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Co najdete v tomto čísle:
a Usnesení z jednání zastupitelstva obce
a Nahlédnutí do plánů obce na letošní rok
a Jak na třídění odpadu
a Šachisté ze ZŠ budou na mistrovství ČR

ZDARMA

a Bruslení pro Dominika
a SK Jasenná - rozlosování jarní části sezóny
a Ohlédnutí za počasím r. 2015
a Pozemkové úpravy

Jarní život se probouzí
i u nás v Jasenné

Foto: Aleš Mikuláštík

Z jednání Zastupitelstva obce Jasenná
-

-

Dne 10. 2. 20165
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
Program rozvoje obce Jasenná na roky 2016 – 2022,
prodej pozemku p. č. 3154/4 v k. ú. Jasenná na Moravě
o výměře 20 m2 za cenu 2.230,- Kč a pověřuje starostu
podpisem smlouvy. Veškeré náklady spojené s převodem pozemku hradí kupující.
navýšení odměn zastupitelům dle přílohy a to od března roku 2016,
záměr prodeje části pozemku p. č. 247/1 v k. ú. Jasenná
na Moravě,
provedení přeložky venkovního vedení NN na pozemku p. č. 292/3 v k. ú. Jasenná na Moravě společností
E.ON v ceně do 500.000,- Kč,
záměr pronájmu pozemků p. č. 2413, 2416 a 2417 v k. ú.
Jasenná na Moravě,
zpracování projektové dokumentace na výměnu plynových kotlů v ZŠ Jasenná a pověřuje starostu jejím zadáním,
zpracování projektové dokumentace na výstavbu kabin
a sociálního zařízení na fotbalovém hřišti,
zpracování projektové dokumentace na opravu sociálního zařízení pro děti v ZŠ Jasenná,
doplnění usnesení č. VII/12/6/2015 a schvaluje cenu směňovaných pozemků 50,- Kč/m2. Směna je bez doplatku.
Zastupitelstvo obce Jasenná neschválilo:
finanční příspěvek pro Centrum zdravotně postižených
Zlínského kraje o. p. s.
Dne 22. 3. 2016
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:

- rozpočet obce na rok 2016 s ukazateli: příjmy
15.870.900,- Kč, financování 3.911.000,- Kč, výdaje
11.959.900,- Kč,
- účetní závěrku Základní školy Jasenná, okres Zlín,
p. o. sestavenou k 31. 12. 2015 a účetní závěrku Mateřské školy Jasenná, okres Zlín, p. o. sestavenou k 31. 12.
2015,
- Základní škole Jasenná, okres Zlín, p. o. udělení výjimky z počtu žáků pro rok 2016,
- prodej pozemků p. č. 427/1, 427/2, 427/4, 427/20, 398/20
v k. ú. Jasenná na Moravě o celkové výměře 1356 m2
za cenu 249.780,- Kč,
- smlouvu o výpůjčce části pozemku p. č. 264/2 v k. ú.
Jasenná na Moravě na 10 let a pověřuje starostu jejím
podpisem,
- záměr výpůjčky pozemků p. č. 2413, 2416 a 2417 v k. ú.
Jasenná na Moravě,
- Závěrečný účet Mikroregionu Vizovicko za rok 2015,
- stanovisko obce Jasenná k Návrhu zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s těmito
připomínkami:
     - vypuštění z územních rezerv Prodloužení tratě č. 331
Vizovice – Valašská Polanka s napojením na trať č.
280
     - vypuštění záměru Stoupací pruh Jasenná – Syrákov
– Liptál,
- prodej pozemku p. č. 247/8 v k. ú. Jasenná na Moravě dle oddělovacího geometrického plánu č. 809-6/2016
o výměře 37 m2 za cenu 20,- Kč/m2,
- nákup pozemku p. č. 3302 v k. ú. Jasenná na Moravě
o výměře 174 m2 za cenu 20,- Kč/m2.

Plánové akce pro rok 2016

Také v letošním roce chceme pokračovat v realizaci
dalších významných investičních akcí.

DOKONČENÍ CHODNÍKŮ
V DOLNÍ ČÁSTI OBCE

V loňském roce jsme díky dotačním prostředkům vybudovali chodníky od sochy Portáše až po budovu základní školy. V centru obce vznikla klidová zóna a přibyla autobusová zastávka. V letošním roce chceme na tuto akci
navázat dokončením chodníků až po Restauraci Na Dvojce, vybudováním dělícího ostrůvku, a tím i přechodu pro
chodce, a vybudováním zastávkového zálivu pro autobusy
ve směru na Zlín. V těchto týdnech je dokončováno zpracování projektové dokumentace a žádosti, kterou chceme
do konce dubna předložit do výzvy v rámci IROP. Náhradní variantou pro předložení takto připravené dokumentace
je státní fond dopravní infrastruktury. Finanční objem této
akce činí 2 miliony korun s tím, že v případě IROP by výše
dotace dosahovala až 85 % způsobilých výdajů.
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NOVÉ ZÁSAHOVÉ AUTO PRO HASIČE

V měsíci únoru jsme předložili žádost o přidělení dotace na pořízení nového zásahového auta pro náš sbor
dobrovolných hasičů. Jak jistě víte, vloni definitivně dosloužila stará avie a protože sbor nemůže fungovat bez
zásahového vozidla, využili jsme možnosti, kterou skýtala výzva MV ČR, a podali na krajský sbor žádost o dotaci na pořízení nového vozidla. Celkové náklady na pořízení vozidla činí 900 tis. Kč, z toho předpokládaná dotace
450 tis. Kč.

ZŠ ZÍSKÁ NOVOU PODLAHU
V TĚLOCVIČNĚ A NOVÉ WC PRO ŽÁKY

V průběhu prvního pololetí letošního roku bude vyhlášena výzva na dodavatele nové podlahy do tělocvičny v budově základní školy a rovněž na dodavatele prací
spojených s rekonstrukcí žákovských WC v přízemí školy, které jsou řadu let v tristním stavu. Obě akce budou
hrazeny z rozpočtu obce.

PLYNOVÝ KOTEL V ZŠ DOSLOUŽIL

Za hranicí životnosti je plynový kotel v základní škole,
který slouží k jejímu vytápění. Vzhledem k tomu, že by
už s největší pravděpodobností další topnou sezónu nevydržel, bude z rozpočtu obce zakoupen nový. I s ohledem
na skutečnost, že objekt školy prošel v loňském roce zateplením, bude pořízení kotle další významnou složkou
k úsporám energie.

REKONSTRUKCE MÍSTNÍ
KOMUNIKACE Č. 2 SOKOLSKÁ

Na začátku roku jsme rovněž využili výzvy MMR
ČR a předložili jsme žádost o dotaci na rekonstrukci
místní komunikace č. 2 Sokolská, II. etapa. Tato ulice

POZORNOST SE VYPLÁCÍ

V závěru loňského roku, před Vánocemi, se na pasekách, v těsném objektu usedlosti pana Studeníka, objevila
na místní komunikaci velká ropná skvrna – zřejmě únik
paliva z projíždějící těžké techniky. Vzhledem k tomu, že
v té době intenzivně pršelo, sunula se skvrna ke zdroji
pitné vody pana Studeníka.
Obecní úřad zalarmoval speciální jednotku HZS a jen
díky včasnému zákroku a nasazení speciální technologie
nedošlo k závažným ztrátám na majetku obyvatele obce
a jeho zdroji pitné vody.
Apelujeme tímto na naše spoluobčany, aby v případě podobných situací neváhali a zavolali na obecní úřad. Stejně
tak, jako apelujeme na všechny ty, kteří vlastní nejrůznější traktory, aby provedli důkladnou prohlídku svých strojů a zamezili tomu, aby se v budoucnu mohla podobná
ekologická havárie opakovat.

je v současné době ve velmi špatném stavu a je vystavena eroznímu působení vody z přilehlého terénu, svahu po levé straně. Díky provozu těžké techniky zde navíc dochází k vytváření výtluků. Povrch komunikace je
v současné době z 50 % deformovaný, plný trhlin. Návrh opravy spočívá v očištění krajnic, srovnání povrhu odfrézováním a zpětném položení asfaltobetonové
vyrovnávky s obrusnou vrstvou. Pokud budeme v přidělení dotace úspěšní, opravíme tak 325 m této místní komunikace. Náklady na rekonstrukci by měly činit 1,2 mil. Kč, z toho žádáme o dotaci ve výši 617 tis.
Kč. Tento program z MMR ČR poskytuje dotaci pouze ve výši 50 %.
PhDr. Dana Daňová, místostarostka
vším jasenského. V klubu HC Jasenná hraje jeho tatínek
a tak Dominik nechybí ani na jednom ze zápasů Valašské hokejové ligy B, jejíž základní část jasenští borci
s přehledem vyhráli.
Dominik ale pro svůj život potřebuje mimo jiné i speciální cvičení. Ne na všechno pojišťovna přispívá a ne
na vše mají rodiče. A tak se v HC Jasenná rozhodli vyhlásit charitativní akci „Bruslení pro Dominika“ a jako
první přispěl klub částkou 5.000 Kč. Další peníze přidali sponzoři, ale především ti, kteří si od 1. 1. přišli zabruslit na kluziště, stejně jako další spoluobčané, kteří přispěli buď přímo na účet rodiny či peníze nosili
do kasičky hokejového klubu k tomu určené. Částkou
5.000 Kč přispěla rovněž i obec Jasenná.
Díky mimořádné vlně empatie se tak podařilo sesbírat více než 80 tisíc korun.
Přejeme Dominikovi a jeho rodičům, aby speciální
rehabilitace splnila svůj účel, a děkujeme otci této myšlenky Petru Kovářovi za skvělý nápad a podanou pomocnou ruku!

Chodníky jsou pro chodce,
ne pro auta

NOVÝ ROK S SEBOU V JASENNÉ
PŘINESL MIMOŘÁDNOU VLNU EMPATIE

Patnáctiletý Dominik Kráčala z Jasenné je od svého
narození kvůli vážné nemoci upoután na invalidní vozík. To mu ovšem nebrání v tom, aby byl velkým fanouškem hokeje. Toho národního, zlínského, ale přede-

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!
PhDr. Dana Daňová, místostarostka
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Třídění odpadu
je nezbytností, mysleme na to
Třídění odpadu může ještě stále působit problémy čistě z neznalosti toho, co lze a co nelze do směsného odpadu vyhodit, případně kam s tím. Nerudovská otázka s jednoduchou odpovědí. Většinu základních informací máme přímo na očích
– dají se snadno vyčíst z obalu výrobku. Že spotřebič nepatří
do komunálního odpadu, je patrné podle symbolu přeškrtnutého kontejneru, na nebezpečný nebo toxický odpad zase upozorňuje série výstražných symbolů. Tyto značky mohou být umístěny na obale, v návodu, záručním listu nebo i přímo na zboží.
Nebezpečné látky, před kterými jsme tímto způsobem varováni, mohou v případě úniku narušit životní prostředí.
Téma třídění a recyklace se již dlouhou dobu netýká pouze
plastů, skla a papíru. Stejně důležité je i třídění elektronického
či nebezpečného odpadu. Obsahuje totiž nejen spousty kovů
a součástek, které je možné opětovně využít, ale i nebezpečné
látky, jejichž únik do volné přírody může mít vážné důsledky.
Každý z nás vyhodí za rok asi 150 – 200 kg odpadů. Pokud
však odpady už doma třídíte a dáváte je do barevných kontejnerů, nebo pytlů, umožníte tak recyklaci více než třetiny tohoto množství. Za rok tak můžete vytřídit až 30 kg papíru, 25 kg
plastů, 15 kg skla.
Z naší obce bylo v roce 2015 odvezeno:
Krabice (tetrapack…)
0,342 tun
Papír a lepenka
1,330 tun
Sklo (barevné i bílé)
6,840 tun
Plasty
9,508 tun
Biologicky rozložitelný odpad
    0,493 tun
Směsný odpad (popelnice)
159,080 tun
Objemný odpad
22,180 tun
Nebezpečný odpad
9,742 tun
Textilní odpad
1,627 tun
Celkem je to
211.142 tun
V třídění odpadů máme stále co dohánět. Srovnáme-li např.
množství vyvezených plastů a nápojových kartonů v posledním čtvrtletí loňského roku z naší obce s množstvím vyvezeným z okolních obcí, pak při přepočtu na občana si nestojíme
moc dobře a jsme téměř na konci mezi osmi obcemi. Podobné je to i u skla, u papíru je to lepší jen díky sběrům v základní
škole. Třeba takový Bratřejov a Lutonina jsou na tom v třídění
mnohem lépe. Proč by to nemělo jít také v Jasenné?  
Připomeňme si, jaké možnosti třídění v obci máme a jak odpad třídit:
Žluté pytle – plasty: PET láhve, fólie, pytlíky, plastoObec
Bratřejov
Liptál
Lutonina
Jasenná
Ublo
Všemina
Neubuz
Podk. Lhota
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Plasty  (kg/osoba)
2,93
1,91
2,04
1,67
1,67
1,72
1,86
1,76

vé tašky, obaly od pracích, čisticích a kosmetických přípravků, kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, pěnový polystyren v menších kusech, balicí fólie od spotřebního zboží, obaly
z CD disků, polámané plastové věci. Drobné znečištění plastových obalů nevadí.
Nepatří sem: mastné obaly, obaly se zbytky potravin nebo
jakýchkoliv přípravků, obaly od žíravin a jiných nebezpečných
látek, podlahové krytiny, novodurové trubky.
Červené pytle – krabice od nápojů: krabice od džusů,
mléčných výrobků, vín apod.
PET LAHVE A KRABICE OD NÁPOJŮ VŽDY SEŠLÁPNĚTE!
Modré pytle – papír: noviny, časopisy, letáky, krabice, kancelářský papír, sešity, obálky (i ty s okýnkem), atp.
Nepatří sem: mokrý, znečištěný a mastný papír, povoskovaný, laminovaný, s příměsí jiných materiálů, dětské pleny – špinavé ani čisté.
Zelené a bílé kontejnery – sklo: láhve bez uzávěrů, sklenice a tabulové sklo.
Nepatří sem: varné sklo, olovnatá skla, TV obrazovky, lepená a drátěná skla, autoskla, zrcadla, keramika ani porcelán.
Kontejnery na textil: oděvy, bytový textil, patří sem i obuv,
hračky
Kontejner na kov: plechovky a jiný drobný kovový odpad
Nepatří sem: plechovky od barev a jiných nebezpeč. látek
Kontejner na biologicky rozložitelný odpad: tráva ze zahrad, větve po ořezu keřů a stromů
Zpětný odběr elektrozařízení prostřednictvím E-Boxu:
drobné elektrospotřebiče – např. kalkulačky, mobilní telefony,
drobné počítačové vybavení apod.; baterie – samostatný box
na E-Boxu
Nepatří sem: zářivky, výbojky a jiný nebezpečný odpad
Pytle na třídění odpadu vydává obecní úřad po celý rok zdarma, kontejnery na sklo najdete u obou obchodů (do bílého kontejneru patří vždy jen bílé sklo!), černý kontejner na kov je
u dolního obchodu, kontejnery na textil u Domu služeb a v ulici mezi Restaurací Na Dvojce a dolním kostelem, kontejnery
na bioodpad jsou u areálu firmy Jasno při výjezdu na Ublo, EBox najdete v Domě služeb za hlavními dveřmi.
Myslete i na to, že u elektrospotřebičů funguje princip zpětného odběru, který je ze zákona pro prodávající povinný a pro
zákazníky je zdarma, takže při koupi nového spotřebiče můžete v prodejně odevzdat vysloužilý spotřebič. Stejné je to i u pneumatik a v případě odevzdání baterií prodejcům, kteří je mají
ve stálém sortimentu, nemusíte ani kupovat baterie nové podobně jako v lékárně, kam můžete vracet nepotřebné nebo prošlé léky.                               Roman Boháč, Iveta Dorničáková

Náp. kartony  (kg/osoba)
0,18
0,07
0,13
0,12
0,15
0,73
0,15
0,10

Sklo (kg/osoba)
12,79
2,38
7,60
2,82
4,03
1,92
4,17
2,97

Papír (kg/osoba)
2,45
1,37
2,66
6,32
2,76
1,85
-----

Ze základní školy
Úspěchy našeho florbalového mužstva

Ve čtvrtek 14. ledna se naše škola zúčastnila okrskového kola florbalového turnaje v Želechovicích, který
byl pořádán Asociací školních sportovních klubů. V náročné konkurenci dalších pěti větších škol naši žáci obsadili krásné druhé místo a postoupili tak do okresního kola turnaje. 21. ledna jsme tedy vyrazili na okresní
kolo, kde v konkurenci nejlepších družstev okresu obsadila naše škola pěkné 6. místo. Naši školu reprezentovali tito žáci: Tomáš Navrátil, Jakub Řezníček, Jakub
Kovář, Štěpán Řezníček, Tomáš Bernátík, Roman Sedláček, Natálie Kovářová, Nikola Mrnuštík, Filip Čala,
Patrik Řezníček a Šimon Lukáš. Celému družstvu ještě jednou gratulujeme k pěknému úspěchu a všem patří dík za příkladné nasazení a bojovný přístup. (foto
na poslední straně)

Zápis do 1. třídy v ZŠ Jasenná

Jak už to bývá na naší škole tradiční, poslední vyučující den v lednu dopoledne rozdáme žákům pololetní vysvědčení a odpoledne už se těšíme na nové děti u zápisu.
Letošním tématem zápisu byla řemesla a tak děti přivítali
páťáci spolu se čtvrťáky převlečení za různé řemeslníky.
Děti spolu s paními učitelkami procházely daná stanoviště a plnily různé úkoly. Musím zde říci, že všechny děti
byly velmi šikovné a podařily se jim splnit úkoly, takže
na závěr dostaly na památku loutku, kterou jim vyrobili
žáci naší školy. Letos jsme u zápisu přivítali 11 budoucích
školáků (9 z Jasenné,  1 z Lutoniny a 1 z Vizovic). Děti si
vyzkouší v červnu školu ještě nanečisto a 1. září se těšíme nashledanou.

selou hodinku plnou legrace, ale i ponaučení – že si lidé
nemají dělat naschvály a snažit se domluvit a vzájemně si
pomáhat.

Myslivost v Jasenné

Jako každý školní rok, i tím letošním nás provází celoroční, tématicky zaměřený projekt. Loni jsme se dozvěděli spoustu nových informací o vedení kronik, letos jsme
se zaměřili na přírodu v okolí Jasenné, její specifika i přirozený, zdánlivě „samozřejmý“ chod.
16.2.2016 jsme ve škole přivítali milou návštěvu –
pana Bajzu a pana Sovičku.  Jejich vykládání bylo zaměřeno na říši zvířat a zevrubně nás seznámili s hlavními zástupci jasenské fauny. Měli pro děti připraveny
poutavé příběhy o zvířatech, o jejich výskytu v okolních
lesích, způsobu života i péči, kterou jim myslivci z Jasenné věnují. Přednášku provázela bohatá obrázková dokumentace, takže i ti nejmenší žáci byli dokonale vtaženi do děje. Nebáli se ptát a pánové ochotně a dětem
srozumitelně odpovídali. Zaznělo mnoho nových informací, pro některé děti zcela nové, pro některé – zvlášť
pak kluky z mysliveckého kroužku – už známé. Každopádně beseda to byla milá a podnětná. Děti si uvědomily, že výskyt zvířat v okolních lesích se v průběhu let
mění a taky fakt, že nemalou měrou se na tom podílíme i my, lidé.

Divadélko pro školy z Hradce Králové
v Jasenné

11. února do naší školy zavítali dva představitelé Divadélka pro školy z Hradce Králové s loutkohereckým
představením Pohádka ze starého mlýna aneb Nebojte
se hastrmanů. Nebyli pro naše žáky neznámými, a stejně
jako v minulých letech, ani tentokrát nezklamali. Společně s našimi kamarády z mateřské školy jsme strávili ve-

Přednáška o hudebních nástrojích

23. února navštívil naši školu Mgr. Pavel Josef Macků,
Ph.D. s přednáškou zaměřenou na vývoj hudebních náJasenský zpravodaj 5

strojů od pravěku po současnost. Bývalý učitel matematiky a fyziky se ke svému koníčku dostal právě tak, že jej
zajímaly hudební nástroje z hlediska fyziky. Dokázal dětem poutavě vyprávět o tom, jak první hudební nástroje vznikaly, jak vypadaly, jak se na ně hraje. Protože měl
problém s vytrženým zubem, vybral si Kubu Kováře, ať
zkusí předvést, jak se vyluzují zvuky na nástroje dechové.
I když to vypadalo snadně, přesvědčil se Kubík, že to vůbec jednoduché není. Nakonec žákům poskytl i několik
návodů, jak si jednoduché hudební nástroje vyrobit.

Zdravé zuby

2. března uspořádala děvčata s DM drogerie Vsetín besedu pro žáky 1. a 2. ročníku. Markéta Kuníčková se svou
kolegyní všechny poučily o ústní hygieně. Při názorné
ukázce si každé z dětí mohlo vyzkoušet techniku čistění
umělého chrupu kartáčkem. Video s Hurvínkem a Máničkou o bolavém zoubku děti pobavilo a potěšilo. Teď
jen stačí teorii převést do praxe. S dárečky, které každý
dostal - kartáček, pastu, časovač v podobě přesýpacích
hodin, správné čistění zubů půjde samo.  

Učitelé ZŠ Jasenná

Šachisté školy opět postoupili na mistrovství republiky
Rok se s rokem sešel a naši šachisté se opět zapojili
do celorepublikové soutěže škol. Loni se nám postup zdařil, takže jsme letos patřili mezi favority a ogaři se těšili na možný výlet vlakem na republiku. V prosinci jsme
se museli prokousat okresním kolem, kde jsme narazili
na týmy Zlína, Slavičína, Valašských Klobouk a dalších.
Zlín nás tentokrát porazil a zbýval boj o druhé postupové
místo do kraje, což se nám nakonec podařilo.
Tady už byla konkurence větší a k silnému Zlínu přibyly celky Vsetína, Starého Města aj. V průběhu turnaje
se postupně oddělily nejlepší čtyři školy od zbytku kraje a do posledního kola vyrovnaně bojovaly o dvě postupová místa. Právě v závěrečném sedmém kole se všichni
navzájem potkali. Se zlatými medailemi nakonec odešli
žáci ZŠ Jasenná ve složení Štěpán Řezníček, Patrik Řezníček, Šimon Lukáš, Jakub Macek a Petr Surý. Po velké euforii přišlo malé zklamání. MČR se tentokrát koná

ve Zlíně, takže odpadne dobrodružný výlet vlakem s noclehem v hotelu.
Dětem gratulujeme k úspěchu, o který se daleko větší školy mnohdy pokoušejí neúspěšně i několik let a věříme, že se ve výsledkové tabulce neztratí. (Foto k článku
na poslední straně.)
Jana a Milan Řezníčkovi

V pátek 15. 1. 2016 uspořádal šachový kroužek pro
všechny zájemce turnaj v šachu "Jasenná 2016". Turnaj
proběhl v Restauraci Na Dvojce a zájem o hru pořadatele mile překvapil. Fotografie jsou z turnaje.
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Jen zlomek toho, co jsme v MŠ prožili
Pyžámkový den v MŠ

Copak se to dneska v MŠ děje? Všechny děti i s paní učitelkou ráno vchází do třídy v pyžamu a župánku. No jistě,
dnes přece mají pyžámkový den. Všechny děti předvedly
za bouřlivého potlesku ostatním svůj model. Pak následovalo společně fotografování, hry a hlavně taneční diskotéka. Do tance se zapojili s chutí všichni. Celé dopoledne
velmi rychle uběhlo, děti si ho užily. Ale už je čas oběda
a po něm unavené, spokojené usínají.
Věra Kočicová

Karneval

25. 2. 2016 se uskutečnil v naší mateřské škole karneval.
Děti si připravily spoustu nápaditých kostýmů jako například princeznu, kovboje, kuchaře nebo piráta. Všechny
masky si vyzkoušely spoustu zajímavých soutěží -  přetahování lanem, tanec s balónkem ve dvojicích.  Karneval provázela dětská diskotéka s přehlídkovým molem.
Na závěr si děti připily dětským šampaňským. Karneval
se opět vydařil, děti byly velmi spokojené a už se všichni
těšíme na další…
           Martina Valcová

Pěvecká soutěž Trnečka 2016

Že nám v Jasenné vyrůstají další šikovní zpěváčci, o tom jsme se mohli přesvědčit v sobotu 12.3.2016
na Malé scéně ve Zlíně, kde se konalo okresní kolo soutěže ve zpěvu lidových písní Trnečka 2016.

Také 12 dětí z Vizovic se na něj připravovalo, aby
v konkurenci dalších 42 zpěváků obstály. Výběr písně
vzhledem k věku a kraji, intonaci, rytmus, barvu hlasu,
výslovnost a přirozený projev posuzovala porota ve složení Ludmila Bařinková, Magdalena Múčková a Lucie
Uhlíková. Každý zpěváček zazpíval jednu píseň bez
doprovodu a druhou s doprovodem, děti z Vizovic doprovodila cimbalistka CM Ocún, Adéla Kratochvílová.
Všem 42 zpěváčkům se jejich vystoupení moc povedlo, ale porota nakonec musela vše vyhodnotit a do kraj-

ského kola, které se koná 10.
dubna ve Valašských Kloboukách, mohla poslat 2 děti
za kategorii do 9 let a 6 dětí
za kategorii do 16 let.

Soubor Vizovjánek reprezentovaly také děti z Jasenné. Za první kategorii  to byl
Pavel Polách, který vyzpíval
krásné 2. místo, za kategorii druhou Sabina Poláchová   Vanesa Poláchová
a Vanesa Poláchová, které se
kromě solového zpěvu účastnily také duetu. Vaneska
obsadila nádherné 1. místo, Sabinka skončila na místě
5. Také v duetu byly naše zpěvačky úspěšné a vyzpívaly úžasné 1. místo.
Také ostatní děti z Vizovjánku byly velmi šikovné
a obsadily všechna ostatní výherní místa. Za skvělou
přípravu zpěváčků patří poděkování paní Jitce Mackové a Terezce Mackové, které dětem písničky připravily
a poctivě s nimi trénovaly.

Pavel Polách

Sabina Poláchová

Všem postupujícím zpěváčkům budeme držet pěsti
10.4.2016 ve Valašských Kloboukách, kde se bude konat krajské kolo soutěže.
za soubor Vizovjánek Kamila Poláchová
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Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2016
Datum
8. 4.
22. 4.
30. 4.
4. 5.
7. 5.
14. 5.
21. 5.
10. 6.
Červen
1. – 9. 7.
2. 7.
Červenec
Září
Září - říjen
2. 10.
Říjen
28. 10.
5. 11.
5. 12.
18. 12.
Prosinec
27. 12.

Název akce
Posezení u cimbálu
Beseda s důchodci
Otvírání studánek
Okrskové závody hasičů
Slet čarodějnic
Oslavy 25. výročí založení fy Jasno
Kácení máje
Noc kostelů
Sportovní odpoledne
Letní dětský tábor
Červencová noc
Memoriál Vladislava Pečenky
„O putovního portáša“ - minikopaná
Traktoriáda
Jabkobraní
Drakiáda
Zavírání studánek
Vodění barana
Mikulášská obchůzka
Živý betlém
Adventní zájezd
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Místo konání
Restaurace Na Dvojce
Sokolovna
okolí obce
fotbalové hřiště Bratřejov
fotbalové hřiště
areál firmy Jasno
fotbalové hřiště
evangelický kostel
fotbalové hřiště
tábořiště Vlachovice
myslivecká chata
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
zahrada u fary
u Klenica
okolí obce
obec
obec
u evangelického kostela
Krakov, Velička
sokolovna

Hasiči: sběr železa dle počasí duben – květen
Další akce Valašského souboru Portáš
• 5.5. - 8.5.-  rodinný cyklovýlet Výrovice Znojemsko,
• 19.6. - Zámecké folklorní odpoledne Vizovice,
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Pořadatel
Valašský soubor Portáš
Kulturní komise OÚ Jasenná
ZO ČSOP Jasenná
zve SDH Jasenná
TJ Sokol Jasenná
Jasno spol. s r. o.
SK Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
SDH Jasenná
Myslivecké sdružení
SK Jasenná
Valašský soubor Portáš
Kulturní komise OÚ Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
SDH Jasenná
ZO ČSOP Jasenná
Valašský soubor Portáš
SDH Jasenná
Farní sbor ČCE v Jasenné
Kulturní komise OÚ Jasenná
TJ Sokol Jasenná

• 29.6. - 6.7. - zájezd Lotyšsko,
• červenec, srpen - Putování okolo Valašska,
• 13.8. - folklorní festival Léto na Soláni,
• 15.9. - účinkování v programu U nás TV Noe,
• 22.10. - beseda u cimbálu Lukov,

Kulturní a sociální komise rekapituluje rok 2015
V kulturní komisi jsou tyto členky: Andrea Čalová, Marcela Jurygáčková, Lenka Kráčalová, Lenka Miková, Eva
Pečenková a Kamila Poláchová. Sociální komisi tvoří Jindřiška Hejtmánková, Věra Kočicová, Libuše Kovářová
a Věra Pečenková. Jednotlivé komise májí své úkoly. Sociální komise se zaměřuje na občany-důchodce. Během
roku navštěvuje naše jubilanty (nad 70 let), kteří mají zájem
o návštěvu a jako gratulaci jim přináší praktický balíček
od obecního úřadu. Nezapomínají i na občany, kteří bydlí v domovech s pečovatelskou službou.  Do činnosti této
komise patří i příprava pohřbu v jasenské smuteční síni.
Zde patří poděkovat paní Zdence Turkové a Věře Kočicové
za jejich ochotu na přípravách těchto smutných událostí.
Kulturní komise organizuje takové akce, aby byli uspokojeni všichni občané naší obce. Během roku jsme zorganizovali postupně tyto akce:

100. výročí narození pana Jiřího Řezníčka

Na konci října jsme zorganizovali největší akci roku
2015. Jedná se o 100. výročí narození pana Jiřího Řezníčka. I o této akci jsme vás již informovali, ale my jsme
se ujistili, že jsme schopni zorganizovat i takovou velkou
akci, za kterou jsme byli kladně ohodnoceni.

Vítání občánků

Během roku jsme přivítali celkem 17 dětí. Zde bych
ráda poděkovala Jindřišce Hejtmánkové a Věře Pečenkové
za dlouholetou práci na přípravě „Vítání občánků“. Vítání
občánků od roku 2015 převzaly Andrea Čalová, Kamila Poláchová a malé občánky vítají, buď žáci prvního ročníku ZŠ,
nebo předškoláci z MŠ pod vedením svých paní učitelek.  

Zpívání u vánočního stromečku

„Beseda s důchodci“

V pátek 27. 3. proběhla tradiční „Beseda s důchodci“
tentokrát v místní Sokolovně. Tuto akci navštívilo celkem 60 důchodců a doufáme, že letos vás důchodců, přijde víc. Další akci plánujeme na pátek 22. 4. 2016 opět
v místní sokolovně viz Pozvánka.

Vzpomínková akce k 70. výročí
ukončení II. světové války

V květnu jsme se podíleli na vzpomínkové akci k 70. výročí ukončení II. světové války. Zde bych velmi poděkovala Zdence Turkové za průvodní slovo na této akci.  

Blížil se advent a tak jsme přišli s myšlenkou uskutečnit Rozsvěcování vánočního stromečku na točně.
Obec Jasenná nám přislíbila zakoupení nového osvětlení na stromeček, proto se konalo i malé překvapení,
jak ten stromeček letos asi bude vypadat. Kamila Poláchová oslovila několik ochotných dětí z Jasenné, které rády zpívají, a opravdu se jich setkalo hodně. A tak
se u Poláchů doma v obýváku po dobu asi čtyř týdnů potkávaly děti všech věkových kategorií. Byli moc
šikovní a tak zvládli nazpívat, jak známé koledy, tak
i písničky pro někoho úplně neznámé. Při rozsvícení stromečku se rozzářily oči téměř každému, protože byl opravdu krásný. Lidí se sešlo hodně, za což byli
„odměněni“ horkým svařákem nebo teplým čajem a frgály, které upekla paní Věra Pečenková. Věříme, že
se nám alespoň trošku podařilo zklidnit Vás v tomto
Jasenský zpravodaj 9

hektickém a náročném období před Vánocemi a zažili jste s námi chvilku předvánoční pohody a klidu.

Předvánoční Vídeň

Dne 12. prosince 2015 se uskutečnil zájezd do předvánoční Vídně, který uspořádala kulturní komise při obci
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Jasenná. Pro veliký zájem, který nás velmi mile potěšil,
byly nakonec vypraveny 2 autobusy. Program po příjezdu do Vídně byl individuální. Již v autobuse se mohl každý rozhodnout na základě rozdané mapy a krátké charakteristiky jednotlivých adventních trhů, který ze 7 trhů
navštíví. Prohlídka stánků se zpestřila popíjením hřejivých nápojů, ochutnáním některých nabízených laskomin
a nákupem drobností pro naše nejbližší. I v tomto roce
bychom rády zorganizovaly zájezd na adventní trhy. Doufáme, že nám zachováte přízeň a navštívíte s námi v předvánočním čase další evropskou metropoli.
					

Rok 2015 je za námi a my jsme dohromady uspořádali
celkem 8 akcí, navštívili jsme 20 jubilantů a pomohli se
2 pohřby. Pro někoho dost a pro někoho možná málo.  Ale
pro nás ženy od rodin, určitě dostatek!  Pokud Vám přesto
v obci chybí nějaká akce, dejte nám, prosím, vědět.
Za Kulturní komisi Andrea Čalová,
Kamila Poláchová a Marcela Jurygáčková

Jasenský košt slivovice

V sobotu 27. února 2016 se uskutečnil v Restauraci Na Dvojce tradiční, letos již 7. Jasenský košt slivovice. Komise měla možnost porovnávat 27 vzorků. Vzorky hodnotilo celkem 20 „degustátorů“. Zde je výsledné
pořadí: 1. Laďa Londa, 2. Irena Mikuláštíková, 3. Eva
Kovářová. Letos jsme košt obohatili o cenu „O nejlepší
babsků slivovicu“. Hodnotitelkami se staly pouze ženy
a měly za úkol vybrat jen jeden vzorek za nej. A opravdu vybraly, ale s muži se neshodly. U žen zvítězil vzorek
č. 8 od Honzy Zichy nejml.  Jeden ze soutěžících si poznal svoji slivovici. Všem blahopřejeme. Všichni ocenění
obdrželi z rukou starosty obce Romana Boháče diplomy
a láhve s věnováním, účastnické diplomy si odnesli i další
účastníci soutěže. Prvních 5 vzorků z kategorie slivovice
postoupilo do regionálního koštu. Organizátoři, hodnotitelé a účastníci Jasenského koštu po vyhlášení výsledků
samozřejmě ochutnali ty nejlepší vzorky a kdo měl ještě
chuť, mohl pak „přebytky“ ochutnat při večerním přátelském posezení.
Na závěr bych chtěla připomenout myšlenku exstarosty
pana Pavla Machovského: „Smyslem Jasenského koštu
ale není jen hodnocení, kdo je první a kdo poslední.
Vždyť za měsíc by třeba pořadí bylo úplně jiné. Jasenský košt je hlavně o ochotě setkat se a sdílet výsledek svého pěstitelského snažení.“

Vítání občánků

V neděli 6. března 2016 se uskutečnilo v zasedací
místnosti OÚ Jasenná vítání občánků. Slovem všechny přítomné přivítal pan starosta, milé vystoupení měly
předškolačky z MŠ. A kdo se této malé slavnosti zúčastnil a obdržel dárek a byl zapsán do pamětního listu,
který kreslila Lada Zapalačová? Hrbáček Jaroslav, Olšar Mikuláš, Macek Robin a Hnilica Matěj.  Všem a zejména nejmenším přejeme hodně zdravíčka a ať nám
dobře rostou!
            Andrea Čalová
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Výlet do Světa techniky
Na jeden den o jarních prázdninách zařídili jasenští
hasiči nejen mladým hasičům výlet do Ostravy. Přímo
do Dolní oblasti Vítkovice. Tento areál byl dříve známý
jako důl Hlubina, vysoké pece a koksovna Vítkovických
železáren. Dnes je to národní kulturní památka a dětem
je známá spíše z televize jako U6. Dolní oblast Vítkovice prochází v posledních dvou letech významnou proměnou. Do ještě nedávno úplně opuštěných míst, kde výroba
skončila v roce 1998, se znovu díky tomuto projektu vracejí lidé. Z bývalého průmyslového kolosu se stává město. V září 2014 dokončili projekt s názvem Svět techniky.
Ten můžeme pro snadnější pochopení rozdělit na „Malý
Svět techniky" a „Velký Svět techniky". My jsme si objednali právě ten „Velký“. Hned po příjezdu jsme byli překvapeni z obrovských železných kolosů tyčících se vedle
nově postavené moderní budovy Světa techniky. Strávili jsme zde skoro 4 hodiny. Během této doby jsme si vyzkoušeli na vlastní kůži elektrický výboj, vyrobili jsme si
lžičku, podívali jsme se do lidského těla a nahlédli jsme
do dalších světů vědy a objevů, civilizace a přírody. Protože se nám ještě nechtělo domů, objednali jsme si pro-
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hlídku LANDEK PARKU. Je to areál o rozloze 35 hektarů s největším hornickým muzeem v České republice.
Jako návštěvníci jsme zažili pocity horníka od příchodu
na šachtu, a to od převlékání v historických řetízkových
šatnách, autentické fárání jako na činném dole až po cestu horníka na příslušné důlní pracoviště. Také jsme si prohlédli Expozici báňského záchranářství. Viděli jsme zde
unikátní soubor dýchací techniky, zachycující její vývoj
od r. 1883 do současnosti. Zkušení báňští záchranáři nás
seznámili s technologiemi a zážitky při záchranných akcích v podzemí. Výlet se vydařil a zážitky si odnesli nejen děti, ale i dospělí.

Maškarní ples
Letošní Maškarní ples organizovaný SRPDŠ při ZŠ
Jasenná byl po zkušenostech z loňska opět tématický.
Tentokrát jsme zvolili téma DIVOKÝ ZÁPAD, na které se téměř všem zúčastněným podařilo připravit výtečné masky.
Počet maskovaných hostů v sále byl letos ještě vyšší
než na loňských Hippies. V sále bylo nepřeberné množství kovbojů, kovbojek, objevili se i různí Indiáni a pár
Mexičanů. Celé to korunoval párek kaktusů, takže společnost byla opravdu různorodá.
Zábava se protáhla až do ranních hodin, všichni tančili
a kapela TÖP hrála a hrála…
Výzdobu sálu zajistili již tradičně žáci ZŠ Jasenná svými obrázky na dané téma plesu. Během večera jsme hlasovali o nejpovedenější obrázek a to ve 3. věkových kategoriích. Bylo to mnohdy velmi těsné, rozhodování nebylo
lehké, všechny obrázky se totiž dětem povedly. Podle hlasů se umístili žáci v kategoriích takto:  
V kategorii nejmladších 6 - 7 let: 1. Eva Kovářová, 2.
Karolína Kostelníková, 3. Kateřina Studeníková
V kategorii 8 - 9 let: 1. Filip Čala, 2. Marek Hudec,
3. Pavel Polách
V kategorii nejstarších 10+: 1. Natálie Lukášová, 2.
Adéla Mlejnková, 3. Tomáš Navrátil
Všechny děti jsme odměnili malou pozorností a ocenili jsme výherce. Děkujeme paní Martině Večerkové a dětem ze ZŠ za jejich úsilí, práci a tvořivou činnost, kterou
velmi přispěli k atmosféře Maškarního plesu.
Tombola byla pestrá, jako každý rok. Jsme potěšeni, že
každým rokem se daří zajistit zajímavá a letos i tématická tombola – letos nám přispělo okolo 50 sponzorů a firem. Všem jim samozřejmě srdečně děkujeme za přízeň
a podporu našeho spolku!
Výtěžek plesu bude použit na další plánované akce pro
předškolní a školní děti. Polovina zisku z této akce bude,
jako každý rok, darována škole, kde se peníze využijí
na výlety, lyžařský kurz, exkurze atd.

Letos na jaře bychom chtěli ještě připravit a podle počasí vyrazit na nějakou turistku
po okolí, máme několik tras,
které bychom chtěli s dětmi
projít, aby tak trošku víc poznaly okolí nejen Jasenné, ale i Vizovic a Liptálu.
Velké poděkování patří zejména všem aktivním rodičům,
kteří nám ochotně přišli pomoct
při přípravě, obsluze a úklidu
tohoto plesu. Bez jejich pomoci
bychom to opravdu nezvládli.
Za SRPDŠ Jasenná  
Martin Surý
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Bruslení pro Dominika
Dobrý den, HC Jasenná zdraví příznivce hokeje
a bruslení. Letošní zima nám opět nepřála, ale i přesto
se nám podařilo alespoň na pár dní za pomoci počasí
připravit bruslení pro naše děti, mládež a spoluobčany.
Tímto bych chtěl poděkovat partě nadšenců, kteří jsou
ochotni připravit ledovou plochu. Ještě se nám podařilo zorganizovat charitativní akci pro podporu Dominika. Jak už všichni víte, Dominik je od mala postižený
a přitom velký bojovník a taky velký fanda hokeje. HC

Jasenná vyhlásila charitativní sbírku na podporu Dominika a jako prvotní vklad přispěla částkou 5000,Kč. Po dobu mrazu a bruslení se nám společně s vámi
kamarády, spoluobčany i našimi nejmenšími dětmi podařilo vybrat neuvěřitelných 63 000,- Kč. HC Jasenná
a Dominik moc děkují za podporu.
Celá akce byla podpořena mediální akcí na TV Barrandov a ve vysílání na Českém rozhlasu. Předání proběhlo za krásného zimního počasí na kluzišti při akci
pořádané SRPDŠ při ZŠ Jasenná – Maškarním karnevalu pro děti na ledě.

Sezona HC Jasenná
V letošní sezoně se nám dařilo. Vyhráli jsme vánoční
turnaj v Uherském Hradišti. Ve VHL v Brumově – Bylnici jsme vyhráli tzv. Prezidentský pohár, je to základní
část s náskokem 7 bodů.
Bohužel jsme nezvládli semifinále, postup do finále první zápas jsme vyhráli 12:2, druhý zápas jsme prohráli
4:6 a potom byly rozhodující samostatné nájezdy, kdy byl
soupeř HC Svatý Štěpán úspěšnější a zvítězil a postoupil
do finále a my bojujeme o třetí místo.
Po velkém úspěchu ze základní části VHL je to pro nás
velké zklamání, bohužel se nedá nic dělat, tak to ve Finále hokeje chodí, snad se nám to příští sezonu povede a zabojujeme o lepší umístění.
Za HC Jasenná Petr Kovář
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SK Jasenná - rozlosování jarní části sezóny 2015/2016
Rozlosování - Okresní přebor mužů - jaro 2016
Kolo

Zápas

Den

14.

Slopné - Jasenná

NE

15.

Jasenná - Nedašova Lhota

16.

Datum

Začátek

Sraz/Odjezd

27. března 2016

15:00

13:45

NE

3. dubna 2016

15:30

14:45

Dolní Lhota - Jasenná

NE

10. dubna 2016

14:00

12:45

17.

Jasenná - Březnice A

NE

17. dubna 2016

16:00

15:15

18.

Návojná - Jasenná

NE

24. dubna 2016

16:00

14:15

19.

Jasenná - Lípa

NE

1. května 2016

16:30

15:45

20.

Mladcová B - Jasenná

SO

7. května 2016

16:30

15:00

21.

Mysločovice A - Jasenná

NE

15. května 2016

16:30

15:00

22.

Jasenná - Vysoké Pole

SO

21. května 2016

10:00

9:00

23.

Bylnice - Jasenná

NE

29. května 2016

17:00

15:15

24.

Jasenná - Rokytnice

NE

5. června 2016

17:00

16:15

25.

Újezd - Jasenná

NE

12. června 2016

17:30

16:15

26.

Jasenná - Ludkovice

NE

19. června 2016

17:30

16:45

Začátek

Sraz/Odjezd

Rozlosování - OS žáci sk. B - jaro 2016
Kolo

Zápas

Den

Datum

12.

Vizovice - Jasenná

NE

10. dubna 2016

10:15

9:45

13.

VOLNO

14.

Jasenná - Smolina

NE

24. dubna 2016

14:00

13:30

15.

Jasenná - Nevšová

NE

1. května 2016

14:30

14:00

16.

Nedašova Lhota - Jasenná

NE

8. května 2016

10:30

9:15

17.

Jasenná - Pozlovice

NE

15. května 2016

14:30

14:00

18.

Bohusl. n/Vl. - Jasenná

NE

22. května 2016

10:30

9:30

19.

Jasenná - Vizovice

NE

29. května 2016

15:00

14:30

20.

VOLNO

21.

Smolina - Jasenná

NE

12. června 2016

10:15

9:00

11.

Jasenná - Bohusl. n/Vl.

NE

19. června 2016

15:30

15:00

Začátek

Sraz/Odjezd

Rozlosování - Přípravka B - jaro 2016
Kolo

Zápas

Den

Datum

10.

Jasenná - Zádveřice

ST

6. dubna 2016

16:30

16:00

11.

Val.Klobouky A - Jasenná

PO

11. dubna 2016

16:00

15:00

12.

Jasenná - Vysoké Pole

ST

20. dubna 2016

16:30

16:00

13.

Dolní Lhota - Jasenná

ST

27. dubna 2016

16:00

15:15

14.

Jasenná - Újezd

ST

4. května 2016

16:30

16:00

15.

Jasenná - Luhačovice

ST

11. května 2016

16:30

16:00

16.

Val.Klobouky B - Jasenná

PO

16. května 2016

16:00

15:00

17.

Jasenná - Podkopná Lhota

ST

25. května 2016

16:30

16:00

18.

Březová - Jasenná

SO

4. června 2016

15:00

14:00
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Počasí roku 2015
Leden:
I. dekáda: Rozhoupané teploty, sníh a déšť. V závěru se
začalo výrazně oteplovat. 5. až 8. ledna celodenní mráz,
7. ledna naměřena teplota -15,8°C. Napadnul sníh, slabá
vrstva sněhu pokryla krajinu ve dnech 2. až 10. ledna.
II: dekáda: Teplo vzhledem k ročnímu období. Teploty přes den nad nulou a ranní klesly ve 4 dnech slabě pod
nulu. Sníh padal jenom 12. ledna, jinak srážky dešťové.
Bez sněhové pokrývky.
III. dekáda: První 3 dny poměrně teplo, denní i noční teploty nad nulou. Poté se ochladilo a padal sníh, který pokryl krajinu od 25. ledna, až do konce měsíce. Sněhu
bylo pro zimní sporty málo. Situace se měnila až koncem ledna.
Pranostika spojovaná se svátkem Fabiána (20.1.) letos
nevyšla, silné mrazy, kterých by se báli cikáni, nepřišly.
Nejnižší teplota: -15,8° (7.1.), -11° (26.1.)
Nejvyšší teplota: +8,8° (17.1.)
Srážky: 71,5 mm, to je 152,1%   oproti dlouhodobému
průměru (47 mm).
Únor:
I. dekáda: Hromnice jsou spíše spojené s oblevou, ta
se však letos nekonala. Nastalo období pěkné zimy. Souvislá sněhová pokrývka ležela až do 16. února, zpočátku
ve vrstvě až 15 cm. 9. února intenzivně sněžilo, v Syrákově i U hřbitova problémy s dopravou, Syrákov několikrát
během dne neprůjezdný.
II. dekáda:  Začalo se nesměle oteplovat, hlavně přes
den, srážky nebyly žádné. Sněhové pokrývky ubývalo a sníh ležel od 17. února, jenom v nesouvislé vrstvě.
V půli měsíce je slyšet první ptačí melodie. Opět se zhoršila kvalita ovzduší.
III. dekáda: Stále se otepluje, teploty neklesají pod
nulu, stalo se tak jenom 22.2. (-1,4°). Všude je vidět jenom zbytky sněhu, hlavně pod zápač (severní expozice).
Nejnižší teplota: -9,6° (6.2.), -8° (20.2.)
Nejvyšší teplota: +10,5° (21.2.), +9,6° (15.2.)
Srážky: 44,8 mm, to je 97,4% oproti dlouhodobému
průměru (46 mm).
Březen:
I. dekáda: Dále se otepluje, ke konci dekády stoupají denní teploty i mírně nad +10°. Sněhové přeháňky
ve dnech 3. a 4. března způsobily problémy v průjezdnosti Syrákova. Sněhu zůstávalo ležet jenom málo.
II. dekáda: Pomalu a stále se otepluje, po 15. březnu
stoupají denní teploty nad +10°C. 20. března jsme mohli pozorovat zatmění Slunce. Tentokrát zakryl Měsíc 73%
slunečního kotouče. Zatmění začalo v 9:36 a končilo
v 11:30 hodin. Po začátku zatmění ztichli na chvíli ptáci a citelně se ochladilo. Podmínky na pozorování velmi
dobré, jasná obloha.
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III. dekáda: Proměnlivé počasí ukázalo svou teplejší
i chladnější tvář. Poslední březnový den byl úplně aprílový, v polohách nad  450 m n. m., zůstával po sněhových
přeháňkách ležet sníh, do přeháněk se pletly kapky deště i sluneční paprsky. O den dřív byla první bouřka roku.
A tady je pranostika: „Kolik dní před Jurů hřmí, tolik dní
po Jurovi bude zima“.
Nejnižší teploty: -5,8° (5.3.), -6,4° (23.3.)
Nejvyšší teploty: +16,7° (16.3.), +17,2° (25.3.)
Srážky: 33 mm, to je 75% oproti dlouhodobému průměru (44 mm)
Duben:
I. dekáda: Poměrně chladno a není se čemu divit,
po bouřce na jaře se vždy ochladí. Vládlo typické aprílové počasí, časté sněhové přeháňky. 1. dubna přišla další jarní bouřka, zaburácel hrom, začalo silně sněžit, spíše
padaly bílé kuličky o velikosti 5 mm, vypadající jak polystyrenové, lehoučké a pomaleji se snášející k zemi než
kroupy. Okolní kopce se často odívaly do bílého kouzla,
které však rychle tálo.
II. dekáda: Výrazné oteplení, teploty letěly až k + 20°C.
Počasí stále předvádí aprílovou náladu v rychle se střídajících proměnách. Po půlce dubna nakvétají mirabelky ve slunných stráních. Také rozkvétají prvosenky jarní,
za našeho dětství kropáček májový. Před 40 lety rozkvétala tato něžná květinka opravdu v máji a kvetla ještě pomalu v půli května, což již v dnešní době není k vidění.
Posun v kvetení o 3 týdny, zase důkaz oteplování?
III. dekáda: Před Jurú, kdybys trávu ze země za uši táhál, tož ju nevytáhneš, po Jurovi kdybys trávu do země
zatlúkál, tož ju nezatlučeš“. Tož múdro děli naši předci, no né? Jako když mávne kouzelným proutkem, jasná
obloha a teploty stoupají denně k +20°C. Den před Jiřím
vidím prvního slepýše. Po Jurovi už kvete fšecko, mimo
jabloní. Přiletěly kukačky a v lese švitořili budníčci. 28.
dubna je za Syrákovem slyšet hřímání hromu, nebylo to
již vyhrožování sněhem, ale malinko se ochladilo. Holt,
exploze života se již stejně nedala zastavit a Slunce by
paní Zimu stejně vypráskalo na sever.
Nejnižší teplota: -5,4° (5.4.), -6,6° (6.4.)
Nejvyšší teplota: + 23,3° (16.4.), +22,5° (23.4.), v 10 dnech
stoupaly denní teploty nad +20°.  Srážky: 40,7 mm, to je
72,6% oproti dlouhodobému průměru (56 mm).
Květen:
I. dekáda: Všude vůně květů, v teplém ovzduší ještě více zvýrazněná. Vládly příjemné teploty. Všechny
ovocné dřeviny silně kvetou a 6. května jsou nachystány ke kvetení hlohy. Říkávalo se: „Pokvetú hlohy, bude
chladno“, mělo to své opodstatnění proto, že hlohy kvetly
většinou na Ledové muže (12. – 14.5.)  
II. dekáda: Teplý průběh, odpolední teploty stoupaly většinou nad +20°. Ledoví muži bez mrazů, nejnižší teplota
zaznamenána na Pankráce (+3,5°C). Nejníže klesly teploty hned po ledových mužích, ve dnech 15.5. až 18.5. ranní

teploty +1°C, ve Vizovicích v tomto období zaznamenány
přízemní mrazíky. Možná někde u potoka byl i v Jasenné.  
III. dekáda: Citelně se ochladilo a oteplovat se začalo v závěru měsíce. Také se nabylo čemu divit, po severní
straně tlakové níže nad Jaderským mořem, k nám proudil
vzduch od severovýchodu z rovin Ruska.
V květnu zaznamenány 4 bouřky. V 15 dnech byly naměřeny denní teploty s hodnotou nad + 20°C.
Nejnižší teplota: +1,7° (3.5.), +1,3° (15.5.), +1,2° (16.5.)
Nejvyšší teplota: +24° (5.5.), +24° (12.5.), +24° (13.5.),
+24,5° (19.5.), +24° (29.5.)
Srážky: 58,4 mm, to je 71,2% oproti dlouhodobému
průměru (82 mm).
Červen:
I. dekáda:   Nezvykle teplý nástup června. Ve třech
dnech vystoupily denní teploty nad +30°, ranní teploty
vyšší než +10°. Na vegetaci se začíná projevovat sucho.
Od 4.6. byl vyhlášen zákaz rozdělávání ohňů v přírodě
a vyhlášeno zvýšené požární nebezpečí.
II. dekáda:   Zpočátku se oteplilo až na teploty +30°,
od 15. června se ochladilo o 10°. Stále trvá sucho.
III. dekáda: Teplotně stejný průběh jako ve druhé polovině předcházející dekády, denní teploty okolo +20°. Nedostatek srážek již měl značný vliv na růst vegetace. Mnoho lidí se začalo obávat o úrodu trnek a ovoce vůbec.
13.6. přišla ve večerních hodinách bouřka, ve které napršelo 12 mm, na druhý den přišly navečer další bouřky,
nás však minuly bez povšimnutí a zvlažení. Jediná bouřková činnost během června.    
Nejnižší teplota: +4,1° (18.6.), +6° (20.6.), +5,3° (22.6.),
+6° (24. a 25.6.)
Nejvyšší teplota: +31° (3.6.), +31,7° (6.6.), +32,5° (7.6.),
+30,5°(12.6), +32,2° (13.6.), +30,4° (14.6.)
Srážky: 29,2 mm, to je 28,6% oproti dlouhodobému
průměru (102 mm).
Červenec:
I. dekáda: Se začátkem července přišly i tropické teploty. Proudil k nám teplý vzduch z Afriky, na mnohých
místech republiky padaly teplotní rekordy. Vysoké teploty panovaly do 7.7. Vegetace trpěla nedostatkem vody,
i hlouběji kořenící rostliny měly v odpoledních hodinách
sklopené listí. V závěru dekády se k nám přiblížily bouřky z východních Alp, ovšem většina vody spadla v Čechách. To málo vodních srážek, které se k nám dostalo,
se odpařilo dřív, než mohly kořeny ochutnat vodní dobrotu z mraků.
II. dekáda: Ochladilo se, po dvě noci (10. – 11.7.) klesly ranní teploty pod +5 °C. Na Šumavě a v Jizerských horách dokonce po ránu mrzlo. Rokytská slať na Šumavě
hlásila -3,4°C, Kořenov v Orlických horách -3,2°C. Následně se opět oteplilo, teploty stoupaly přes +30°C. Nejvyšší teplota naměřena dne 22.7., kdy teploměr ukázal
hodnotu +37,1°C. Osobně si myslím, že se jedná o rekord
pro Jasennou. Já zatím od roku 1980, kdy teploty sleduji,

takovou hodnotu ve stínu nenaměřil. Přicházející bouřky
nás míjely a zanechaly jen slabé dešťové přeháňky. Podhoubí v lesích se marně těšilo na vláhu, kterou věštila obloha osvětlovaná blesky.
III. dekáda: Byla ve znamení zvýšené bouřkové činnosti. Vrcholilo období vysokých teplot, v odpoledních
hodinách se kupily bouřkové mraky nad pohraničním
pásmem hor se Slovenskem. Bouřky šly údolím Váhu
na sever, navštívily i Beskydy a pak zmizely v rovinách
Polska. U nás pršelo velmi málo. Bylo hezké pozorovat
valící se hradby mraků, slyšet vzdálené burácení hromů, sedíce přitom nad dědinou. Změna přišla na Annu,
pranostika, která předpovídá chladno zrána, byla splněna na den přesně. Také se jedná o jednu z mála pranostik
z dob minulých, které stále fungují. Stále panuje sucho,
stromky vysázené vloni nebo letos, usychaly.
Ve 13 červencových dnech, stoupaly teploty nad +30°C.  
Nejnižší teplota: +3,8°C  (11.7.)
Nejvyšší teplota: +37,1°C  (22.7.)
Srážky: 32,5 mm, to je 36,5% oproti dlouhodobému
průměru (89 mm).
Srpen:
I. dekáda: Opět se oteplilo, teploty atakovaly hranici
+35°C. Bouřky přicházely od jihu údolím Váhu, otřely se
váhavě o zemi moravskou a zmizely v Beskydech. Poslední den dekády naměřena opět rekordní teplota +37,1°C.
Za prvních 10 dnů napršelo jenom 1,1 litru/m2. Dne 5.
srpna přišla bouřka do části obce Hodín, kde podle mého
odhadu napršelo okolo 15 litrů vody na m2. Bylo vidět, že
v Odjaťách a na Bujné udeřilo několik blesků.  
II. dekáda: Do 15. srpna stoupaly teploty až k +35 °C,
pak se ochladilo na příjemnější teploty. Dne 15. srpna přišla bouřka od Slovenska, její centrální část nás však nezasáhla v plné síle. Přinesla konečně tolik očekávanou
vodu, v okolí napáchala škody na stromech, zahrádkách.
Bouřku popíši podrobněji, jednalo se totiž o nejsilnější
bouři v roce 2015 v Jasenné a okolí. Odpoledne se obloha
zatáhla tmavými mraky a bylo slyšet vzdálené brumlání hromu. V 18:15 hodin začalo pršet. Bouřka postupovala po hřebenu Vizovských hor. Narůžovělá barva mraků nad hřebenem nevěstila nic dobrého. Najednou přišel
náraz silného větru, který hnal silný déšť skoro vodorovně, na mnoha střechách nateklo i pod krytinu. Vítr shazoval lehčí neupevněné předměty. Chvíli bylo vidět jenom
do vzdálenosti necelých 100 metrů. V Dolansku lámal
vítr ze stromů slabší a suché větve, více řádil v Lutonině a Uble, kde polámal a vyvrátil mnoho stromů. Bouřka řádila nejvíce ve Vizovicích, kroupy pokryly zahrady i pole. Také vítr zde zle řádil, hasiči vyjížděli odklízet
spadlé větve a stromy. Bouřka se stala málem osudnou
třem hasičům z Vizovic. Při odstraňování vyvráceného
stromu je zasáhl blesk, dva byli odvezeni do nemocnice,
třetí byl odvezen na pohotovost pro pozdější nevolnost.
Všichni byli po ošetření propuštěni. V Jasenné při této
bouřce spadlo 56,6 mm srážek.
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III. dekáda: Do 25. srpna teploty do +25°C, pak se vrátily teploty opět nad +30°C.
Velmi teplý srpen. Srážky spadly během 4 dnů následujících po sobě. V 17 dnech naměřena teplota vyšší než
+30°C. Ubývalo spodní vody. Po silných deštích začaly
na konci měsíce růst houby.
Nejnižší teplota: +8,7° (26.8.), +9,5° (1.8.)
Nejvyšší teplota: +37,1° (10.8.), +36,3° (7.8.), +35,8°
(8.8.), +35,5° (9.8.)
Srážky: 106 mm, to je 127,7% oproti dlouhodobého
průměru (83 mm)
Září:
I. dekáda: První zářijový den ještě velmi teplý, teplota
+32°. Hned poté se ochladilo, až o 15°C, oproti horkému
srpnu. Letní teploty ukončila studená fronta s tolik očekávaným deštěm, v množství 35 litrů/m2 vody.
II. dekáda: Opět se oteplilo, denní teploty stoupaly až
k příjemným +25°C. Dne 17. září vystoupila teplota v teplém proudění až na +30°C.
III. dekáda: Postupné ochlazování a ve druhé polovině
dekády klesají denní teploty k +15°C. Poslední 3 dny klesají ranní teploty pod +5°C. Po 20. září se začínají za Syrákovem tvořit první podzimní mlhy, po ránu se valí mlha
přes hřeben a rozpouští se nad údolími Jasenné.
Vládlo příjemné počasí. Začaly konečně růst houby,
úroda byla slabá, zásoba na zimu se však dala nasbírat.
Nejnižší teplota: +1,3° (28.9.), +1,6° (29.9.)
Nejvyšší teplota: +32° (1.9.), +30,1° (17.9.)
Srážky: 77,4mm, to je 133,4% oproti dlouhodobému
průměru (58 mm).
Říjen:
I. dekáda: Poměrně teplo, odpolední teploty přes +15°C.
V závěru dekády ochlazování. Ve větším množství rostou
ryzce, holubinky a muchomůrky červené. 1. října po ránu
na mnoha místech jinovatka.
II. dekáda: Ochlazení trvá, denní teploty většinou
do +10°C. 12. října padá ve slovenských horách sníh.
V loukách stále kvete řepík a řebříček.
III. dekáda: Mírně se oteplovalo, denní teploty stoupaly od 24. října k +15°C.
Stále je pozorovatelný nedostatek spodní vody. Během měsíce se zhoršovala kvalita ovzduší a to hlavně vlivem automobilové dopravy. Během měsíce nebyl žádný významný mráz.
Nejnižší teplota: 0° (24.10.)
Nejvyšší teplota: +19,1° (4.10.)
Srážky: 22,8mm, to je 45,6% oproti dlouhodobému
průměru (50 mm).
Listopad:
I. dekáda: Vládne počasí ze závěru října, ranní teploty
začínají klesat pod bod mrazu (-3,5° - 6.11.).
II. dekáda: Stále příjemné počasí, ochlazování přišlo až
v závěru dekády. Od 14. do 20. listopadu významněji zapršelo (58,6 mm).   
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III. dekáda: Ochladilo se a 22. listopadu začal padat
sníh, který pokryl krajinu bílou pokrývkou. Ranní teploty klesaly pod nulu.     
Měsíc listopad byl nejteplejším listopadem za posledních 50 let. Byl teplejší o 1,5°C, od 50-ti letého průměru.
A doposud i nejteplejší průběh roku za 50 let.
Nejnižší teplota: -7,1° (25.11.)
Nejvyšší teplota: +16° (8.11.), +15,1° (3.11.)
Srážky: 105,5mm, to je 164,8% oproti dlouhodobému
průměru (64 mm).
Prosinec:
I. dekáda:   Poměrně významně se oteplilo, mrazivá
rána pominula, denní teploty okolo +5°C. V pastvinách
jsem našel nakvétající mateřídoušku, po rozemnutí krásně voněla.
II. dekáda: Stále není sníh, teploty se udržují nad nulou.
V Čechách tepleji, padaly zde teplotní rekordy. Ve Španělsku stoupaly teploty k +20°C, v Rusku poletoval sníh.
III. dekáda: Vánoční svátky, konec roku, měla by být
zima, sníh a mráz. Všechno však bylo jinak, ještě se více
oteplovalo. 26. prosince na Štěpána, naměřena teplota
+11°C. Na mnoha místech republiky padaly dosavadní
teplotní rekordy pro tento den. V závěru měsíce postupné
ochlazování a na Silvestra je mrazivo, teplota ráno i večer -8°C. Jako by se zima přišla rozloučit se starým rokem a přivítat rok nový.
V první polovině měsíce byly špatné podmínky pro větrání našeho údolí, trápil nás znečištěný vzduch, špatně se
nám dýchalo. Opět, kde je hlavní příčina? Určitě v automobilové dopravě a frekventované komunikaci přes obec.
Na první svátek vánoční – Boží hod, bylo po ránu slyšet
trylkovat osamoceného kosa a lesní mravenci se vyhřívali na kupách mravenišť.
Nejnižší teplota: -8°C (31.12.)
Nejvyšší teplota: +11°C (26.12.)
Srážky: 21,7mm, to je 33,9% oproti dlouhodobému průměru (64 mm).
Celoroční srážky Jasenná 595,5 mm, Zlínský kraj
558 mm. Dlouhodobý průměr pro Vizovice je 795 mm,
Zlínský kraj 786 mm. To znamená, že spadlo jenom 75%
srážek (Vizovice), a 200 litrů vody pro každý m2, zůstalo
někde v zásobě na roky příští a naší přírodě chyběly.
A víte, že 38 letošních dnů, bylo s teplotou +30°C a vyšší?
Psát o počasí celého roku a jeho dopadech na naše životy, je složitější. Zemědělské podmínky jsou velmi odlišné od dob před čtvrtstoletím. Prakticky nikdo z nás není
bezprostředně závislý na zemědělské produkci z vlastních pozemků. Extrémy počasí tak vnímáme jinak než
generace předešlé. Dnes nám nanejvýš uschne pár vysázených stromků, nebo nám kroupy potlučou auto. Na zásobách spodní vody pro zásobování domácnosti vodou,
nejsme také bezprostředně závislí tak, jako před zavedením veřejného vodovodu. U nás na Valašsku se vždycky
říkalo: „Suchý rok na Valachoch škody nenadělá.“. Spíš

než sucho, je znepokojující stoupající teplota. Jak bude
na vyšší teplotu reagovat vegetace? Modely chování existují v mnoha rozpracovaných podobách, co se stane skutečně, to přinese čas.
Při čtení těchto řádků na vás působí již jaro, těšíte se
na hezké počasí. Jaro nás halí do kouzelného vření chemických substancí, i do dětských her, které nás chtějí
vtáhnout do sebe, tak se jim dospělácky nebraňme. Potůčky zurčí pořád stejně, ploché kameny (šlechty), vyzývají k házení žabiček, jako kdysi dávno ve skoro zapomenutých časech, stále je to v nás. A na to bychom neměli
zapomenout. Sednout na louku u potůčku a plout v oce-

ánu oblaků do fantazie, oprostit se od virtuálu a věnovat
se kráse jara. A víte, že skoro vymizelo staré dětské řemeslo, výroba píšťalek z vrbových halůzek? Dnes děti ani
neví, že něco takového existovalo. Tak co, ukážeme jim
výrobu své vlastní píšťalky?      
Vysvětlivky: Údaje o srážkách ve Zlínském kraji, jsou
čerpány z podkladů Českého hydrometeorologického
ústavu.
50-ti letý průměr srážek za období 1961 – 1990, je brán
z průměru Zlínského kraje.
Pavel Sovička, kronikář

Informace obecního úřadu

Tříkrálová sbírka 2016

Výtěžek sbírky na Zlínsku je 1,755 kilometru, což je
o 177 metrů více, než vloni! Že je to trošku mimo? Nikoliv. Délky jednotlivých bankovek jsou 164, 158, 152, 146
a 140 milimetrů; průměr mincí je pak milimetrů 27,5,
26, 24,5, 23, 21,5 a 20. Vše vynásobeno počtem jednotlivých hodnot je přesně 1.755.050 milimetrů. Pro úplnost
uvádíme, že v 326-ti pokladničkách, které jsme rozpečetili, bylo 29.755 kusů platidel, přičemž mince vážily 156
kilogramů. Výtěžek sbírky na Zlínsku je 1.827.991,- Kč.
(Pozn.: Přímo v naší obci to bylo 28.814,- Kč.)
     Charita ve Zlíně děkuje všem, kdo se zapojili do Tříkrálové sbírky 2016, děkuje všem královským
družinám, které prošlapaly ulice čtyř měst a čtyřiceti tří
obcí na Zlínsku, děkuje všem spolupracovníkům. Děkuje
všem, kteří otevřeli nejen dveře svých domovů, ale především svá srdce.
„Kdo nedělá nic pro druhé, nedělá nic pro sebe“
Johan Wolfgang von Goethe
Za Charitu Zlín Ing. Pavla Romaňáková (zkráceno)

Poděkování

Dovolte nám, abychom touto cestou poděkovali nejen
HC Jasenná jako organizátorům finanční sbírky „ Bruslení pro Dominika“, ale i všem kamarádům, spoluobčanům, Obecnímu úřadu Jasenná, ale i soukromým firmám
a zkrátka všem, kteří jste Domčovi přispěli a tímto mu
umožnili podstoupit speciální rehabilitaci, metodou Thera Suit, v centru Complex Therapy Zlín, která není hrazená z prostředků veřejného zdravotního pojištění.
Velmi si této pomoci vážíme a ještě jednou děkujeme.
Za Dominika
Lenka a Roman Kráčalovi

Poděkování knihovnici

Za dlouholeté vedení místní knihovny děkujeme paní
Lence Bělíkové, která pro své pracovní povinnosti musela
činnost knihovnice k 31. 3. 2016 ukončit. Jistě jí můžeme
poděkovat i za spokojené návštěvníky místní knihovny.
Novou knihovnicí je od 1. 4. 2016 slečna Lada Zapalačová. Věříme, že pro knihovnu je to správná volba.

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.
Informace o prodeji rodinného domku v Jasenné
č.p. 202 na telefonu 730 94 17 74

Sběr nebezpečných a velkoobjemových
odpadů z domácností

V sobotu 23. 4. 2016 provede společnost Marius Pedersen sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů
z domácností. Svozové auto bude přistaveno:
• u Restaurace Na Dvojce od 7:30 do 9:05 hodin
Mimo uvedené hodiny již nebude možné odpady
odevzdávat, protože svozová technika bude přesunuta do další obce. V uvedené době bude na stanovených
místech moci každý občan zdarma odevzdat k likvidaci následující druhy odpadů: • olejové automobilové filtry • plechovky se zbytky barev • monočlánky • autobaterie • zářivky • znečištěné láhve a sklo od chemikálií
• zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky • staré kosmetické přípravky • staré léky • vyjeté motorové
oleje • mořidla a rozpouštědla • platové obaly a nádoby
od škodlivin • opotřebované pneumatiky • hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou • obaly od sprejů • televizory • rádia • ledničky • domácí elektrospotřebiče
• objemné odpady (koberce, linolea, kočárky, mísy wc,
umyvadla, …) • stavební odpady •
Jelikož jsou tyto sběry pořádány v naší obci dvakrát
ročně, není důvod, aby některé z těchto odpadů končily v popelnicích, kamnech nebo dokonce ve volné přírodě.
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Program rozvoje obce Jasenná 2016 - 2022
Na schůzi ZO Jasenná dne 10. 2. 2016 byl schválen Program rozvoje obce Jasenná (dále jen PRO). Jde o střednědobý koncepční dokument, v němž jsou zakotveny rozvojové priority obce. K tomuto dokumentu mohou občané
vyjádřit své připomínky do konce června tohoto roku,
kdy bude dokument aktualizován. Otiskujeme nejzákladnější informaci, celé znění PRO nejdete na webové stránce obce, můžete si ho vyzvednout v kanceláři OÚ nebo
zapůjčit v místní knihovně.
Strategická vize:
Jasenná – je příjemným místem pro život. Lidé zde
žijí v souladu s přírodou a v její těsné blízkosti, zároveň však na dosah městům, jako přirozeným centrům
vzdělávání, pracovních příležitostí a kultury. Obyvatelé obce se zde cítí v bezpečí a rádi se zapojují do spolkového života. Lokalita, kde Jasenná leží, včetně vlastního
historického a kulturního dědictví, poskytuje výborné
možnosti pro rozvoj cestovního ruchu.
K naplnění této vize budou sloužit níže uvedené priority, které byly stanoveny až do roku 2022. Jsou tedy přesahem dvou volebních období a mají charakter střednědobého plánu.
Priority byly dle naléhavosti rozděleny do tří skupin –
I. (nejvyšší naléhavost) a tzv. programové cíle, II. (střední
naléhavost), III. (nižší stupeň naléhavosti).
3.1 Priority skupiny I., nejvyšší naléhavosti, programové cíle
1. Dokončení chodníků v dolní části obce, přechodu pro
chodce a zastávkového zálivu ve směru na Vizovice a rekonstrukce chodníků v horní části obce (od Portáše).
2. Provedení pasportizace stavu místních komunikací
a dle jejich stavu pak postupné opravy.
3. Vyřešení majetko-právního stavu k objektu Sokolovny; převod do majetku obce, včetně pozemků pod budovou. Postupně pak oprava objektu.
4. Vybudování nových kabin a sociálního zázemí u fotbalového hřiště.

5.
6.
7.
8.
9.

Zachování obou školních zařízení v obci.
Rekonstrukce obecního rozhlasu.
Výměna plynových kotlů v MŠ i ZŠ.
Opravy mostů a lávek přes místní komunikace.
Vybudování muzea portášské a legionářské tradice
v obci.
10. Vydání kvalitních propagačních materiálů o obci.
Zejména pro potřeby výročí první písemné zmínky
o obci. Následně i pro běžnou propagaci.
11. V rámci kulturního a společenského života vytvořit tzv. kulturní kalendář z akcí, které se pravidelně
opakují a vždy před koncem roku jej aktualizovat.

3.2 Priority skupiny II., střední naléhavost
1. Zateplení budovy hasičské zbrojnice.
2. Budova č. 54 – záměr jejího dalšího využití.
3. Prostor tzv. horní točny – kultivace optického vstupu
do obce ze směru od Vsetína.
4. Prodloužení rozvodné řady vodovodu.
5. Vykoupení pozemků pod místními komunikacemi.
6. Cyklotrasy v obci a jejich napojení na okolní obce
mikroregionu
7. Zlepšení životního prostředí v obci, mj. i formou estetičtějšího umístění kontejnerů na sklo a další odpad.
8. Instalace většího množství laviček v místech, kde se
občané přirozeně setkávají.
3.3 Priority skupiny III., nižší stupeň naléhavosti
1. Úprava prostoru před sochou Portáše, včetně architektonického návrhu.
2. Vyřešení prostoru a objektu koupaliště – zadání studie, včetně řešení majetkových vztahů k pozemkům.
3. Multifunkční hřiště u Sokolovny.
4. Kanalizace – rozvojový záměr, jehož možnosti se
budou odvíjet od legislativy a zejména od financování.
5. Vybudování zpevněné cyklotrasy – okruh kolem
obce.

Vánoční turnaj ve stolním tenise 2015
Jak se již stalo dobrou tradicí, i v roce 2015 se o vánočních svátcích   uskutečnil v místní sokolovně turnaj
ve stolním tenise.
V minulých letech jsme byli zvyklí na účast kolem 15
hráčů. Tentokrát byl ale zájem o mnoho vyšší a nakonec
se počet účastníků přehoupl přes 30. Ti byli rozděleni dle
věku a výkonnosti do 3 skupin.
V kategorii žáků se z vítězství radoval Vojtěch Kovář,
druhé místo obsadil Patrik Řezníček a třetí Štěpán Řezníček.
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Mezi amatéry triumfoval Petr Číž před Stanislavem Petrů st. a Antonínem Zichou.
Kategorie profesionálů pak dopadla identicky jako
v posledních letech. Tedy první dvě místa obsadili hosté z Bystřice pod Hostýnem - Jan a Jakub Urbišovi a třetí
skončil reprezentant TJ Sokol Jasenná Petr Chromčák.
Všem sportovcům děkujeme za účast a věříme, že se
v podobně hojném počtu sejdeme i na konci letošního
roku.
TJ Sokol Jasenná

Společenská kronika
V prvních třech měsících letošního roku oslavili svá jubilea někteří z našich spoluobčanů. Přejeme jim hodně
zdraví, lásky a spokojenosti.
91 let Anna Machovská
80 let Karel Mikuláštík
70 let Karel Frýdl, Jiří Turek, Antonín Zicha, Božena
             Frýdlová
65 let Karla Surá

Narodili se

Matěj Hnilica, Mikuláš Olšar,
Robin Macek, Michal Janál
Jasenská občanka paní
Leona Čalová
letos obdržela bronzovou medaili
Prof. MUDr. Jana Janského
za 10 bezpříspěvkových odběrů krve.
Dovolujeme si zde ocenit její hluboce lidský postoj
k dárcovství krve a děkujeme jí
za přínos společnosti, a to jak samotným
darováním, tak i dobrým příkladem ostatním.

Dne 14. dubna vzpomeneme nedožitých 85 let ing. Antonína Rokyty. Dodatečně děkujeme všem
příbuzným, přátelům, známým, bývalým členům JZD Podhájí, myslivcům a členům souboru Portáš
za účast na pohřbu našeho zesnulého. Velmi si toho vážíme.
Poděkování také patří pěveckému sboru Divinum pod
vedením paní Lydie Juráňové a zejména naší paní farářce
Radmile Včelné za důstojné rozloučení se zesnulým.
Rodina Rokytova a Šimkova

I když Ti osud život vzal,
v našich srdcích žiješ dál.
Dne 22. března vzpomeneme 35.
výročí úmrtí pana Jindřicha Macka. Kdo jste ho znali, vzpomeňte
s námi.
S láskou vzpomíná manželka
a děti s rodinami.
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Florbalový tým ZŠ Jasenná.

Šachisté ZŠ: 1. místo v krajském kole znamená postup na
mistrovství ČR; zleva Jakub Macek, Štěpán Řezníček, Patrik
Řezníček, Šimon Lukáš, Petr Surý.

Dominik na zimním stadionu ve Zlíně po Rally Ice Tour.

Karneval v mateřské škole.
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