stavbou „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník podél I/69“ (v úseku od sochy Portáše
po budovu OÚ),
realizaci akce „Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č. p. 15 za účelem
snížení energetické náročnosti“,
komisi pro otevírání obálek na akci
„Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č. p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“ ve složení Pavel
Polách, Petr Kovář, Jaroslav Martinec, náhradníci Kamila Poláchová,
Radek Zicha, Miroslav Jančík,
hodnoticí komisi pro výběr nejvhodnější nabídky na akci „Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná
č. p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“ ve složení
Ing. Petr Langr, Ludmila Zrníková, PhDr. Dana Daňová, Ing. Ivana
Londová, Ing. Martin Surý, náhradníci Helena Kovářová, Ing. Marta
Surá, Václav Smetánka, František
Žůrek, Roman Kráčala,

2 Jasenský zpravodaj

- Rozpočtové opatření č. 2/2015,
- dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavební řádu, ve znění pozdějších předpisů Zprávu o uplatňování Územního plánu Jasenná, jejíž součástí
je zadání (pokyny) pro zpracování Změny č. 1 Územního plánu Jasenná. Náklady na pořízení změny územního plánu budou částečně
hrazeny z rozpočtu obce a částečně
ze strany žadatelů o změnu funkčního využití ploch. Součástí usnesení je Zpráva o uplatňování Územního plánu Jasenná, jejíž součástí
je zadání (pokyny) pro zpracování
Změny č. 1 Územního plánu Jasenná,
- Ing. Jaroslava Dynku, Pod Nemocnicí 1465, 753 01 Hranice jako
stavebně technický dozor a koordinátora BOZP na akci „Jasenná
– bezpečná a přístupná obec pro
všechny: chodník podél I/69“,
- a dále schválilo:
1) Realizaci projektu „Jasenná
– bezpečná a přístupná obec pro
všechny: chodník podél I/69“ podpořeného z Regionálního operačního programu NUTS II Střední
Morava v rámci výzvy č. 58 s celkovými předpokládanými náklady
do 7.393.641,- Kč (z toho způsobilé
výdaje 6.054.870,- Kč).
2) Vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu obce na realizaci projektu „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník podél I/69“ ve výši 30 % způsobilých
výdajů projektu (tj. 1.816.461,- Kč)
a vyčlenění finančních prostředků
z rozpočtu obce na nezpůsobilé výdaje projektu v předpokládané výši
1.338.771,- Kč.
3) Závazek na vyčlenění finančních
prostředků ve výši 25 tis. Kč ročně po dobu udržitelnosti projektu
(5 let po finančním ukončení projektu) – náklady na údržbu apod.
Zastupitelstvo obce Jasenná zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č.
2/2002.

-

-

-

-

-

Dne 21. 7. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná
schválilo:
nabídku Dřevoartikl spol. s r. o.,
Brněnská 3794, Znojmo na provedení akce „Dětské hřiště u ZŠ Jasenná“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
nabídku Zlínské stavby, a. s.,
K Majáku 5001, Zlín na realizaci
akce „Stavební úpravy budovy ZŠ
Jasenná čp. 15 za účelem snížení
energetické náročnosti“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
nabídku SIC-L, spol. s r. o., Ostrá
Horka I 517, Zlín na technický dozor a funkci koordinátora BOZP
na stavbě „Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná č. p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“ a pověřilo starostu podpisem
smlouvy,
směnu pozemku dle geometrického plánu č. 792-41/2015, kdy díly
c, e z pozemku p. č. 3171/1 v k.
ú. Jasenná na Moravě zapsaného
na LV 10001 pro Obec Jasenná
budou směněny za díl a z pozemku p. č. 3171/3 a díly b, d z pozemku p. č. 101/5, oba pozemky
v k. ú. Jasenná na Moravě zapsané
na LV87 pro xxx, a to bez doplatku za 3 m2 získané takto od xxx.
Výměra není stejná a náklady platí každý jednou polovinou,
záměr prodeje p. č. 427/4 (340 m 2),
427/2 (331 m 2), 398/20 (631 m2),
427/1 (39 m2) a 427/20 (15 m2),
uzavření Dohody o změně veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Vizovice a obcí Jasenná (uveřejněné v částce 1/2007 Věstníku právních předpisů Zlínského
kraje pod č. 59/VS/2007), na základě které bude Městský úřad
Vizovice vykonávat přenesenou
působnost za Obecní úřad Jasenná v oblasti sociálně-právní ochrany dětí v celém rozsahu
svěřeném obecním úřadům zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů,

- prodej obecního pozemku p. č.
154/3 v k. ú. Jasenná o výměře
102 m 2 paní xxx za cenu dle znaleckého posudku a pověřilo starostu podpisem kupní smlouvy.

Veškeré náklady spojené s převodem pozemku nese kupující.

Dne 18. 8. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná
schválilo:
- nabídku Fasády Zlín s. r. o., tř. T. Bati
5334, 760 01 Zlín na realizaci akce
„Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná čp. 15 za účelem snížení energetické náročnosti“ a pověřilo starostu
podpisem smlouvy, (z důvodu odstoupení firmy Zlínské stavby a. s.
těsně před podpisem smlouvy z výběrového řízení – pozn. red.),
- přijetí dotace od Státního fondu životního prostředí ve výši
18.557,09 Kč a od Ministerstva životního prostředí ve výši 259.799,39 Kč
na akci „Revitalizace sídelní zeleně
v obci Jasenná - hřbitov“.

Dne 22. 9. 2015
Zastupitelstvo obce Jasenná
schválilo:
- aktualizovanou zřizovací listinu JSDHO Jasenná, která nabude
účinnosti dne 23. 9. 2015,
- uzavření smluv o smlouvě budoucí s majiteli pozemků dotčených stavbou „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny:
chodník podél I/69“,
- uzavření Smlouvy o dílo č.
90204/15 se společností Marius
Pedersen, a. s. na odvoz bioodpadu včetně dodatku č. 1 k této
smlouvě a pověřuje starostu jejich
podpisem,
- uzavření smlouvy o úvěru na akci
"Stavební úpravy budovy ZŠ Jasenná, č. p. 15 za účelem snížení energetické náročnosti" ve výši
4.800.000,- Kč s Komerční bankou a. s. dle přílohy č. 3 k zápisu a pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy,
- uzavření smlouvy o úvěru na akci
"Jasenná - bezpečná a přístupná

obec pro všechny: chodník podél
silnice I/69" ve výši 7.382.000, Kč s Komerční bankou a. s. dle
přílohy č. 4 k zápisu a pověřuje starostu obce podpisem této
smlouvy,
- finanční příspěvek pro neziskovou organizaci IZAP ve výši
2.000,- Kč,
- Rozpočtové opatření č. 3/2015,
- dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy dle přílohy k zápisu uzavřené
mezi městem Vizovice a obcí Jasenná o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního
systému územní identifikace, adres a nemovitostí
- uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu
obce Jasenná č. SVPDOT 13/2015
mezi obcí Jasenná a MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s. na částku 2.374,- Kč za účelem realizace
projektu „Kompostujeme v každé
rodině – doplnění systému“.

Práce na významných investičních akcích
pokračují podle plánu
Práce na významných
investičních akcích
pokračují podle plánu

Poslední týdny se naše obec proměnila v jedno velké staveniště.
Díky získání dotací na zateplení budov mateřské školy a základní školy
a také na vybudování chodníků podél
frekventované silnice I. třídy s klidovou zónou se významně změní tvář
Jasenné.
Jako první z velkých akcí bylo dokončeno zateplení objektu mateřské
školy. Investiční akce na snížení energetické náročnosti budovy byla zahájena v červnu a dokončena v srpnu. Celkové náklady činí 3. 979.655,22 Kč,
z toho dotace z fondu životního prostředí činí 3.068.478,10 Kč. Obec tak
ze svého rozpočtu doplatí 911.177,Kč. Práce prováděla společnost Fasády Zlín, s.r.o.

Chtěli bychom velmi poděkovat
zaměstnancům mateřské školy, kteří
pomáhali s úklidem a přípravou pro
nadcházející školní rok. Velmi nám
také pomohl za rodiče pan Petr Matyáštík.

Chodníky podél silnice
první třídy a klidová zóna

V srpnu byly zahájeny stavební
práce na vybudování chodníků podél velmi frekventované komunikace
první třídy, která probíhá naší obcí.
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Součástí této akce, na niž jsme získali dotace z ROP Střední Morava,
bude ještě vybudování klidové zóny
s autobusovou zastávkou v prostoru
dnešní točny.
Celkové náklady činí 6.997.941,Kč, z toho dotace z výše uvedeného dotačního titulu bude až
5.146.639,48,- Kč. Obci tak zbude doplatit 1.851.301,- Kč.
Podle harmonogramu firma KKS
Zlín, s.r.o., která stavbu realizuje,
ukončí veškeré práce ke konci listopadu 2015.
Chceme na tomto místě poděkovat všem občanům za trpělivost, se
kterou snáší náročný pohyb po obci,
stavební hluk. Všechno nám navíc
zkomplikovala uzávěra silnice vedoucí z Vizovic na Bratřejov a svedení veškeré dopravy do naší obce.
Byť jsme u dopravní policie apelovali
na častý pobyt hlídek dopravní policie a měření rychlosti projíždějících,
zejména nákladních, vozidel, nedaří
se nám sjednat v obci většinové respektování předpisů.

Základní škola
rovněž v novém kabátě

Takřka souběžně se zahájením prací na chodníku, byla zahájena třetí,
poslední velká investiční akce – zateplení budovy základní školy. Společnost Fasády Zlín by s pracemi
měla být hotova v polovině měsíce října. Nejen ekonomika – snížení náročnosti na otop budovy – ale
také vizuální podoba školy, která patří k dominantám naší obce - je cílem této akce. Celkové náklady bu-

dou činit 5.099.982,- Kč, dotace
4.418.884,80 Kč a doplatek obce bude
představovat 681.097,20 Kč.
I zde chceme velmi poděkovat zaměstnancům školy stejně jako rodičům Jitce Kovářové, Janě Řezníčkové, Janě Kráčalové, Lence Kráčalové,
Kamile Poláchové a Andrejce Čalové, že pomohli s úklidem učeben,
aby děti mohly zahájit nový školní
rok v krásných a čistých prostorách.
PhDr. Dana Daňová

Trochu jiný začátek školního roku 2015/2016

Dva měsíce prázdnin a ještě týden k tomu trvaly trochu netradičně prázdniny v naší jasenské škole.
Na začátku roku rozjelo vedení obce
projekt na zateplení budovy školy
s cílem získat dotace na výměnu oken
a zateplení vnějších stěn a stropu budovy. Přes počáteční obtíže se tento projekt úspěšně rozjel se začátkem
realizace až v druhé polovině měsíce
srpna. Musím zde ocenit velké nasazení a dobrou spolupráci s firmou Fasády Zlín, která realizaci provádí, ale
i velkému úsilí všech zaměstnanců
školy a pomoc oslovených maminek,
takže se podařilo až nemožné a to vyměnit okna, uklidit školu a nachystat
se na nový školní rok za pouhé tři týdny a jeden den. I v současné době pokračují zateplovací práce na škole, ale
tyto práce již nenarušují vážným způsobem chod školy. Takže vlivem rekonstrukce jsme začali letošní školní
rok až, spíše „ už “, 8. září tradičním
slavnostním zahájením. V tomto roce
jsme u nás přivítali šest prvňáčků (pět
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žáků z Jasenné a jednu žákyni z Lutoniny) a jednoho žáka do druhého ročníku. Věřím, že se bude těmto nově
příchozím dětem v naší škole líbit.
I v letošním roce naše škola ve spolupráci s různými okolními středisky pro mládež nabízí dětem v Jasenné
řadu kroužků. Již tradičními kroužky
jsou u nás angličtina, florbal, výtvarný kroužek, včelařský kroužek, kera-

mika, flétna či výuka evangelického
náboženství. V loňském roce se nám
podařilo rozšířit nabídku o šachový
kroužek a karate. Do těchto kroužků
se žáci mohou hlásit v průběhu září
a začátkem října. Všem žákům, rodičům i zaměstnancům školy bych rád
ještě jednou popřál příjemný a úspěšný školní rok 2015/2016.
za ZŠ Jasenná Mgr. Hynek Tichý

100. výročí narození plk. Jiřího Řezníčka
V minulém vydání zpravodaje jsme si připomněli 70. výročí osvobození naší země od nacistické okupace a podrobněji jsme se věnovali osobnosti zapojené aktivně do boje proti nacistům, panu plk. Jiřímu Řezníčkovi. Pro nedostatek místa nebyly otištěny některé archivní fotografie, proto jsme se rozhodli otisknout je v zářijovém čísle. Mají být
zároveň pozvánkou na připravovanou akci ke 100. výročí narození tohoto jasenského rodáka, čestného občana obce.
Svých stých narozenin by se pan Řezníček dožil v neděli 25. října a právě v tento den proběhne malá vzpomínková
akce k uctění jeho památky. Všechny srdečně zveme.

70. výročí osvobození naší obce od nacistů
Uvítání ruských vojáků před
budovou radnice 4. 5. 1945
(den osvobození obce).

t
Letadlo Spitfire Mk. VB AD390 zasažené nepřátelským stíhačem 28. 3. 1942.

t
Průjezd ruských vojáků kolem obchodu u Dřímalů (vedle radnice).

Jiří Řezníček si prohlíží poškozené
křídlo letadla.
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Jasenná (furt) tančí aj zpívá

Anna Kutějová.
Valašský soubor písní a tanců Portáš z Jasenné si celý letošní rok připomíná uplynulých 30 let od svého
vzniku. První část oslav máme již
za sebou, na jaře jsme pozvali zakládající členy souboru i tanečníky, kteří v souboru působili a také
ty, kteří se na jeho chodu podíleli.
V hojném počtu zúčastněných jsme
strávili pěkný sobotní večer plný
zpěvu, tance a vzpomínání. Aktivní tanečníci předvedli v krojích několik tanců ze současného repertoáru souboru, v průběhu večera pak
dostali příležitost i všichni ostatní,
aby si zatancovali to, čím jsme kdysi začínali a co sami svého času dobře znali. Nyní chceme pozvat i vás.
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Zavzpomínat a připomenout si spolu
s vámi všemi…
„Jasenná (furt) tančí aj zpívá!“ je
název hudebně tanečního pořadu,
který se uskuteční 31. října v 19 hodin v sále Lidového domu na Vsetíně. V průběhu pořadu si chceme
připomenout nejen zmiňované výročí založení souboru, zavzpomínáme i na „tetičku Kutějovu“ – paní
Annu Kutějovou z Jasenné – zpěvačku a tanečnici, která v poválečné
době působila v jasenském „Valašském krúžku“. Její synovec Jan Rokyta (rodák z Jasenné) zaznamenal
na 500 písní, které tetička zpívala.
Některé z nich v průběhu večera zazní v podání Kláry Obručové, Lenky
Mrlinové a Pavla Ptáčka za doprovodu Jana Rokyty ml. a cimbálových muzik Kašava a Vizovský Juráš. Součástí programu bude také

křest CD s názvem „Z písňové pokladnice Anny Kutějové“.
„To je vám taková krása, jak ti valaši uměli všecko zhudebnit – gdejakú cestu, kdejaký chrást, gdejakú
mezu, kdejaký kopeček, gdejakú dolinku – všecko!!!“ – to jsou slova tetičky Kutějové. Přijďte se podívat.
My se k té kráse pokusíme alespoň
přiblížit…
Předprodej vstupenek:
Trafika u hotelu Vsacan, Papírnictví Pavelka Vizovice, OÚ Jasenná.
Cena: 150,-

Autobus odjíždí z Jasenné 31. 10.
v 18:00 hodin - zdarma. Místo
v autobuse si rezervujte na Obecním úřadě v Jasenné.
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová

Ženy vyhrály Grand Prix!
Letošním rokem se družstvo žen
vrhlo do nové soutěže Grand Prix
8. okrsku. Naše ženy čekalo 6 závodů. Čelily novým tratím, překážkám
a náročnému terénu, který dal hodně zabrat. Například musely proběhnout labyrintem, vyběhnout po žebříku, přeskákat pneumatiky nebo
podlézat různé překážky, aby mohly
zdárně dokončit hasičský útok. Kaž-

dý závod měl jiné překážky, takže je
mohlo překvapit cokoli. Zhostily se
toho ale na výbornou a dovezly domů

První sezóna mladých hasičů!

1. místo a putovní pohár Grand Prix
8. okrsku, který se příštím rokem pokusí obhájit.
Opět se podařilo sestavit v Jasenné družstva mladých hasičů. A to
přípravku, mladší družstvo a starší družstvo. Všichni malí hasiči nás
úspěšně reprezentují v okolních obcích. Zúčastnili se hned několika soutěží a to v Lípě, Želechovicích, Neubuzi a Uble. Děti sice teprve získávají
zkušenosti, přesto se jim daří. Držíme pěsti, ať se jim podaří příští rok
vysoutěžit první místo.

Další akce:

Družba s Jasennou

Již několikátým rokem jsme navštívili naše vzdálené bratry a sestry z "Jásený" v Čechách. Opět nás
mile a přívětivě přivítali. Doufáme,
že i my je "naoplátku" příští rok
přivítáme u nás.

Drakiáda

3. 10. na Klenici
za SDH Laďka Smilková
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Zveme vás na 2. ročník JABKOBRANÍ. Přijďte s námi
oslavit letošní sklizenou úrodu a prožít pěkné podzimní půldne.
Kostel bude k bohoslužbám s díkčiněním za úrodu vyzdoben jako žádný jiný den v roce. Po bohoslužbách se
přesuneme na farní zahradu, kde bude následovat zahradní slavnost. Stejně jako loni se mohou těšit na hry i další
program děti (ale připravujeme překvapení i pro dospělé). K občerstvení nebude chybět skvělý guláš a dýňová
polévka (letos i v bezlepkové verzi), mošt, burčák a další
produkty z darů naší země i chlévů J.
Vyhlašujeme také znovu SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ ŠTRÚDL, letos bude i druhá soutěžní katego8 Jasenský zpravodaj

rie: jablečný moučník (buchty, řezy, rosoly, nepečené
moučníky…)
Loňskou historicky první vítězkou se stala Monika
Bernátíková z Ubla. Věříme, že se letos nedají jasenské
pekařky zahanbit.
Do soutěže je třeba dodat 3 štrúdly (tři nohavice – jak
se pěkně říká) nebo 1 plech moučníku, a to v sobotu odpoledne mezi 15. až 19. hodinou na faru. Hlavní šéfkou
poroty, která vám také poskytne veškeré informace, je
paní Jindřiška Hejtmánková (tel. 739 924 718).
Těšíme se na vás.

Za přípravný tým Radka Včelná

Rozlosování - Přípravka B - podzim 2015-2016
Kolo

Zápas

Den

Datum

Začátek

Sraz/Odjezd

7.

Jasenná - Val. Klobouky B

ST

30. září 2015

16:30

16:00

8.

Podkopná Lhota - Jasenná

ČT

8. října 2015

17:00

16:00

9.

Jasenná - Březová

ST

14. října 2015

16:30

16:00

pozn.

hř. Trnava

Rozlosování - OS žáci sk. B - podzim 2015-2016
Kolo

Zápas

Den

Datum

Začátek

Sraz/Odjezd

7.

Smolina - Jasenná

NE

4. října 2015

10:15

9:00

8.

Nevšová - Jasenná

NE

11. října 2015

10:00

9:00

9.

Jasenná - Nedašova Lhota

NE

18. října 2015

12:00

11:30

10.

Pozlovice - Jasenná

NE

25. října 2015

11:30

10:30

pozn.

hř. Trnava

Rozlosování - Okresní přebor mužů - podzim 2015-2016
Kolo

Zápas

Den

Datum

Začátek

Sraz/Odjezd

9.

Vysoké Pole - Jasenná

NE

4. října 2015

15:00

13:45

10.

Jasenná - Bylnice

NE

11. října 2015

14:30

13:45

11.

Rokytnice - Jasenná

NE

18. října 2015

14:00

12:30

12.

Jasenná - Újezd

NE

25. října 2015

14:00

13:15

13.

Ludkovice - Jasenná

NE

1. listopadu 2015

13:30

12:00

pozn.
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Zájezdný hostinec Jana Lukáše – Hospoda u Kalendů
– dolní hospoda – Motorest u Kašparů
Tyto názvy jsou nerozlučně spjaty s nemovitostí č. p. 2, postavenou před více než sto lety na dolním konci naší obce.
Po celou dobu své historie sloužila k provozování pohostinské činnosti a především za doby Jana Kalendy velmi úspěšně. Ten ji původně provozoval jako tzv. zájedný hostinec.
Tyto stávaly podél hlavních cest a obchodních stezek a sloužily jako přepřahací stanice pro koně, kde bylo možno přespat a najíst se, ale i napojit a nakrmit koně. Běžným vybavením zájezdného hostince bývaly stáje, ledovna i stodoly.
Po znárodnění provozovalo toto zařízení jako restauraci výrobní družstvo Jednota a od roku 1993 rodina Kašparova.
Od července letošního roku se stává tato budova majetkem společnosti JASNO.
Chtěli bychom navázat na tradici a provozovat nadále
hostinskou činnost pro místní i návštěvníky obce, vývařovnu jídel s prezentací hovězího masa z našeho certifikovaného biochovu, vytvořit kulturní prostředí k setkávání
lidí v menším i větším počtu, obnovit zahrádku, sál…
V první fázi bude nejdůležitější sanovat havarijní stav
budovy, zprovoznit kanalizaci, odvodnění, rýny, opravit
střechu, sociální zařízení, topení.
Dále, v horizontu dvou let, bude zpracován projekt a zahájena celková rekonstrukce objektu, za účelem přeměny
na stylovou restauraci s kompletním zázemím.
Protože cílovým zákazníkem by měli být především
obyvatelé naší obce, rádi uvítáme vaše myšlenky, názory,
inspiraci, ale i něco z historie – staré fotografie, paměti.

Cíl to není jednoduchý a jeho realizace, za chodu našich stávajících činností, nebude zcela jistě úplně bez problémů. Věříme, že výsledkem této naší cesty bude vytvoření příjemného prostředí, zajištění kvalitních služeb
a také příležitost nových pracovních míst pro občany Jasenné.
JASNO Jasenná

Kulturní komise při OÚ Jasenná
pořádá 1denní adventní zájezd do

PŘEDVÁNOČNÍ VÍDNĚ
Sobota 12. 12. 2015 Cena: 300 Kč
Prožijte adventní den ve Vídni a potěšte své oči
famózními památkami ve vánočně zdobených
ulicích této oblíbené rakouské metropole!

Společenská kronika
V období od července do září oslavili svá jubilea někteří z našich spoluobčanů. Přejeme jim hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.
85 let Milada Blaťáková
75 let Marie Černotová
70 let Anna Podolová
60 let Božena Slezáková, Miroslava Bělíková,
Josef Langer

Narodili se:

Elena Mikuláštíková, David Spisar, Barbora Švagerková
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Odjezd z Jasenné (točna, dolní zastávka) v 6.30 hod.,
přejezd do Rakouska. Procházka vánočně vyzdobeným
centrem města. Volný program, který zajisté strávíte nákupy na šesti různých adventních trzích. Nejznámější
a nejrozsáhlejší trh se nachází před radnicí, Starovídeňský vánoční trh ve Freyungu ctí dávné tradice, kulturní
a vánoční trh před zámkem Schönbrunn nabízí dávku romantiky a na zimním trhu u Ruského kola si užijete zase
spoustu zábavy. Každý si zde přijde na své. Nabídka vystavovatelů je opravdu rozmanitá – vánoční ozdoby ze
dřeva, plsti, skla a slámy, keramické výrobky, plechové
hračky, výrobky uměleckého kovářství. S návštěvou adventních trhů je neodmyslitelně spojena ochutnávka místních specialit, jako jsou např.: ovocný punč, svařené víno,
vídeňská káva, Sachrův dort, pražené kaštany a ořechy,
bramboráky, císařský trhanec. Předpokládaný návrat
do Jasenné do 22.00 h.
Informace k zájezdu:
V ceně je pouze autobusová doprava.
Cena nezahrnuje cestovní pojištění (cca 15 Kč/osoba),
vstupy do památek. S sebou občanský průkaz nebo pas.
Pokud máte zájem, přihlaste se do 2. 10. 2015 u paní Andrey Čalové ( 605 866 620 ), která zároveň vybere poplatek 300 Kč za 1 osobu. Tato částka je nevratná.

Informace
Svoz nebezpečných odpadů
a velkoobjemových odpadů

V sobotu 3. 10. 2015 provede firma Marius Pedersen a.
s. svoz nebezpečných odpadů z domácností a také svoz
velkoobjemových odpadů. Z důvodu umístění skládky stavebního materiálu na točně budou tentokrát svozová auta přistavena pouze u Motorestu u Kašparů, a to
od 7:30 do 9:05 hodin.

Kontejnerový sběr oděvů,
obuvi a textilu

Každý z nás ročně vyprodukuje zhruba 15 kg starého šatstva.
Toto množství v současnosti
končí většinou jako směsný odpad. Přitom odevzdáním Vašeho
nepotřebného oblečení do sběrných kontejnerů dáváte šatstvu
druhý život. Svezený obsah kontejnerů se třídí podle kvality, kdy
část je exportována do třetích
zemí, část slouží v automobilovém a strojírenském průmyslu
jako hadry na čištění, část se drtí
a přidává do papíru, část se jinak
materiálově využije a malý zbytek se využije energeticky ve spalovnách (s lapači škodlivin, které doma v komíně nemáte). Proto jsme se rozhodli rozmístit kontejnery
na oděvy i v naší obci. Výhodou určitě je, že do kontejneru můžete vhodit i poškozené oděvy (bez zipu, děravé,
se skvrnami, vytahané), které byste nedali do humanitární sbírky ošacení. Navíc tím také dáváte práci lidem v třídírnách. Obec bude i nadále příležitostně pořádat humanitární sbírky pro charitu.
Do kontejnerů patří: veškeré oděvy, boty, hračky (měkké, tvrdé), kabelky, bytový textil, prostěradla, přikrývky,
povlečení atd.
Do kontejnerů nepatří: textil mokrý, plesnivý, znečištěný
zeminou a ropnými látkami, průmyslové ústřižky látek.

Upozornění majitelům psů

Žádáme majitele psů, aby nenechávali své psy volně pobíhat v obci a okolí. Zároveň žádáme, aby při procházkách, ať už v obci nebo na polích, která obdělávají ostatní spoluobčané, uklízeli po svých psech výkaly. Jistě by
nikomu z vás nebylo příjemné odstraňovat při okopávání
zákonů i exkrementy.

Veřejné osvětlení a rozhlas

Vážení spoluobčané, dovolujeme si Vás požádat

o spolupráci ve věci hlášení poruch veřejného osvětlení a rozhlasu. O tom, kde nefungují, nebo špatně fungují světla v ulicích, většinou nevíme, dokud nám to někdo z občanů neoznámí. Vypadne-li celá ulice, provádí
se opravy co nejdříve, ale musíme o nich vědět. Nahlášené poruchy jednotlivých světel jsou řešeny až při větším počtu světel k opravě. S poruchami osvětlení někdy souvisí i nefunkčnost rozhlasu, protože z veřejného
osvětlení jsou napájena jednotlivá rozhlasová „hnízda“.
To je ale méně častý důvod, většinou je příčinou nefunkčnosti rozhlasu končící životnost součástek, především baterií. Přestane-li ve vašem okolí správně fungovat veřejné osvětlení nebo rozhlas, oznamte, prosím,
poruchu na některé z telefonních čísel 577 456 122,
732 366 377 nebo e-mailem na ou.jasenna@volny.cz.
Děkujeme.

Pálení plastů

Už několikrát jsme ve zpravodaji upozorňovali na zákaz pálení plastů, přesto jsou mezi námi stále nezodpovědní občané, kteří kusy plastů pálí na svých zahradách. Přitom obec zdarma vydává na třídění plastů
žluté pytle, které jsou dost velké na to, aby se do nich
vešla třeba i plastová čtyřkolka, nebo odrážedlo. Větší kusy plastu je možné odevzdat i do velkoobjemového odpadu sváženého vždy na jaře a na podzim při mobilním svozu. Znovu tedy apelujeme na ty, kdo plasty
pálí, aby brali ohled na své spoluobčany a nezamořovali ovzduší obce škodlivými látkami a v neposlední
řadě, aby si uvědomili, že se dopouští přestupku, který
může kdokoliv z jejich okolí ohlásit přestupkové komisi MěÚ Vizovice.

Obecní webové stránky

Možná si někteří z vás všimli, že na obecních webových stránkách před časem přibyly oddíly Bezplatná inzerce a Nabídky práce v regionu. Bezplatná inzerce zatím
nebyla občany příliš využita, přitom jejím prostřednictvím je možné nabízet např. zvířátka, jízdní kola, přebytečný materiál, nevyužité dary a podobně. Inzerát se
zadává do připraveného jednoduchého formuláře. Údaje
o inzerentovi jsou určeny pouze správci webu.

Mikuláštíkovo fojtství

Obnova národní kulturní památky
Fojtství č. p. 60 v Jasenné – 3. etapa
Z dotací poskytnutých z Ministerstva kultury ČR,
Praha – havarijní fond a Fondu kultury Zlínského
kraje Zlín byly v měsíci září dokončeny práce na obnově střechy – výměna šindelové krytiny a krytiny na stříšce ve štítě, na výše uvedeném objektu, včetně ochranného nátěru.
Majitelky děkují.
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Mateřská škola Jasenná od září v novém kabátu

foto: Jiří Turek

foto: Pavel Sovička

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, čtvrtletník, MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 1. října 2015.
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