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Stavba „Jasenná - bezpečná
a přístupná obec pro všechny:
chodník podél I/69“ byla předána

Slavnostní předání dne 8. 12. 2015, zleva PhDr. Dana
Daňová, Ing. Jaroslav Kučera, Roman Boháč, Ing. Radomír Kocman, Pavel Polách.

Upravené parkoviště před samoobsluhou.

Klidová zóna na točně.

Chodník před nově zateplenou základní školou.

Vážení spoluobčané,
konec roku 2015 se blíží. Dovolte mi
tedy, abych se ohlédl za prací zastupitelstva.
Právě končící rok se nesl ve znamení pilné práce. Byli jsme významně
úspěšní při získávání dotací na investiční akce. Ze čtyř námi podaných žádostí jsme uspěli rovnou třikrát.
Celkové náklady na všechny investiční akce dosáhly takřka 16 mil. Kč,
z čehož dotační prostředky představují 12 milionů korun. Je to vysoká částka, a jen díky těmto dotačním penězům jsme byli schopni zateplit budovy
mateřské a základní školy a vybudovat chodník a klidovou zónu.
Chtěl bych v této souvislosti poděkovat všem občanům, kterých se dotkla různá omezení hlavně při výstavbě chodníků. Že to vydrželi a byli nám
tím nápomocni. Bohužel ne všichni
měli takové vstřícné jednání a chování. Během prací na chodnících došlo

několikrát k poškození již usazených
obrubníků, nebo k verbálním útokům
jak na pracovníky firmy provádějící
stavbu, tak i na zaměstnance a zastupitele obce.
Věříme, že nově zbudovaný chodník
a klidová zóna přispějí nejen k větší
bezpečnosti chodců, ale také ke zlepšení celkového vzhledu naší obce.
Nejenom stavebními pracemi obec
žila. V říjnu jsme uspořádali vzpomínkovou oslavu 100. výročí narození plk. Jiřího Řezníčka a na začátku
adventu slavnostní rozsvícení vánočního stromu. Podle hojné účasti občanů na obou akcích můžeme konstatovat, že Jaseňané neztratili zájem
o dění v obci.
V nastaveném tempu nechceme polevit ani v příštím roce. Budeme dál
usilovat o dotační prostředky, a proto již nyní pracujeme na projektových
žádostech na dokončení chodníků,
přechodu pro chodce a zastávkového
zálivu v dolní části obce. Zároveň při-

pravujeme projekt a žádost na opravu
místních komunikací. Stranou našeho
zájmu nezůstávají sportovci a zlepšení jejich sociálního zázemí na fotbalovém hřišti.
Chceme věřit, že se nám podaří opět
uspět. Obec si naši snahu a práci zaslouží.
Vážení spoluobčané, dovolte mi rovněž popřát Vám klidné prožití svátků
vánočních v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku pak přání pevného
zdraví, pohody a spokojenosti.
Roman Boháč, starosta

Vzpomínka na 100. výročí narození plk. Jiřího Řezníčka
Na neděli 25. října 2015 připravila
obec vzpomínkovou akci ke 100. výročí narození plk. Jiřího Řezníčka, příslušníka zahraničních armád ve druhé světové válce a čestného občana
naší obce. Díky velké ochotě a pomoci pana Václava Kolesy ze Zlína
mohla být ve škole instalována výstava fotografií ze života pana Řezníčka,
kterou doplnily kresby a jiná výtvarná
díla dětí místní ZŠ a MŠ a také model stíhačky Spitfire zapůjčený Modelářským klubem ve Vsetíně. Zájemci
si mohli výstavu prohlédnout od 25.
do 28. 10. 2015. V neděli byla dokonce
doplněna o dobové předměty ze sbírek
členů vojenských klubů, kteří se zúčastnili vzpomínkové akce.
A právě účast členů Svazu letců ČR
gen. Otmara Kučery - DFC Brno, členů
Klubu vojenské historie Morava Zlín,
členů Klubu vojenské historie - Hraničářský pluk 19, jediného doposud žijícího příslušníka RAF ze Zlínského
kraje plk. Aloise Dubce a gen. Emila
Bočka, který nad akcí převzal záštitu,
dodala celé akci tu pravou slavnostní
atmosféru. Za zorganizování jejich pří2 Jasenský zpravodaj

jezdu patří velké poděkování dr. Ladislavu Slámečkovi ze Slavičína a paní
Andrei Čalové, která měla nejvíce starostí s přípravou nedělního odpoledne
a všechno výborně zvládla.
Potěšilo nás, že pozvání přijali také
přímí potomci pana Řezníčka z Anglie, a to jeho prostřední dcera Karen
Lamont s manželem a synem Ewanem a vnučka Tina Smith (dcera Patricie Ruth) se synem Jackem. Vážili

dalekou cestu a dle jejich slov to za tu
cestu stálo, byl to pro ně velký zážitek.
Velmi rádi se tu sešli s ostatními příbuznými.
V neposlední řadě děkujeme pánům
Svatopluku Filgasovi a Josefu Polčiákovi za hru na harmoniky, také všem
občanům, kteří se přišli podívat a členkám kulturní komise, které spolupracovaly na přípravě a průběhu akce.
Iveta Dorničáková

Slavnostní předání stavby „Jasenná – bezpečná
a přístupná obec pro všechny: chodník podél I/69“
Pro ty, kdo se nemohli zúčastnit
slavnostního předání stavby chodníku a klidové zóny, uvádíme proslov
místostarostky PhDr. Dany Daňové:
Vážení spoluobčané, vzácní
hosté, milí kolegové zastupitelé!
Sešli jsme se
dnes na tomto
místě, abychom
slavnostně předali do užívání
nejvýznamnější
investiční akci
tohoto roku –
klidovou zónu, centrální autobusovou zastávku a především chodníky.
Chodníky podél vysoce frekventované silnice první třídy, která protíná
naši obec.

Jsem ráda, že pozvání na tuto pro
nás tak slavnostní a výjimečnou chvíli přijal radní ZK pro oblast dopravy
Ing. Jaroslav Kučera a rovněž zástupce realizační firmy KKS Ing. Radomír Kocman – a právě příchozí ředitel zlínské správy ŘSD ČR Ing. Karel
Chudárek.
Myšlenka vybudovat v obci chodníky vznikla před řadou let, v roce
2006. Od té doby čekala na svou
chvíli. Ta přišla letos v zimě, kdy byla
vyhlášena poslední výzva v rámci ROP Střední Morava.  Po nezbytných úpravách jsme projekt Jasenná
– bezpečná obec pro všechny předložili. V květnu pak přišla radostná zpráva, že náš projekt byl vybrán
k financování.
Nechci zabíhat do detailů, s těmi
Vás seznámí pan starosta Roman Boháč. Přesto si dovolím při
této příležitosti vzpomenout i na-

šich předchůdců, jmenovitě bývalou
dlouholetou starostku obce Zdeňku Turkovou, která dala projektu
na chodníky vzniknout a bývalého
starostu Pavla Machovského, který pravidelně prodlužoval stavební povolení. Díky tomu jsme byli
připraveni a byli jsme schopni vše
ve zkrácené lhůtě zvládnout. Přesto
jsme si na přípravě projektu pěkně
zapracovali – s panem Alešem Lahodou – projektovým manažerem,
Ing. Petrem Langrem a Ing. Jiřím
Škrabalem, kteří projekt dopracovali tak, aby přesně odpovídal pravidlům výzvy.  
Vážení spoluobčané – děkujeme
Vám za Vaši účast na tomto slavnostním aktu a ještě jednou přijměte
naše poděkování za trpělivost, s níž
jste snášeli nezbytná omezení spojená s touto stavbou. Přejeme Vám, ať
se Vám po chodnících dobře chodí!
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Z dění v obci
Školáci si mají kde hrát

K velké radosti zejména našich dětí
školou povinných, jsme na podzim
letošního roku v zahradě u základní
školy instalovali hrací prvky.
Nebylo by to možné, kdybychom
na hřiště nezískali dotaci ve výši 167
tisíc korun od Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Obec ze svého doplatila necelých 72 tisíc. Hrací prvky dodala firma Dřevoartikl.
Děti si možnosti vydovádět se užívají. Škola tak získala další pomůcku ke zlepšení pohybové výchovy
a rozšířila možnosti volnočasových
aktivit.

Chodníky jsou
pro chodce, ne pro auta

Konečně jsme se dočkali! Přes dědinu nám vede krásný, široký a bezpečný chodník. Při té frekvenci projíždějících vozidel a při jejich neschopnosti
dodržovat povolenou rychlost, alespoň jakási opodstatněná úleva. Jsem
na chodníku, jsem v bezpečí.
Ale ouha. Má to jeden, zásadní, háček. To by si na tom chodníku nesměli dělat parkoviště majitelé aut.
Chodník ještě voní novotou a my
už si v Jasenné zavádíme novotu novou. Odstavujeme svá auta přímo
na chodník. A tak pěší uskakují, obcházejí, opět vstupují do té nebezpečné vozovky.
Klademe si tedy otázku – proč jsme
to vlastně dělali, pro koho?  Parkovacích ploch máme v dědině dost a těch
pár kroků navíc nikomu neublíží.
Prosím, respektujme toto zásadní pravidlo – chodník je pro
chodce!

Kdo to platí?

Nejen nové chodníky, ale i nové
zídky pod ploty vylepšily estetický dojem z naší Jasenné. V této souvislosti je zapotřebí uvést na pravou
míru to, jak je to s financováním právě oněch zmíněných zídek.
Už i proto, že se obcí šíří zaručené
informace o tom, jak zejména zastu4 Jasenský zpravodaj

pitelům se to „zaplatilo“ z projektu.
Nezaplatilo. Ani nemohlo.
Projekt a projektová dokumentace je věc přísná a pravidla dotační politiky ještě přísnější. Projekt
v sobě zahrnoval úpravu zídek v určitém procentu. Cokoliv bylo nad
toto procento, majitelé plotů nad těmito zídkami platí ze svého. Pokud
se chcete přesvědčit o pravdivosti těchto vět – zastavte se na obecním úřadě. Faktury jsou volně k nahlédnutí.
Úplně mimo projekt i fakturaci
obce si celou opravu plotu financoval
ze svého pan Jiří Polách.
Teď už se všichni těšíme na jaro, až
nad novými či opravenými zídkami
vyrostou nové ploty. Dědina tak opět
získá na kráse.

Malá poznámka
před zimou

Čas od času se to stane, že Jasenná zapadne sněhem. Není jednoduché obec udržet sjízdnou a přístupnou. O to víc je to složitější, oč víc
aut je zaparkovaných různě po stranách, při domech a – co je ještě horší
– na vjezdech do ulic.
Prosíme všechny, aby umožnili technice vjezd, výjezd, pluhování.
V opačném případě zůstanou ulice,
či vjezdy do nich neprohrnuté.
A platí to i pro ty, kteří pouze přijedou „na besedu“ a auto si na „chviličku“ zaparkují tam, kde prostě nemohou – na výjezdech z ulic, které jsou
opatřeny dopravní značkou STOP.
Stránku připravila
PhDr. Dana Daňová, místostarostka

Z jednání Zastupitelstva obce Jasenná
-

-

-

-

-

Dne 20. 10. 2015 Zastupitelstvo
obce Jasenná schválilo:
uzavření smlouvy na zimní údržbu na rok 2015/2016 s panem Mazalem Tomášem, Říčanská 943,
763 12  Vizovice, IČ: 76047407,
navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu Jasenná,
okres Zlín, příspěvkovou organizaci na rok 2015 o 50.000,- Kč,
smlouvu č. 15232003 o poskytnutí
podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR a pověřilo starostu
jejím podpisem,
smlouvu o poskytnutí dotace z ROP
regionu soudržnosti Střední Morava č. ÚRR D-2015/0050/OKP a pověřilo starostu jejím podpisem,
příspěvek ve výši 14.000,- Kč pro
Římskokatolickou farnost v Jasenné na pořízení sekaček na trávu,
dodatek č. 1 smlouvy o dílo s KKS
s. r. o. Zlín a pověřilo starostu podpisem tohoto dodatku,

Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů upravenou Zprávu o uplatňování Územního plánu Jasenná, jejíž
součástí je upravené 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 žadatele o změnu funkčního využití
plochy. Součástí usnesení je upravená Zpráva o uplatňování Územního plánu Jasenná, jejíž součástí je upravené zadání (pokyny) pro
zpracování Změny č. 1 Územního
plánu Jasenná,
- rozpočtové opatření č. 4/2015,
revokovalo:
- usnesení č. VII/11/16/2015 ze dne
25. 6. 2015.

neschválilo:
- příspěvek panu Miroslavu Vaculíkovi na vydání knihy s názvem
Dvacet let starostou,

-

vzalo na vědomí:
- nabídku na smlouvu o dílo na změnu
č. 1 ÚP Jasenná od Ing. arch. Šimordové a odložilo ji na další jednání.

-

-

-

-

-

Dne 18. 11. 2015 Zastupitelstvo
obce Jasenná schválilo:
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 450,- Kč/
občan/rok,
uzavření smlouvy na zimní údržbu na rok 2015/2016 s firmou Jasno, spol. s r. o., Jasenná 306, 763 12  
Vizovice,
komisi pro provedení inventarizace
ve složení Ing. Ivana Londová, Pavel Polách, Milan Polášek, Antonín
Studeník,
záměr pronájmu místností č. 203
a 204 v budově č. p. 54,
dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006

-

-

-

Dne 15. 12. 2015 Zastupitelstvo
obce Jasenná schválilo:
přípravu podkladů pro vklad vodohospodářského majetku Sdružení obcí Syrákov se sídlem v Liptále
do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín,  a. s.,
Obecně závaznou vyhlášku obce
Jasenná č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů,
záměr dát do výpůjčky část pozemku p. č. 264/2 v k. ú. Jasenná
na Moravě,
Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání s paní Šárkou Vaňákovou, Liptál 93, 756 31  Liptál
včetně výpočtového listu č. 1,
rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí 2016 v měsíčním čerpání 1/12
rozpočtu roku 2015 a úhradu faktur
sjednaných ze smluv roku 2015,
záměr prodeje části pozemku cca
27 m2 z parcely č. 3154/1 v k. ú. Jasenná na Moravě,
podání žádostí o dotaci na opravu
MK č. 2 Sokolská a na dokončení
chodníku podél I/69,

- navýšení neinvestičního příspěvku pro Základní školu Jasenná,
okres Zlín, příspěvkovou organizaci na rok 2015 o
  17.189,- Kč,
- Smlouvu
č.
1030027796/003
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.ON Distribuce
a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49  
České Budějovice,
- výpověď Smlouvy o energetickém
poradenství a správě odběrných
míst a odběrných zařízení pro spotřebu elektrické energie a zemního
plynu se společností Energie pod
kontrolou, o. p. s.
- rozšíření a upřesnění Místního programu na léta 2007 – 2017 dle přílohy k zápisu,
- umístění sídla spolku SK Jasenná,
z. s., IČ: 67008569, na adrese Jasenná 190,
- záměr dát do výpůjčky část pozemku p. č. 334/1 vedeného jako ostatní
plocha o výměře 4131 m2 v k. ú. Jasenná na Moravě za účelem výstavby šaten a sociálního zařízení a jejich následného provozování.
neschválilo:
- provozování místní pobočky České
pošty obcí Jasenná jako franšízy.
pověřilo:
- starostu a účetní k provedení závěrečných úprav rozpočtu roku 2015,
revokovalo:
- usnesení č. VII/15/9/2015 ze dne
20. 10. 2015 o navýšení neinvestičního příspěvku pro ZŠ Jasenná.

Novoroční setkání
na Vartovně
Obec Seninka všechny srdečně
zve na tradiční Novoroční setkání u rozhledny na Vartovně, které
se uskuteční v sobotu 2. 1. 2016 od
11:00 hodin.
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Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a my jsme vstoupili do nového školního roku plného změn. Přivítala nás krásná
„nová“ barevná školka. S paní učitelkami jsme se zúčastnili spousty akcí.  Navštívili jsme Městské divadlo Zlín
s pohádkou Tři zlaté vlasy děda Vševěda, tvořili s rodiči lucerničky na POCHOD BROUČKŮ, vyrazili jsme
do Vizovic na výstavu panenek, do zámeckého parku
a čokoládovny. Také jsme si nenechali ujít předvánoční
zpívání Pavla Nováka OD ČERTA K JEŽÍŠKOVI v Kulturním domě ve Vizovicích.
Dále se můžete seznámit s našimi nejnovějšími zážitky:

Policie v naší mateřské škole

Dne 26. 11. 2015 navštívila naší mateřskou školu Policie
České republiky. Hlavní atrakcí pro děti se stali dokonale vycvičení čtyřnozí policejní pomocníci – psi. Psovodi
dětem ukázali, jak jejich svěřenci dokáží vyhledávat vý-

bušniny či náboje, nebo jakým způsobem mohou zadržet
pachatele. Dětem i personálu MŠ Jasenná se prezentace
i ukázky velmi líbily a všichni se těší na to, co jim policisté předvedou příště.

Mikuláš, anděl a čert v MŠ 4. 12.

Čas běží jako voda a opět k nám přišli na návštěvu
Mikuláš, anděl i některými dětmi obávaný čert. Děti se
na jejich příchod dobře připravily. S paní učitelkami se
naučily spoustu písniček, básniček i tanečků. Šatny zdobí
papíroví čerti s velkými rohy i krásní andělé.        
A již je tady očekáváný okamžik. Zvonek zvoní a návštěva přichází. V některých očičkách se objevují i slzičky. Čert proto stojí u dveří a čeká… Ale nebojte se,
nikoho si neodnesl. Všechny děti zvládly říct svou přichystanou říkanku nebo písničku a za to dostaly sladkou
odměnu.
(kolektiv MŠ - Bc. Jitka Malá,
Věra Kočicová, Martina Valcová)

Základní škola

„poklad“ pod hladinu, jednotlivé prvky plaveckého
stylu prsa a nohy kraulu. Lákavou odměnou na konci
každé lekce byla pro nejmenší děti volná zábava v maPlavání
Měsíce září, říjen a listopad jsou každoročně ve zna- lém bazénku, příp. možnost využít whirpool. Starmení plaveckých kurzů. Letos se zúčastnilo 24 dětí               ší žáci byli rozděleni do tří družstev dle dosavadních
1. - 3. ročníku. Plavecký výcvik zajišťovala Plavec- schopností a pod trpělivým vedením svých instruktoká škola Valašské Meziříčí, přičemž výuka probíha- rů pilovali techniku a učili se (pro některé) nové styly.
la na vsetínském bazéně. Prvňáci absolvovali předpla- Vítaným okamžikem každé lekce byly skoky do vody,
vecký výcvik, ve kterém trénovali splývání, ponor pro ponory pro puk a na konci pak volné plavání. Na úplný závěr celého plaveckého výcviku si pro děti instruktoři připravili lekci plnou soutěží a zábavy a pomyslnou třešničkou na dortu, tuším, byl pak pro děti sjezd
na tobogánu.

Halloweenský karneval

V pondělí 2. listopadu měli ve družině dostaveníčko čarodějnice, kouzelníci, strašidla a bubáci. Karneval mohl začít. Lovení jablek ve vodě, tanec s jablkem
ve dvojici, přenášení drobných puzzlí brčkem si všichni
náležitě užívali. Na závěr nás čekala diskotéka a výroba
nejlepší mumie. Za rok se těšíme na dalším halloweenském srazu.
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Návštěva ZŠ Jasenné ve Zlíně

V listopadu se naše škola rozhodla navštívit výstavu
legiovlaku a recyklohraní ve Zlíně. Jak se nám to vydařilo, nám popsal jeden z žáků:
Exkurze ve Zlíně.
     Ve čtvrtek 19. listopadu jsme jeli na exkurzi do Zlína. Nejprve jsme jeli na legiovlak. Procházeli jsme obytný vagón pro vojáky, také komunikační vagón byl hezký, moc se mi líbil starý telefon a telegraf. Průvodce
nám vyprávěl, jak si dávali signály třeba tak, že mávali šavlí, to se ale moc neosvědčilo, tak vymysleli píšťalky s vysokým tónem. Navštívili jsme i lékařský vagón,
viděli jsme obrněné vozidlo, spíš takový tank na kolečkách, a auta. Dál byl vagón kovářský, ve kterém opravovali šavle a pušky, krejčovský – líbily se mi jejich uniformy, byly pěkně vyšívané. Dál byl poštovní vagón, ze
kterého šly veškeré zprávy, například jsem si zapamatoval, že než doručili zprávu, trvalo to i jedenáct dní.
Na konci byl vagón dobývací, ve kterém byly dva těžké
kulomety a jeden kanón.
Potom jsme šli ulicí Kvítkovou na Bránu poznání o recyklaci. Pouštěli nám tam film a učili nás, co všechno
se dá zrecyklovat. Nakonec jsme z „odpadů“ vyráběli
své výrobky – lodě, letadla, ale i rakety, ponorky a pokladničky. Vše se mi moc líbilo a klidně bych jel ještě jednou.
Tomáš NAVRÁTIL, 5. ročník

i vystoupení karatistů z klubu Tradiční Karate Vsetín
– za mladší děti vystoupili Tereza Mikuláštíková a Tomáš Navrátil. O hudební stránku plesu se skvěle postaral pan Dalibor Dědek. Spousta soutěží a her – lákadlo
veliké. Ať už se jednalo o ověřené plesové evergreeny,
nebo o žhavé soutěžové novinky, děti bojovaly s plným
nasazením a užily si spoustu zábavy. Nejen pro unavené/hladové/žíznivé soutěžící byl k dispozici bufet s občerstvením. Za bohatou tombolu patří velký dík zejména rodičům a sponzorům naší školy (Papírnictví Pavelka
Vizovice, COOP Jednota, Řeznictví Petr Kovář, Jasno
Jasenná  a SRPDŠ Jasenná), Sokolům Jasenná děkujeme
za možnost uspořádat ples v prostorách Sokolovny. Letošní výtěžek z plesu bude, stejně jako v předchozích letech, využit v rámci projektu Adopce na dálku pro naši
„adoptovanou“ kamarádku Pavithru z Indie.

Florbalový turnaj v Otrokovicích

V pátek 23. listopadu pořádala v Otrokovicích společnost Český florbal florbalový turnaj Think Blue. Cup,
kterého se zúčastnila i naše škola. V naší skupině jsme
se potkali s mužstvy dvou otrokovických škol, Kašavy
a dvou zlínských škol. V této náročné konkurenci naši
žáci vybojovali cenné jedno vítězství a jednu remízu.
Naši školu reprezentovali: Tomáš Bernátík, Štěpán Řezníček, Šimon Lukáš, Jakub Řezníček, Filip Čala, Roman
Sedláček, Nikola Mrnuštík a Patrik Řezníček. Všem děkujeme za úspěšnou reprezentaci a poděkování za pomoc v organizaci patří i Karlu Sedláčkovi staršímu.
Kolektiv učitelů ZŠ Jasenná

Žákovský ples

20. listopad 2015 – termín, na který jsme se dlouho
dopředu připravovali a těšili. Uskutečnil se 14. Žákovský ples. Již tradičně byl ples zahájen slavnostní polonézou, kterou v letošním roce tančily děti od 1. po 5. ročník. Její součástí bylo představení letošních prvňáčků
i páťáků, kteří byli posléze slavnostně pasováni na nováčky/absolventy školy. Následující prostor patřil dětem
z MŠ Jasenná, které si na ples připravily veselý taneček.
Kulturní trojlístek pak zakončily opět děti ze ZŠ, které
– co by kuřata – svižně zatwistovala v rytmu písničky
Pavla Nováka. V průběhu plesu jsme mohli shlédnout
Jasenský zpravodaj 7

Portáš (furt) tančil aj zpíval
S asi dvěma stovkami diváků si poslední říjnovou sobotu v Lidovém
domě na Vsetíně připomněl soubor
Portáš z Jasenné, že brázdí valašskou
folklórní scénou již 30 let.
Celý večer byl věnován nejen samotnému výročí souboru, který se
předvedl v několika tanečních vstupech, ale i folklórní historii naší jihovalašské obce Jasenná a odkazu jedné z jejích nejvýraznějších kulturních
osobností, lidové vypravěčky, tanečnice a zpěvačky paní Anny Kutějové. Vedle jasenských polek, valčíku, či závěrečných točených zazněla
v autentické podobě tak, jak ji hrávala kdysi dechová hudba vedená bratrem Anny Kutějové Karlem Rokytou a premiérově i v choreografické
úpravě Jasenská šotyška. Kromě tanečních vstupů zaznělo několik překrásných písní z Jasenné, které zaznamenal Jan Rokyta st. právě od své
tety Anny – „Tobě dobře“ v podání
Lenky Mrlinové z Liptálu (sólistky
CM Kašava), „Těžko je tom kameňu“ v podání Kláry Obručové (sólist-
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ky BROLNu) a temperamentní píseň
v rytmu točené „Hore dědinú“ zazpíval s neskutečnou energií Pavel Ptáček (sólista CM Soláň).
Součástí programu bylo i uvedení
nového CD s názvem Pěsničky z Jasenné – z valašské hudební pokladnice Anny Kutějové - Rokytové. Taneční vstupy a písně doprovázely CM
Vizovský Juráš s uměleckým vedoucím panem učitelem Daliborem Bambuchem a primáškou Pavlou Masaříkovou a CM Kašava s primášem
Petrem Králem.
Celý večer uváděl a jednu z jasenských písní také na cimbál slzydoočíhnajícím způsobem doprovodil Jan
Rokyta mladší, který se v jednom ze
svých vstupů k Valašskému souboru Portáš vyjádřil následovně: „Jeho
členové splňují kritéria autenticity lidových tradic – tedy žijí, studují, příp.
pracují, vychovávají své děti a zabývají se tancem a zpěvem v místě, kde
se narodili, věnují se kulturnímu odkazu, který je z míst jejich bydliště
a pěstují jej ne jako lehce zaměnitel-

né hobby, ale jako nedílnou součást
života. Tančí, hrají a zpívají ne proto, že musí, ale protože chtějí a protože z velké části nemůžou jinak. Toto
je příkladný vztah nejen k rodnému
kraji, ale především k jeho kulturním
tradicím.“
Příprava tohoto pro nás významného večera stála velké úsilí, spoustu
času, trpělivosti… Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na jeho uskutečnění jakýmkoliv způsobem podíleli.
Obci Jasenná nejen za tento večer, ale
i mnohaletou podporu, Jiřímu Mikuláštíkovi nejen za finanční podporu,
ale i za to, že byl ochoten s námi znovu spolu s Jarkem Vaculíkem po letech vystoupit… Oběma bratrům Rokytovým za překrásné CD, kterým
„prodlužují život jasenským pěsničkám i tancům“, Jankovi pak velice za scénář, režii, opravdu skvostné
průvodní slovo… Všem našim zpívajícím i hrajícím hostům za ochotu, výkony a jejich čas. CM Vizovský
Juráš za mnohaletou ochotnou spolupráci, Daliboru Bambuchovi za hu-

dební úpravy našich pásem a Pavle Masaříkové za to, že nás všechny
vždycky trpělivě dohromady „ukočíruje“. Staňovi Mikuláštíkovi nejen
za lví organizační podíl na tomto dokonalém večeru, ale za celá léta trpělivé organizace nás všech na našich
cestách folklórních i těch ostatních.
Kájovi Mackovi nejen za dvě velice
povedené audiovizuální fotokoláže
(o souboru Portáš a o tetičce Kutějo-

vé), které byly v průběhu sobotního
večera prezentovány, ale i za celá léta
veliké pomoci při tanečním nácviku
souboru. Svým souputníkům – tanečníkům pak za mnohaletou trpělivost
a společné úsilí v navázání na folklórní historii naší obce.
   Největší poděkování pak patří vám všem, kteří jste za námi v tu
poslední říjnovou sobotu přišli, abyste nás podpořili. Děkujeme vám moc

za krásnou atmosféru, ocenění, potlesk… Velice si toho vážíme a věříme, že jste spolu s námi rádi nahlédli
do toho „našeho světa“ plného písní a tanců a že se nám podařilo dle
slov Janka Rokyty „ naplnit vaše srdce, rozveselit vaše duše a vykouzlit
na vašich tvářích úsměv…“
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová

Žák základní umělecké školy Zlínského kraje
bude reprezentovat Českou republiku v USA

Jiří Kovář z Jasenné, třináctiletý
hráč na saxofon navštěvující Základní uměleckou školu Zlín, příspěvkovou organizaci Zlínského kraje, byl
vybrán do týmu České republiky
pro mezinárodní přehlídku začínajících umělců, kteří již dosáhli úspěchů na národním poli. Tato přehlídka, nazvaná World Championship of
Performing Arts (WCOPA), se uskuteční v příštím roce v Los Angeles.
„Mám velkou radost z úspěchu našeho žáka. Určitě se v tomto případě jedná o souhru talentu, mimořádné píle a také kvalitní výuky. Úroveň
našich krajských základních uměleckých škol je dlouhodobě vysoká, jak
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se o tom máme možnost přesvědčovat při různých příležitostech - například při festivalu ZUŠKA?ZUŠKA! organizovaném ve Zlínském
kraji. Gratuluji Jiřímu Kovářovi
i jeho panu učiteli a přeji hodně štěstí v mezinárodní soutěži,“ řekl krajský radní Petr Navrátil, zodpovědný
za školství.
Jiří Kovář navštěvuje ZUŠ Zlín
ve Štefánikově ulici od roku 2009,
nejdříve hrál na zobcovou flétnu, pátým rokem hraje na saxofon. „Jirka
je houževnatý, talentovaný, cílevědomý. Když začal studovat na gymnáziu, rozhodoval se mezi hokejem
a saxofonem. Vyhrála hudba, i díky
zázemí rodiny, v níž i mladší bratr
hraje na trubku,“ říká jeho učitel Jan
Slavík.
Nadání mladého muzikanta potvrzuje i ředitelka školy: „Jiří Kovář dosáhl již mnoha úspěchů, mezi
nejvýznamnější patří první místo
v krajském kole soutěže Minister-

stva školství, mládeže a tělovýchovy
a druhé místo se saxofonovým kvartetem v mezinárodní soutěži v Teplicích. Letos využil možnost zúčastnit
se výběru českých talentů v různých
uměleckých disciplínách. Nejdříve
uspěl v semifinále této soutěže v Ostravě, které proběhlo 10. října 2015,
a postoupil do finálního výběru v Divadle Na Šantovce v Olomouci 14.
listopadu 2015. Zde byl také úspěšný a spolu s dalšími mladými talenty
byl nominován do týmu českých reprezentantů s účastí v mezinárodní
přehlídce v Los Angeles,“ prozradila ředitelka ZUŠ Zlín Martina Hniličková. „Je to setkání nejen začínajících umělců, ale i těch, co již dosáhli
úspěchů na regionálním či národním poli. WCOPA je hlavně věnována všem umělcům bez rozdílu věku,
kteří se chtějí něčemu novému naučit, trénovat s těmi nejlepšími, porovnat navzájem své umění, utkat se
o zlatou medaili a eventuálně se pro-

bojovat až do závěrečné finální show,
která se vysílá živě do celého světa,
anebo získat stipendium na studium
v New Yorku či Los Angeles,“ dodala ředitelka Martina Hniličková.
Zpracovala: Helena Mráčková,
Krajský úřad Zlínského kraje

Mistrovství světa německých ovčáků Finsko Lahti
Mistrovství světa německých ovčáků WUSV se letos konalo v dalekém
Finsku v městě Lahti ve dnech 23. 27. září a opět se ho zúčastnil Marek
Černý se svým Extremem Orex Aykmar.

Jejich cesta na tuhle "psí olympiádu" vedla přes velmi těžkou kvalifikaci a zároveň obhajobu titulu Mistra
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republiky KCHNO (Klubu chovatelů německých ovčáků) na mistrovství
konaném 3. - 5. července v Kroměříži.
Za opravdu tropických teplot Orex
předvedl velmi vyrovnaný výkon 97,
96, 95, 288 bodů a tímto opět ukázal,
že není náhodou "česká jednička", ale
i favorit na mety nejvyšší ve světové
konkurenci.
Ve Finsku byla na startovní listině
velká spousta známých "zvučných"
jmen z různých států a to slibovalo velký boj a napětí až do poslední chvíle. O to byl cennější výsledek
Marka a Orexe - 3. MÍSTO v jednotlivcích, ale i úspěch ve družstvech,
kde Česká republika obsadila krásné
3. místo. Marek tak ukázal, že patří
mezi "světovou špičku" ve sportovní
kynologii a že loňský výsledek s tenkrát teprve dvouletým Orexem nebyl
náhoda.
MS WUSV 2015 ve Finsku bylo organizačně nejlépe zvládnuté mistrovství světa, od losování až po samotné
vyhlášení, nikde nic "nedrhlo", Fini
nasadili do budoucna opravdu vyso-

kou lať ku. Příští rok se bude tento
závod konat v německém Meppenu
a Němci rozhodně nebudou chtít zůstat pozadu.
Ing. Veronika Coufalová
předsedkyně KK Jasenná

Vyhlášení nejúspěšnějších jezdců
Western Riding Clubu ČR na Galavečeru 2015
Další jezdecká sezóna ve westernovém ježdění je opět
za námi a tak mi dovolte malé ohlédnutí.   Stejně jako
v předešlých letech se naši jezdci zúčastnili mnoha kvalifikačních závodů, ze kterých si odvezli nespočet výborných umístění a ladili formu na vrchol sezóny, kterým je
Mistrovství Western Riding Clubu ČR.
První se konalo Mistrovství WRC ČR Mládeže poslední srpnový víkend v Krakovanech u Kolína. Tam za naši
stáj startovala Eliška Poláčková a Leontýna Tanko. V disciplíně Freestyle Reiningu se Elišce s klisnou Smart
Flying Dun It podařilo vyhrát titul 2.Vícemistra. Leontýna s valachem Coups Chinook vybojovala titul 1.Vícemistra v disciplíně Trail.
Koncem září již následovalo MČR WRC dospělých konané v Kozlovicích za Frenštátem p. Radhoštěm. Tam
vyjeli bojovat o cenné kovy před rakouského rozhodčího Petra Poláčková s klisnou Instinctively Fancy (Fancy)
a s valachem InvitationSensation (Vegas) a Petr Jančík
se svým valachem Gamblers Inittowinit (Vigo). Celá soutěž probíhá tak, že všichni kvalifikovaní jezdci absolvují
v sobotu rozjížďky a z nich postupuje do nedělního finále 10 nejlepších jezdců. Ti se pak utkají o posty nejvyšší.
Disciplíny označené Senior jsou pro koně šestileté a starší a Junior pak tři až pětileté.
Petra s klisnou „Fancy“ vyhrála titul Mistra republiky
v disciplíně Trail Senior Open a tím se jí podařilo tento
titul obhájit po třetí v řadě. Petra si odvážela ještě jeden
titul Mistra republiky z další disciplíny a to z Western
Horsemanship Open. V disciplíně Western Pleasure Senior Open obsadila 4. místo. V disciplíně Trail Junior Open
se umístila Petra s „Vegasem“ na 4. místě a Petr Jančík
s „Vigem“ na 5. místě. Petr s „Vigem“ obsadili ve Western Pleasure Junior Open
4. místo. Na tomto mistrovství startovala premiérově také Zuzana Čalová
v kategorii Amatér s koněm RPV Tivio Quentin.
Ve všech třech disciplínách postoupila do finálových rozjížděk a obsadila
7, 8 a 9 místo. Vzhledem
k tomu, že na tomto mistrovství startovala poprvé,
to byly hezké umístění.
Na slavnostním Galavečeru Western Riding
Clubu ČR 2015 si přebraPetr Jančík s valachem Ga- li ocenění a titul CHAMmlers Inittovinit ("Vigo") v dis- PIONA WRC ČR Matěj
Poláček v jedné disciplíciplíně Trail Junior Open.

Petra Poláčková s valachem InvitationSensation ("Vegas") v disciplíně Trail Junior Open.

Eliška Poláčková s klisnou RPV Genuine O´Lena
("Lenynka") v disciplíně Trail mládež

Matěj Poláček s valachem Coups Chinook ("Nuky")
v disciplíně Western Pleasure Open.
ně kategorie mládež. Petra Poláčková přebrala dva tituly CHAMPIONA WRC ČR a Petr Jančík také dva tituly
CHAMPIONA WRC ČR.
Tímto všem jezdcům ještě jednou gratuluji k získaným
umístěním a přeji další úspěchy v příštím roce.
Roman Poláček, WRC Ranč pod Vartovňů - Jasenná
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HC Jasenná
Krásné vánoční svátky a hezký
nový rok přeje HC Jasenná.
V letošní sezóně, kterou jsme začali již v září, se nám dařilo následovně.
Po odehrání 11 kol jsme 8x zvítězili, 2x remizovali v normálním hracím čase a následovně rozhodly nájezdy, které jsme prohráli.   Jeden
zápas jsme prohráli těsně po boji 7:8.
Zatím se nám daří hájit první místo
v tabulce. Všem hráčům tímto děkuji

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

HC Jasenná
HC Tuleni
HC Drink Team
HC Bílí Vlci
AHC Raiders Lidečko
HC Svatý Štěpán
HC Klobucké Laviny
HC Bílí Orli
Thirsty Team
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za kladný přístup a přeji hodně úspěchů v dalším pokračování VHL.
Jak už je zvykem, blíží se zima
a doufáme, že bude mrznout a my
budeme moci připravit naše kluziště
pro naše občany a hlavně děti, aby si
mohly užít zimních radovánek.
Spočívá to v drobných opravách,
vyčištění studny, zametení plochy,
odstranění listí apod. Letos jsme nechali opravit obrubníky na spodní
straně, které byly za dlouhá léta vyvráceny a potřebovaly narovnat a zabetonovat.
Tímto bychom chtěli poděkovat

obecnímu úřadu a firmě KKS s. r. o.,
která opravu provedla.
Ještě chceme apelovat na naše mladší spoluobčany, kteří chodí na hřiště, aby neničili zařízení kluziště. Viz
odtrhané mříže z oken, rozbité okno,
okopané obklady, které byly naházeny po celém hřišti. Někdo to musí
opravit a zaplatit. Styďte se!!!!
Závěrem přejeme hezkou zimní sezónu a doufáme, že nám zima dovolí bruslit.
*Všechny statistiky jsou k dispozici na www.vhlbrumov.cz.

Valašská Hokejová Liga - B / Celková tabulka
zápasy výhry v - náj. remízy p - náj.
11
8
0
0
2
13
8
0
0
0
12
7
0
1
0
11
6
1
1
0
12
5
1
0
0
11
5
0
0
0
11
4
0
0
0
13
3
1
0
1
12
3
0
0
0

prohry
1
5
4
3
6
6
7
8
9

skóre
82:58
89:91
88:56
66:53
70:64
82:83
53:65
64:99
56:81

body
26
24
22
21
17
15
12
12
9

SK Jasenná
Muži
Do sezony 2015/16, druhé v okresním přeboru, vstoupili muži SK Jasenná hned s několika změnami.
Role trenéra se chopil Roman Holík
ze Zlína, který už u našeho mužstva
v minulosti působil. V hráčském kádru ukončili po loňské záchraně v soutěži své působení Pavel Baťa (zdravotní důvody) a Jiří Čala (hostování
Lhota u Vsetína). Tým doplnil Tomáš
Skřivánek (hostování Štípa), Martin Kubát (volný hráč), z hostování
ve Vizovicích se vrátili mladíci Tomáš Daňa a Martin Pečenka, navíc se
k týmu připojil i Roman Lukáš.
Mužstvo vstoupilo do soutěže velkolepě a první čtyři mistráky slavilo
výhru. Poté ovšem přišlo vystřízlivění a do konce podzimní části už podával tým nevyrovnané výkony.
Vedení týmu i hráči děkují všem
divákům za podporu na domácích
i venkovních zápasech.
Nejlepší střelci Sk Jasenná:
Tomáš Skřivánek -7 branek
Adam Smilek -5 branek
Jan Zicha -5 branek
Tabulka OP muži - 2015/2016
1. Ludkovice
2. Návojná
3. Lípa
4. Nedašova Lhota
5. Mysločovice A
6. Vysoké Pole
7. Bylnice
8. Mladcová B
9. Újezd
10. Jasenná
11. Rokytnice
12. Březnice A
13. Slopné
14. Dolní Lhota

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

8
7
6
6
7
7
6
5
5
4
4
3
3
2

3
4
4
4
2
2
2
1
1
2
2
4
2
3

2
2
3
3
4
4
5
7
7
7
7
6
8
8

41:18
38:23
34:18
22:19
30:17
35:24
26:27
32:32
19:34
31:40
33:50
21:24
28:48
17:33

28
27
26
25
23
23
21
17
17
16
15
14
11
10

Starší žáci
Nově založené mužstvo starších
žáků překvapilo a podávalo dobré výkony, za které si zaslouženě připsalo
11 bodů. Žáci se určitě připraví pod
vedením trenérů Antonína Studeníka, Lukáše Smilka a Adama Smilka
na jarní odvety a ještě mnohokrát potěší své fanoušky vítězným skokem.

Tabulka OS žáci B - 2015/2016
1. Vizovice
9 9
2. Nedašova Lhota 8 7
3. Pozlovice
96
4. Jasenná
9 3
5. Bohuslavice n/Vl. 9 2
6. Nevšová
8 2
7. Smolina
8 0

0 0
0 1
03
1 5
1 6
06
0 8

96:2
42:14
61:21
11:17
16:57
8:56
5:72

27
21
18
11
7
6
0

Přípravka
Nejpříjemnějším překvapením v našem klubu byly výkony starší přípravky. Ta ve své soutěži odehrála devět
zápasů a ve všech zvítězila. Při skóre
93:39 si naši nejmladší hráči připsali 27 bodů. Mužstvo starší přípravky
vedou trenéři Radim Lukáš a Milan
Řezníček.
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Martina Havelková: Hlavně absolvovat ve zdraví
Dá se říci, že do tohoto čísla Jasenského zpravodaje se nám sešly samé
radostné zprávy o úspěších Jaseňanů. Shodou okolností nás paní Pavlína Hurtová upozornila i na jednu
naši úspěšnou rodačku, paní Martinu Havelkovou, rozenou Pečenkovou
(dceru Milana Pečenky). Níže uvedený článek byl převzat z webové stránky dostihovy-svet.cz.
Už dvě sezóny kraluje dámskému žebříčku a rok od roku se
posouvá vpřed i mezi

svými mužskými kolegy. Po loňském
sedmém místě s patnácti plnými zásahy se letos žokejka Martina Havelková s devatenácti triumfy umístila
v elitní top šestce rovinových jezdců
(řazeno dle počtu vítězství)…
„Jsem ráda, že se mi podařilo obhájit loňské vítězství v Ladies´ Cupu
a že počet vítězství byl zase o trošku vyšší než vloni,“ bilancuje jedna z nejúspěšnějších a zároveň nejpůvabnějších českých dam v sedle.
„Které vítězství mě nejvíc potěšilo?
Já mám radost z každého dosaženého vítězství, ale hodně mě samozřejmě potěšilo to v první kategorii

s Everest Hillem trenéra Koplíka,“
vzpomíná Martina, která v minulém roce přešla od trenéra Tomáše
Šatry k Eduardu Kotábovi. „U trenéra Kotába už od září nejsem, ale
v Chuchli zůstávám. Pracuji teď
u nového trenéra, který se vrátil
z Francie, Igora Endaltseva,“ komentuje změnu a zároveň přidává
plán pro sezónu nadcházející: „Sezónu 2016 bych hlavně chtěla absolvovat ve zdraví a samozřejmě budu
ráda, pokud budu mít i nadále důvěru trenérů a majitelů, bez kterých
bych letošní Nikon Ladies´ Cup nevyhrála.“

Akce pro děti ZŠ Jasenná 21. 11. 2015
Pro letošní deštivý podzim jsme si
pro děti vymysleli akce, které se pro
jistotu odehrály ve vnitřních prostorách  – letos prostě počasí venkovním
akcím nepřálo.
Pro děti 3., 4. a 5. ročníku jsme zorganizovali na zkoušku jednu z moderních zábavných her – zlínskou Laser
Arénu.  Na první pohled by se zdálo,
že je to jen obyčejné „střílení“ po kamarádech. Hned po prvních minutách
všichni rychle pochopili, že to nebude totéž, jako když sedí u PC a „mačkají tlačítka“. Myslím, že se všichni pořádně zapotili – běhali totiž po
velké hale, kde bylo navíc hodně reálných skrývaček, místností,  zátarasů a  

centrální věž. Všude tam
na ně „číhali“   protivníci. Děti se do toho opravdu vžily a soupeřily jako
o život.  Dařilo se všem a
vůbec nezáleželo, jestli je
to kluk nebo holka.
Na závěr to vyzkoušeli i rodiče – to abychom
se mohli s dětmi porovnat a taky sdílet podobné
zážitky. A i v této věkové kategorii to kupodivu
mělo velký úspěch, dokonce i maminky byly hodně zapálené do hry. Neuvádím žádné vítěze,
nezáleží na tom, všichni se snažili na

A aby to těm menším nebylo líto,
tak jsme pro děti 1. a 2. třídy zajistili
odpoledne v zábavném centru Galaxie. Děti se po našem příchodu ihned
rozutekly a běžely vyzkoušet všechny trampolíny, nafukovadla, skákací
hrady, autíčka a ostatní atrakce. Některé neměly téměř ani čas sníst objednanou svačinku – hranolky s kečupem a kofolu.  
Dvě hodinky velmi rychle utekly
a děti jsme jen těžce dostávali zpátky domů. Akce byla velmi povedená,
děti nadšené a některé básnily ještě
doma, neboť pár maminek mně psalo, že moc děkují, že děti jsou nadše-

né. A to je právě ten důvod, proč to
děláme – radost v očích našich dětí.
Za SRPDŠ Jasenná Kamila Poláchová
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maximum a fandili si navzájem!  
Prostě povedená akce.                             
Za SRPDŠ Jasenná Martin Surý

Obrovské poděkování patří všem aktivním rodičům, kteří nám velmi ochotně pomohli a také na vlastní náklady zajistili přepravu všech dětí do Zlína
a zpět. Bez jejich pomoci bychom to opravdu nezvládli!

Ohlédnutí za V. Dobročinným bazarem Dotek
Ve dnech 9. – 12. listopadu 2015
proběhl již V. Dobročinný bazar pořádaný Univerzitou Tomáše Bati
ve Zlíně, fakultou humanitních studií
společně s Dobročinným obchůdkem
Dotek Vizovice.  
Hlavním cílem této aktivity je získání peněz pro společnost Dotek,
jež poskytuje odlehčovací a pečovatelské služby seniorům, ale také
informovat veřejnosti o práci se seniory či půjčovně kompenzačních
pomůcek a v neposlední řadě nabídnout studentům možnost pomáhat
jako dobrovolník.
Výtěžek z V. Dobročinného bazaru byl krásných 15 920,- Kč a díky
tomu, že bude částka nadací Divoké
husy zdvojnásobena, budeme moci
celých 31 840,- Kč využít na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek pro seniory.

Jsme rádi, že se do Dobročinného
bazaru zapojuje stále více lidí a my
díky tomu můžeme pomoci zpříjemnit život nejen našim klientům, ale
i těm, o něž je pečováno doma, v domácím prostředí.

     Děkujeme za podporu a přízeň
a věříme, že VI. Dobročinný bazar
bude stejně úspěšný.
Jarmila Zatloukalová,
Dobročinný obchůdek Dotek Vizovice

SRPDŠ při ZŠ Jasenná všechny srdečně zve na tradiční Maškarní ples.
Uskuteční se v sobotu 13. 2. 2016 od 20:00 hodin v místní sokolovně.
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Oznámení MěÚ Vizovice
Odstávka systému pro nabírání žádostí a předávání občanských
průkazů a cestovních dokladů
v návaznosti na legislativní změny
na úseku CD, OP a EO od 1.1.2016
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech
24.12. 2015 až 31.12.2015 odstávka systému MVČR pro nabírání
žádostí o vydání občanských průkazů a cestovních dokladů a jejich
předávání. Důvodem tohoto přerušení jsou technické úpravy, které vyžadují odstávku systému.
Cestovní doklady:
V souvislosti s novelou zákona
o cestovních dokladech se ruší vydávání cestovních pasů bez strojově
čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji (tzv. „Blesk“). Požádá-li občan o vydání CP v kratší lhůtě než 30 dnů, bude mu vydán
cestovní pas ve zkrácené lhůtě 6-ti
pracovních dnů s tím, že den podání žádosti o jeho vydání se do lhůty nezapočítává (tzn., že již nebude
možno vydat cestovní pas „Blesk“
do druhého dne, jak tomu mohlo
být doposud).
Občanovi bude v této lhůtě vydán
„plnohodnotný“ cestovní pas s „biometrickými“ údaji s dobou platnosti 10 let pro občany starší 15-ti let
a s dobou platnosti 5 let pro občany
mladší 15-ti let.
O vydání tohoto pasu bude možno
zažádat pouze na území ČR, nikoliv
prostřednictvím zastupitelských úřadů v zahraničí.
Správní poplatek za vydání CP ve zkrácené lhůtě bude činit
4000,- Kč, u občanů mladších 15-ti
let 2000,- Kč.
Správní poplatky za vydání CP
ve lhůtě do 30 dnů zůstávají nezměněny, tzn. 600,- Kč, u občanů
mladších 15-ti let 100,- Kč.
Nově se upravuje místo podání žádosti tak, aby žádost o vydání CP
mohl občan podat u kteréhokoliv
obecního úřadu s rozšířenou působností bez ohledu na trvalý pobyt
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s tím, že pokud občan požádá o převzetí CP u jiného úřadu, než byla podána žádost, bude vybrán správní poplatek ve výši 100,- Kč.
Občanské průkazy:
Upravuje se místo podání žádosti o vydání občanského průkazu
bez strojově čitelných údajů (tzv.
“Blesk“) tak, aby žádost o vydání tohoto OP mohl občan podat u kteréhokoliv obecního úřadu s rozšířenou působností. Vydává se na žádost
občana ve lhůtě do 15-ti dnů s dobou
platnosti 1 měsíc z důvodu ohlášení
ztráty, odcizení, poškození, zničení
OP nebo po zrušení údaje o místu trvalého pobytu. K vydání tohoto OP
je potřeba předložit 2 ks shodné fotografie a doklad totožnosti. Správní
poplatek činí 100,- Kč.
Občan je zároveň povinen požádat o vydání OP se strojově čitelnými
údaji s dobou platnosti 10 let.
Pokud občan požádá o převzetí OP
u jiného úřadu, než byla žádost podána, bude vybrán správní poplatek
ve výši 100,- Kč.
Nově se upravuje platnost občanských průkazů u občanů starších
70-ti let. Těmto občanům bude vydán OP s dobou platnosti 35 let.
Občanům bude nově umožněno požádat o vydání občanského průkazu
z důvodu zápisu titulu nebo vědecké hodnosti anebo z jiných osobních důvodů v době delší než půl
roku před uplynutím platnosti dosavadního OP a bude zpoplatněn částkou ve výši  200,- Kč.
Evidence obyvatel:
Nově se zavádí správní poplatek
za podání návrhu na zrušení údaje
o místu trvalého pobytu ve výši 100,Kč a za ukončení pobytu na území
České republiky ve výši 100,- Kč.
Za odbor přestupkový a správní
MěÚ Vizovice Lenka Miková, Alena
Gubániová
Upozornění sociálního odboru
Už jen dva úřední dny mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů

mimořádných výhod (ZTP a ZTP/P)
na to, aby si zajistili jejich výměnu za nový průkaz OZP. V případě,
že tak neučiní nejpozději do 31. 12.
2015, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které
jim z vlastnictví průkazu vyplývají.
K výměně průkazu je třeba, aby se
držitel dostavil osobně na pracoviště Úřadu práce ve Zlíně, zde předložil svůj dočasný průkaz OZP nebo
průkaz ZTP či ZTP/P (případně rozhodnutí o přiznání OZP nebo ZTP či
ZTP/P, je-li toto rozhodnutí k dispozici) a doložil také svou aktuální fotografii (velikost jako na občanský
průkaz). Zde podepíše příslušný formulář a následně mu bude vystaven
nový průkaz OZP.
Upozorňujeme, že výměnu průkazů pro osoby se zdravotním postižením nevyřizuje sociální odbor MěÚ
Vizovice. Bližší info lze získat na tel.
950 175 111 (ústředna Úřadu práce
ve Zlíně), případně na sociálním odboru na tel. 577 471 150, 777 471 156,
777 471 157.
Marie Šlahařová, DiS.
sociální odbor MěÚ Vizovice

Společenská
kronika

V období od října do prosince
oslavili svá jubilea někteří z našich
spoluobčanů. Přejeme jim hodně
zdraví, lásky a spokojenosti.
95 let Pavla Bajzová
70 let František Zrník
60 let Dana Langerová

Narodili se:

Tereza Zrníková
Jaroslav Hrbáček

Dne 13. 12. 2015 uplynulo 15 let, co nás nečekaně opustil
pan Josef Kiko.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte s námi. Manželka Marie
a dcera Jana s rodinou.

Informace OÚ
Upozornění

Upozorňujeme, že ve dnech 22. –
31. 12. 2015 budou zaměstnanci
obecního úřadu čerpat řádnou dovolenou, proto bude v tyto dny úřad pro
veřejnost uzavřen. Děkujeme za pochopení.

Zprovoznění zastávky
na točně

Vzhledem k častým dotazům na
zprovoznění autobusové zastávky na
točně sdělujeme, že tato může být uvedena do provozu až po kolaudaci stavby. V době vzniku zpravodaje ještě
nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí, proto nemůžeme napsat přesný termín, od kterého budou autobusy zajíždět na točnu. Určitě to nebude do konce
tohoto roku, autobusy musí nadále zastavovat na původních zastávkách. Termín zprovoznění zastávky budeme hlásit obecním rozhlasem.

Nová výše vodného

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s. oznamuje, že vodné bude s účinností od 1. 1. 2016 účtováno za 46,89 Kč/m3 (vč. 15% DPH).

Platba místních poplatků

Do 31. 3. 2016 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem
v obci hradí 450,- Kč/rok. Za nezletilé děti mají ze zákona povinnost hradit poplatek jejich zákonní zástupci.
Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený u KB. Číslo účtu
je 8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní podle šablony:
37220x, kde za x doplníte číslo popisné domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům č. p. 28 má
4 obyvatele a na bankovní účet obce
by s variabilním symbolem 3722028
přišla platba 1.800,- Kč). Poplatek
ve výši platby za 1 osobu s trvalým
pobytem v obci hradí i vlastníci neobydlených domů s číslem popisným.
Pytle na tříděný odpad vydávané při
platbě poplatku v kanceláři OÚ si

mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.
Do 31. 3. 2016 vybíráme také poplatky za psy. Poplatek je třeba uhradit
za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 100,- Kč/pes/rok. Obyvatelé
pasek hradí 60,- Kč/pes/rok, vdovy a vdovci pak 40,- Kč/pes/rok. Poplatek je
možné uhradit také bankovním převodem na účet obce 8621661/0100. Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x, kde za x opět doplníte číslo popisné domu, v němž má majitel přihlášeného psa (např. vlastník psa z domu č.
p. 28 uhradí obci na účet částku 100,- Kč s variabilním symbolem 134128).
Důrazně žádáme o placení poplatků bankovním převodem až od 1. 1.
2016, ne dříve.

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
Leden
Únor
Březen
Leden
Únor
Březen

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE
Svoz odpadu – 1. pololetí 2016
žluté pytle
modré pytle
popelnice
18.
7., 14., 21., 28.
15.
1.
4., 11., 18., 25.
14.
sobota 26.
4., 10., 17., 24., 31.
11.
7., 14., 21., 28.
9.
23.
5., 12., 19., 26.
6.
2., 9., 16., 23., 30.

MUDr. Stanislav Remeš – úterní ordinace
12., 26.
9., 23.
8., 22.

Duben
Květen
Červen

MUDr. Eva Nečasová – dětské poradny
6., 20.
3., 17.
2., 16., 30.

Duben
Květen
Červen

5., 19.
3., 17., 31.
14., 28.
13., 27.
11., 25.
22.

Konzultační dny SmVaK Ostrava, a. s.

– vodovodní přípojky, poslední středa v měsíci od 13:00 do 17:00 hodin
Leden 27., Únor 24., Březen 30.
SDH Jasenná pořádá v sobotu 23. ledna 2016 tradiční Hasičský ples
v místní Sokolovni. Od 20.00 hod. hraje k tanci i poslechu hudební skupina Midnight Band ze Vsetína. Tombola i „peklo“ bude nachystáno! Srdečně zvou hasiči.

V sobotu 5. 12. Jasennou procházeli Mikuláši, čerti i andělé. Podle posledního zjištění, nikoho si čerti neodnesli, ba naopak všechny děti byly odměněny.
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Agentura práce Nový Jičín

Příjme zaměstnance

pro svého klienta WOCO STV,
s.r.o Jasenická 2088, Vsetín 755 01
Na pozici operátora výroba do montážního a gumárenského  provozu
(3 směnný provoz + nepřetržitý režim).
Po zapracování možný převod  pod firmu Woco STV
jako kmenový zaměstnanec.
Bližší informace:
Kontakt: pí:  Fendrichová Leona, tel: 604 227 374, fendrichova@meko.cz,
www.meko.cz.

Vyžádejte si ZDARMA
“vyjádření o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“
Stavíte, nebo rekonstruujete dům?
Kopete na zahradě bazén, nebo studnu?
Budete provádět terénní úpravy na vašem pozemku?
Plánujete výkopové nebo zemní práce?
Chystáte se na hlubokou orbu na zemědělských pozemcích?
POZOR! Podzemní nebo nadzemní telekomunikační vedení
a případně jiné síťové prvky se mohou nacházet i na vaší nemovitosti.
Dovolujeme si proto upozornit, že podle § 101 zákona č. 127/2005 Sb. jsou stavebníci, kteří budou provádět činnost spojenou se zemními pracemi, povinni provést opatření, aby nedošlo k poškození vedení komunikační sítě. To se týká i provádění hluboké orby na zemědělských pozemcích, zemních prací a terénních úprav.
Mezi tato opatření patří především povinnost si před začátkem prací vyžádat “vyjádření
o existenci nadzemních nebo podzemních sítí“. Společnost CETIN je připravena toto vyjádření poskytnout ZDARMA na internetové adrese www.cetin.cz v sekci „Naše síť“.
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), www.cetin.cz
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platí od 13.12.2015 do 10.12.2016
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Fotografie k článkům uvnitř čísla

Marek Černý a jeho Extrem Orex Aykmar získali 3. místo
v jednotlivcích na Mistrovství světa německých ovčáků WUSV
konaném ve Finském Lahti.

Na stejném šampionátu obsadilo družstvo ČR rovněž
3. místo.

Valašský soubor Portáš z Jasenné tančí a zpívá už 30 let.

Portáš oslavil své výročí skvělým vystoupením v Lidovém
domě na Vsetíně dne 31. 10. 2015.

Petra Poláčková s klisnou Instinctively Fancy ("Fanynka")
v disciplíně Western Horsemanship Open.

Eliška Poláčková při přebírání ocenění na Galavečeru
WRC ČR ( druhá zprava).

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 23. prosince 2015.
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