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a Naši fotbalisté zvládli boj o udržení
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Letní ráno
pod Vartovnú
Všem čtenářům přejeme kouzelná letní rána,
dlouhé teplé dny plné sluníčka a pohodové večery.

Foto: Aleš Mikuláštík

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Dne 3. 5. 2016
Zastupitelé obce schválili:
- aktualizaci směrnice č. 1/2016 pro zadávání zakázek malého rozsahu,
- provedení oddělovacího geometrického plánu na místní
komunikaci Ke Hřišti a pověřuje starostu jeho zadáním
zpracovateli,
- smlouvu o výpůjčce č. SVYP/02/2016 a pověřuje starostu
podpisem smlouvy,
- žádost o zaevidování sídla Lesní singulární společnosti
Jasenná, z. s. na adresu Jasenná 54,
- smlouvu o přeložce zařízení distribuční soustavy č.
13006164 a pověřuje starostu podpisem smlouvy,
- opravu sociálního zařízení v ZŠ Jasenná,
- opravu plynové kotelny v ZŠ Jasenná,
- hodnoticí komisi na akci Oprava sociálního zařízení v ZŠ
Jasenná ve složení: Ing. Marta Surá, Roman Boháč, Pavel
Polách, náhradník Ludmila Zrníková,
- hodnoticí komisi na akci Oprava plynové kotelny v ZŠ
Jasenná ve složení: Ing. Jaroslav Dynka, Petr Kovář,
Mgr. Andrea Čalová, náhradník Bc. Eva Kovářová,
- výkup pozemků p. č. 288/2, 288/3, 261/2, 3232/2,
240/8 a 3149/47 v k. ú. Jasenná na Moravě za cenu
30,- Kč/m 2 (jedná se o pozemky pod nově vybudovaným chodníkem),
- prodloužení obecního vodovodu, rozvodného řadu 16-2
k domu č. p. 5 s rozpočtem ve výši 144 tis. Kč bez DPH,
- provedení opravy podlahy tělocvičny v ZŠ Jasenná.
Zastupitelstvo obce neschválilo poskytnutí příspěvku
ve výši 1.000,- Kč pro ZO ČSOP Záchranná stanice volně
žijících živočichů Buchlovice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí prověrku BOZP
v ZŠ Jasenná.
Dne 11. 5. 2016
Zastupitelé obce schválili:
- závazek na vyčlenění finančních prostředků ve výši
450.000,- Kč na realizaci akce „Dopravní automobil pro
SDH Jasenná“,
- hodnoticí komisi pro výběrové řízení na akci „Dopravní automobil pro SDH Jasenná“ ve složení: Robert Čala,
Milan Polášek, Roman Boháč, náhradníci Luboš Čala,
Petr Zrník, Petr Kovář (čp. 64),

- Rozpočtové opatření č. 1/2016.

-

-

-

-

-

Dne 21. 6. 2016
Zastupitelé obce schválili:
podání žádosti o provedení pozemkových úprav v katastru obce Jasenná,
závěrečný účet obce Jasenná za rok 2015 bez výhrad,
projednalo účetní závěrku obce Jasenná sestavenou
k 31.12. 2015 a rozhodlo, že účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace
obce a účetní závěrku schválilo,
převod kladného výsledku hospodaření obce v roce 2015
na účet nerozděleného zisku minulých let,
nabídku firmy Fasády Zlín s. r. o. na zhotovení akce
„Oprava sociálního zařízení v ZŠ Jasenná“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy,
nabídku firmy Kort CZ s. r. o. na zhotovení akce „Výměna strojního zařízení v kotelně ZŠ Jasenná“ a pověřilo
starostu podpisem smlouvy,
Rozpočtové opatření č. 2/2016.
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 14196433 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověřilo starostu jeho podpisem,
Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 15232003 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR a pověřilo starostu jeho podpisem,
Smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovité věci s omezujícími podmínkami č. UZSVM/BZL/4056/2016-BZLM a pověřilo starostu jejím
podpisem,
předložení žádosti o nenávratný finanční příspěvek
za účelem realizace projektu „Portáši a kuruci – dříve nepřátelé, nyní partneři“, jehož cílem jsou v souladu s platným územním plánem obce a platným programem hospodářského a sociálního rozvoje obce
zabezpečení realizace projektu v souladu s podmínkami
poskytnutí pomoci,
zabezpečení finančních prostředků na spolufinancování
realizovaného projektu ve výšce rozdílu celkových výdajů projektu a poskytnutého nenávratného finančního příspěvku v souladu s podmínkami poskytnutí pomoci,
finanční příspěvek na činnost sdružení právnických osob
Region Bílé Karpaty, nám. T.G.M. 2433, 760 01  Zlín, IČ:
70849153 v rámcové výši 20.792,- Kč,
záměr prodej části pozemku p. č. 3231/1.

O prázdninách čekají budovu ZŠ velké opravy
V průběhu školních prázdnin se v budově základní
školy bude intenzivně pracovat. Obec vyhlásila výběrová řízení na opravu sociálních zařízení a na výměnu
strojního zařízení v kotelně.  Jak u sociálek, tak i u kotelny šlo o doslova havarijní stav, který ohrožoval samotný chod školy.
Oprava sociálního zařízení by obec měla vyjít na 680
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tisíc a kotelna na 603 tisíc korun. Obě investiční akce
budou hrazeny z rozpočtu obce.
Aby toho nebylo málo, dojde i na výměnu povrchu
v pohybové místnosti. Staré parkety budou nahrazeny
sportovním povrchem Gymfit. Cena se bude pohybovat
kolem 100 tisíc korun a bude rovněž uhrazena z obecního rozpočtu.

Naši hasiči budou mít nové zásahové vozidlo
– obec uspěla se žádostí o dotaci
V únoru obec předložila žádost o dotaci na pořízení nového zásahového vozidla pro SDH Jasenná. V hodnocení žádosti předložené do výzvy vyhlášené při Hasičském záchranném sboru České republiky byla žádost
Obce Jasenná úspěšná a z dotačního titulu nám bylo přiděleno 450 tisíc korun, jako padesátiprocentní výše dotace. K naší velké radosti pomohl ještě i Zlínský kraj, který
všem obcím, které se žádostí o dotaci na nové zásahové
vozidlo uspěly, přidal formou účelové dotace ještě 300 ti-

síc korun. Celková výše dotačních prostředků, které jsme
na auto pro hasiče získali tak činí 750 tisíc a je předpoklad, že obec ze svých prostředků doplatí maximálně
150 tisíc korun.
Po výběrovém řízení, které proběhne v červenci, očekáváme, že do konce roku bude SDH Jasenná mít k dispozici nový zásahový vůz, který významně zvýší akceschopnost sboru, a na dlouhou dobu vyřeší problémy
s technickým zázemím.    Dana Daňová, místostarostka

Paní farářko, děkujeme!
Po třinácti letech mnohdy nelehké služby odchází
na konci srpna z Jasenné paní farářka Radka Včelná.
Zanechává po sobě nesmazatelnou stopu v životě nejen
evangelického sboru, ale také celé obce.
Jasenná a její evangelický sbor měl historicky vždy
štěstí na výborné až mimořádné faráře. Nejinak tomu je
i v případě farářky Radky Včelné. Navázala na to nejlepší, co po sobě zanechali její předchůdci. Ale nebylo by
vlastní její povaze – jak jsme ji, tedy i já, měli možnost
poznat – aby ve své práci nešla ještě dál.
Faru otevřela všem, každému, kdo se chtěl zastavit,
popovídat, poznat. Nikomu nikdy nic nevnucovala, žádný postoj ani názor. Možná i proto se lidé začali „kostelu a faře“ přibližovat ve stále větším počtu. Neotřelé, originální akce, kterými začala lidi z Jasenné zvát do svého
prostoru, mnohdy nahrazovaly a vlastně stále nahrazují přirozenou komunitní funkci obce. Maminky na mateřské by o tom jistě mohly vyprávět mnohem víc a déle.
Stejně jako všichni ti, kteří sledovali nejprve zpovzdá-

lí a pak už povětšinou aktivně ty nejvýznamnější akce:
Živý Betlém, Jabkobraní, přífarský tábor…
Farářka Radka Včelná se však do historie sboru zapíše především jako mimořádná kazatelka. Její kázání jsou
vystavena do posledního detailu. Nikdy nebyla a nejsou
prázdná. Nelze je neposlouchat či poslouchat ledabyle,
jsou aktuální, přesná, a jsou výzvou k cestě víry. Slyšela jsem ji nedávno říct tuto větu – Být Křesťanem je výsadou. V jejím konání, každodenní pastorační práci jak
pro členy sboru, tak pro nemocné v hospici Citadela, při
jakékoliv další činnosti je tento postoj zřejmý.
Vážená paní farářko, přijměte od nás i touto cestou velké poděkování za ty roky, které jste věnovala nejen evangelickému sboru, jeho členům, ale všem občanům naší
obce. Vaše práce daleko přesahovala běžný a očekávatelný rozměr v duchu Vašeho poslání.
S úctou za obec Jasennou a její občany
Dana Daňová, místostarostka

Kulturní komise při OÚ Jasenná pořádá 1denní zájezd

Adventní Krakow s vánočními trhy
a solné doly Wieliczka
Sobota 10. 12. 2016

Cena: 800 Kč

Vydejte se před Vánoci na parádní výlet a zažijte atmosféru kouzelného Krakova!
Tento zájezd s bohatým programem nadchne dospělé
i děti. Nejprve zavítáme do úžasných prostor solných dolů
Vělička, poté se obklopíte magickou atmosférou královského města Krakov. Obě místa patří mezi kulturní dědictví UNESCO, takže o skvělé zážitky a nezapomenutelnou podívanou rozhodně nebude nouze!
Odjezd z Jasenné (točna, dolní zastávka) v 7.00 hod.,
přejezd do Polska
Předpokládaný návrat do Jasenné cca 23.00 h.

Informace k zájezdu:
V ceně je autobusová doprava, vstup do solného dolu, tlumočník.
Cena nezahrnuje cestovní pojištění, vstupy do památek
v městě Krakow.                 
S sebou občanský průkaz nebo pas.
Pokud máte zájem, přihlaste se do 30. 9. 2016 u paní Andrey Čalové (605 866 620), která zároveň vybere poplatek
800,- Kč  za 1 osobu. Tato částka je nevratná.  Počet je limitován 49 místy.
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Jaro v ZŠ Jasenná
Den matek

Moc rádi jsme ve škole 4. 5. přivítali všechny maminky, které si se svými dětmi buď chtěly vyrobit nějakou
drobnost pro radost, příp. posedět a strávit s námi kousek
svého času. Letos jsme nabídli výrobu jehelníčku ze skleničky, malování na kamínky, decoupage na plátno, lepení
kávových zrn a fazolí na kartonový zápich, motané lněné růžičky a výrobu scrapbookových přáníček. Bylo milé
sledovat, jak děti nutně potřebovaly vyrobit pro maminky a babičky naprosto vše a maminky je trpělivě podporovaly. Krásná souhra. Velký dík paní Kovářové a paní
Dubčákové ze školní kuchyně za přípravu občerstvení
a paní Lukášové (od Lukáška z 2. třídy) za výborné muffiny. Děkujeme!

noviště byla zaměřena na řešení dopravních situací – Besip. Na posledním stanovišti, které zaštiťoval DDM Astra,
Zlín, si děti mohly vyrobit zápich/obrázek hezky tematicky ze sádrového obvazu, pohybuchtiví raději využili pétanque, překážky, žonglovací sady a plastové míčky
s vystřelovacími košíčky. Byl to nabitý den plný zážitků
a zkušeností, které – pevně věříme – příští rok v soutěži
opět zúročíme. Fotky z akce, stejně jako ze všech ostatních tohoto školního roku, jsou ke zhlédnutí na fotoportále Rajče (zsjasenna.rajce.idnes.cz).

Průkaz cyklisty

I v letošním školním roce se naše škola zapojila do projektu Průkaz cyklisty organizace Besip. Žáci 4. ročníku
se po celý školní rok v rámci dopravní výchovy připravovali k získání tohoto prvního průkazu. K doplnění výuky
se zúčastnili besedy s příslušníky Policie ČR ze služebny

Hlídky mladých zdravotníků

12. 5. 2016 náš páťácký čtyřlístek (Adélka Mlejnková, Tomáš Navrátil, Nikola Mrnuštík a Štěpán Řezníček) v doprovodu Natálky Kovářové ze 4. ročníku vyrazil do Zlína na záchranářskou soutěž pořádanou Českým
červeným křížem Zlín. Skvěle připravených osm stanovišť – z toho pět zaměřených na praktické procvičení poskytování první pomoci (obvazové techniky, transport
raněných, vymknutý kotník a popálenina na ruce, odřeniny po pádu s možnými vnitřními zraněními, bezdomovec, který upadl a je v bezvědomí – kontrola životních
funkcí, stabilizovaná poloha, resuscitace). Další dvě sta4 Jasenský zpravodaj

Vizovice na téma bezpečnost na silnicích a s přednáškou
o pravidlech silničního provozu k nám zavítal i pan Česnek z Besipu. Na závěr žáky čeká vždy přezkoušení jak
z pravidel silničního provozu, tak i praktických dovedností při řízení kola a dodržování pravidel na dopravním
hřišti ve Vsetíně. Přes malé nedostatky můžeme konstatovat, že průkaz mladého cyklisty získali všichni zúčastnění žáci a tak nezbývá, než jim popřát mnoho šťastných
kilometrů bez nehody.

Hon na lišku 3. června

V pátek odpoledne bylo krásné slunečné počasí. Páťáci
Adélka a Tom vyznačili trasu a pomohli připravit úkoly.
Děti se ve skupinkách vydaly po stopách lišky a na jednotlivých stanovištích plnily přírodovědné úkoly: Z čeho
si mravenci staví mraveniště? Co do lesa nepatří, nebo
které rostliny jsou léčivé? Zbývalo ještě překonání náročného terénu a děti mohly hledat poklad. Dobře ukrytá,
drobná, sladká odměna všechny potěšila.             
A který tým zvítězil? Tentokrát to byli Bohové (Šimon Lukáš, Filip Čala, Tom Bernatík) a tým Pána prstenů (Aneta Jurygáčková, Karolína Kostelníková a Marek
Hudec). Obě skupiny měly stejný počet bodů.

Výročí firmy Jasno

V sobotu 18. 5. slavila firma Jasno výročí založení a při
té příležitosti si pro návštěvníky připravili žáci základní
školy krátké vystoupení. Protože žijeme na Valašsku, zatančili a zazpívali tři lidové tanečky a předvedli „vyšklébačky ogarů a cérek“. Nácviku se zúčastnili s chutí a ra-

dostí a scénku si přímo užívali. Pro většinu to bylo jejich
první vystoupení ve valašském kroji a dokonce za doprovodu cimbálové muziky! Měli radost nejen z toho, že se
líbili, ale i z malé sladké odměny a z programu, který naopak pro děti připravili zaměstnanci firmy.
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Výlety dětí z mateřské školy
Rok utekl jako voda a již je tu zase
červen, den dětí a doba výletů.
V letošním roce jedeme do ARCHEOSKANZENU MODRÁ.
Ráno děti přichází do MŠ s batůžky na zádech a s úsměvem na tvářích. Všichni se již těší na nové zážitky. Po svačince vyrážíme. Cesta nám
rychle uběhla a jsme na místě. Nejprve se občerstvíme a jdeme. Prohlížíme si různé staré budovy, ve kterých
jsou např. pekárna, hrnčírna, kovárna, ale i věž a kostel. Děti zde vidí,
jak se žilo dříve, pozorují skromné
vybavení budov. Kolem nás pobíhají
ovečky, slepice, koza i kočka.
Snad nejvíce se nám líbila ŽIVÁ
VODA. Že nevíte co to je? Po schodech se schází do sladkovodního tunelu pod úrovní hladiny nádrže. Zde děti
zblízka pozorují ryby, které jim plavou
nad hlavou. Je to opravdu velký zážitek pro všechny. Potom si prohlížíme
plastiky ryb a vodních živočichů. Nahoře děti granulkami krmí ryby.
A je čas návratu. Odjíždíme sice
unavení, ale spokojení a plní dojmů.
Dne 6. 6. 2016 jsme s dětmi vyrazili na krátký VÝLET SYRÁKOV.
Nahoru nás vyvezl autobus. Poté
jsme dětem v místní restauraci koupili malé sladké překvapení v podobě zmrzliny, kterou dostaly dodatečně ke „Dni dětí“. Po krátké osvěžující
pauze jsme se vydali pěšky zpátky
do školky.
Děti byly z výletu nadšené, po cestě si spolu povídaly, pozorovaly přírodu a tak jim cesta rychle utekla.
V úterý 7. 6. se uskutečnila naše
CESTA ZA POZNÁNÍM. V rámci
projektu Zdravá školní jídelna si pro
nás maminky (Andrea Čalová, Renata Šenkeříková, Marcela Plánková, Jana Kovářová) připravily stezku
zdraví. Cílem bylo FOJTSTVÍ, cestou jsme plnili spoustu úkolů a dostali dobrotu v podobě zdravého zeleninového lízátka. Na fojtství už nás
čekala paní Daňová a my měli možnosti, si toto stavení prohlédnout
6 Jasenský zpravodaj

a dozvědět se něco o tom, jak se dříve žilo a jedlo. Ochutnali jsme pohankovou kaši, brambory na loupačku a sušené trnky. Olizovali jsme se
až za ušima.
Ještě nás čeká vycházka na MYSLIVECKOU CHATU, kterou pro

nás zorganizoval pan Jiří Čala ml.
Milí rodiče, mnohokrát Vám děkujeme za celoroční spolupráci a budeme se těšit po prázdninách …        
Ahooooj
paní učitelky Jitka,
Věrka, Martina

Z činnosti kulturní komise

Beseda s důchodci se opět vydařila

Kulturní komise obce Jasenná uspořádala v pátek 22. 4.
2016 v místní sokolovně tradiční setkání s důchodci.
V úvodu setkání pozdravili všechny přítomné starosta
obce Jasenná pan Roman Boháč a Andrea Čalová. Program zpestřily děti z mateřské školy, které předvedly své
pásmo v krojích. Svým zpěvem nebo hrou na hudební nástroje přispěly i další jasenské děti – sourozenci Kovářovi, Čalovi, Poláchovi, Terka Boháčová. Všem dětem i paním učitelkám děkujeme za pěkný program, který se jistě
líbil. V prostorách sálu byly rovněž k vidění vystavené
výtvarné práce dětí z MŠ a ZŠ, které nemalou měrou přispěly k jeho výzdobě. Nesmím ale zapomenout hlavně
vystoupení našich „mladých“ důchodkyň. Pro letošní rok
si nacvičily taneční kreaci na píseň „Išiel Macek do Malacek.“ A úspěch měly „cérky“ velký.
Po celý podvečer dotvářel opět příjemnou atmosféru hudební doprovod pana Ivana Žlebka ze Vsetína, který nám zahrál k tanci i poslechu. Řada z přítomných si
s chutí zazpívala i zatančila a my jsme se k nim rádi přidali. Ale dodrželi jsme pravidlo, na které si vzpomněl pan
Žlebek a to znělo: „Na Valašsku sa tančí, až dyž sa setmí!
A to opravdu platilo :-)
Velké poděkování si jistě zaslouží paní kuchařky ze ZŠ,
které pro všechny připravily vydatnou a chutnou večeři (řádově 70 porcí) a také paní Lukášové, Pečenkové a dalším
šikovným pekařkám, které napekly vynikající vdolečky.

Na závěr děkujeme všem, kteří se na letošní setkání
se seniory dostavili (cca 70 osob) a budeme se těšit opět
v příštím roce, třeba i v hojnějším počtu.

Vítání občánků

V neděli 5. června jsme opět uspořádali letos již druhé
vítání občánků. Za to jsme velmi rádi. Přivítali jsme celkem 7 dětí. Tradičně slavnostní projev členky kulturní komise Kamily Poláchové a pana starosty Romana Boháče
doplnilo milé vystoupení „céreček“ z mateřské školky pod
vedením paní ředitelky Jitky Malé. Rodiče se podepsali
do kroniky na pamětní list a dostali milý dárek na památku na tento den. Nechybělo ani obvyklé focení u kolébky
a společné foto. A koho jsme přivítali? Byli to Michal Janál,
Alex Masařík, Adriana Dudešková, Adéla Martincová, Roman Máčala, Štěpán Matyáštík, Jonáš Kubový.
Za kulturní komisi Andrea Čalová
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Noc kostelů
V pátek 10. června se už po čtvrté konala i u nás Noc
kostelů. Před kostelem bylo pro děti nachystáno tvoření,
při kterém si vyráběly vlastní pohlednice s obrázkem kostela. Velkou práci jim dalo napsat adresu, aby jim pak pohled mohl skutečně přijít poštou domů. Hlavním bodem

programu byl koncert ženského pěveckého sboru DIVINUM, při kterém vystoupily i místní šikovné děti, které
zahrály skladbu na nástroj, na který se učí. Slyšeli jsme
tak saxofon, klavír, varhany a flétnu. Potom jsme se vydali na zahradu, kde si u ohně dospělí i děti opékali špekáčky. Jako tradičně při této akci byl velký zájem o prohlídku věže kostela. Největší odvážlivci vylezli až nad zvon.  

Víkendovka

Děti mohly po Noci kostelů zůstat na faře celý víkend.
A strávit tak doopravdy „Noc v kostele“. V pátek po setmění byla v kostele připravena cesta po světýlkách jako netradiční stezka odvahy. Přes počáteční strach se většina dětí
nakonec k cestě odhodlala a hrdě pak hlásily, že „to nic nebylo“. Mnohé z nich se těšily i na to, jak v kostele přespí
ve spacáku. Z původních 17 odvážlivců nakonec v kostele přespali jen dva nejstarší, ostatní se postupně přesunuli
do klubovny, kde se jim zdálo přece jen bezpečněji. V sobotu jsme jeli do Státního okresního archivu na Klečůvku,
kde byl den otevřených dveří a program pro děti i dospělé
na téma Když byl Zlín Gottwaldovem. Děti si prošly trasu
archivem zaměřenou na období let 1948–1989 a nahlédly
i do „prezidentské garáže“, kde je dnes uložena socha Klementa Gottwalda a desetiletí předtím tam byla naopak uložena socha TGM. Venku v parku byly pro děti nachystány
nejrůznější pohybové aktivity včetně stromolezení a kejklířských dovedností. Historickým autobusem jsme se pak
vydali do depa Dopravní společnosti ve Zlíně, kde děti viděly autobusy a trolejbusy starších i novějších typů, mohly
si vlézt i do kabiny řidiče a těšily se na projetí velikou myčkou autobusů. Nejvíc času ale strávily pozorováním RC modelů aut, bylo jim jen líto, že je nemůžou samy řídit dálkovým ovládáním. Vrátili jsme se skoro až večer, ale děti ještě
stihly hrát u brouzdaliště adrenalinový golf s balónky naplněnými vodou. Večer jsme si společně povídali biblický
příběh o Samsonovi a zpívali s kytarou. V neděli ráno jsme
šli nakonec zase do kostela, a to na bohoslužby s kázáním
pro děti.
           Blanka Macková
8 Jasenský zpravodaj

Informace z evangelického sboru
Mnozí z vás už asi vědí, že sestra farářka Radka Včelná
končí po 13 letech svou službu v našem sboru a od začátku září nastupuje na nové kazatelské místo v Brně. Rádi

bychom vás pozvali na její poslední bohoslužby v Jasenné v neděli 7. srpna 2016 v 9.00 hod.  
Za staršovstvo FS ČCE v Jasenné Blanka Macková

Často se dočteme, že každého člověka a jeho práci
dokážeme ocenit, až už není v naší blízkosti, až už své
vědomosti a schopnosti uplatňuje na jiném místě. Nejinak tomu bude asi i v případě naší paní farářky Radky Včelné.
O naší sestře farářce se píše dobře. Protože je dobrá.
Jako dobrý chléb.
Jejím kázáním rozumějí venkovské babičky i univerzitní profesoři. To, co zazní z kazatelny, má vždycky
"hlavu, patu a střevo". Umí kázání i odlehčit vtipnou
větou, a bohoslužby pro děti připravuje velmi nápaditě.
Často s použitím netradičních pomůcek, kterými vtáhne do biblického příběhu nejenom děti, ale i nás dospělé.
Dokáže napsat a zrežírovat vánoční hru pro děti,
v létě s nimi a s mládeží jezdí na letní tábory.  A ty „víkendovky“ v klubovně - tam je vždycky pohoda a veselo.
A po „víkendovce" pak další den trpělivě vyslechne
strasti starších členů sboru. Pro ně připravovala biblické hodiny, oblíbené besedy u kamen, zájezdy „nejen pro
seniory.“ Jedny z nejpěknějších zážitků v našem sboru
máme ze sborových dnů. Radka uměla pozvat do Jasenné zajímavé a vzdělané hosty, často úžasné osobnosti, se kterými bychom se jinak neměli šanci potkat

a popovídat. A přitom ještě dokázala i uvařit oběd pro
20 až 30 lidí.
Jako duchovní jezdí navštěvovat těžce nemocné pacienty do hospice Citadela ve Valašském Meziříčí. Pokud je člověk hodně nemocen a kráčí „na druhý břeh“,
není vůbec lehké s ním mluvit o jeho strachu, úzkosti,
o spravedlnosti či nespravedlnosti a smyslu života. Pomoci druhému smířit se s vlastní smrtelností, odpustit bližnímu, který mu ubližovat či trápil ho, usmířit ho
s někým, koho neměl rád – to je asi hodně náročné.
A pro tuhle duchovní službu spotřebuje Radka určitě
dost vnitřní energie.
Velkou část svého volného času věnovala sboru a nám
farníkům. Často vyhověla i neobvyklým žádostem o duchovní službu.
Také na faře a okolo fary vidíme práci Radky. Klubovnu, brouzdaliště či multifunkční sál. Za tím vším
najdeme její velké úsilí spočívající v psaní projektů
a hledání možností, jak vše zafinancovat.
Zkrátka, Radka Včelná je pilná včelka – nomen omen.
Proto si v Brně Židenicích přáli, aby přiletěla k nim
a usadila se na další životní etapu v jejich sboru. Nám
ale bude chybět její energie, nápady a tolerance.
Za farní sbor děkuje současné i bývalé staršovstvo.
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Den otevřených dveří ve společnosti JASNO
Ve dnech 13. a 14. května uspořádala společnost JASNO ve svém
areálu dny otevřených dveří. Každý, kdo měl zájem, se mohl seznámit
s 25-letou historií firmy, prohlédnout si provozní zázemí, seznámit
se s moderní dopravní a zemědělskou technikou, shlédnout předvedení skotu plemene Charolais  a ukázky westernového jezdectví. A to, že
byl zájem, dokumentuje fakt tisícovky návštěvníků, kteří naše pozvání
přijali.
První den prezentace byl zaměřen
na odbornou veřejnost, zákazníky,
kooperující firmy, novináře a studenty odborných škol.
Sobota byla určena pro místní spoluobčany, zaměstnance, rodinné příslušníky, děti.
Sobotní program byl zahájen prezentací firmy, seznámením s historií a předvedením jednotlivých středisek. Prezentace probíhala v hale,
vyzdobené krásnými obrázky, které namalovali žáci místní základní
školy. V odpoledním programu bylo
možno shlédnout vystoupení Pavla
a Jiřího Kováře, krojovaných žáků
mateřské a základní školy, zahrála
cimbálová muzika Vizovický Juráš,
zatančili valaši ze souboru Portáš
a také všechny potěšil svými písničkami Pavel Kovář – Tabásek.
Především děti měly radost z velké nabídky atrakcí. Velký zájem byl
o svezení v agrotahači Tatra, traktoru JCB Fastrac nebo v tahači MAN.
Největší radost ale měly děti i dospělí z vláčku, který jezdil nejenom
v Jasenné, ale zajížděl i po dráze
do Ubla.
V průběhu celého dne probíhala
veřejná sbírka na podporu činnosti místní základní a mateřské školy.
Výtěžek z této sbírky v celkové výši
7.400,- Kč byl, po navýšení o příspěvek firmy JASNO, předán panu řediteli základní školy a také paní ředitelce mateřské školy. Každá se škol
tak obdržela 5.000,- Kč.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem, kteří přispěli k příjem10 Jasenský zpravodaj

nému setkání v areálu firmy JASNO,
hostům kteří se v hojném počtu zúčastnili, pozorně sledovali připravený program a svým příspěvkem pod-

pořili činnost základní i mateřské
školy v Jasenné.
Těšíme se na další setkání.
JASNO Jasenná.

Celá Jasenná v Jasnu
14. 5. jsme rádi přijali pozvání
na Den otevřených dveří do areálu
firmy Jasno s.r.o., která tímto oslavila 25. výročí svého založení.
Už u vchodu nás překvapilo množství přítomných – dá se říct, že se tu
(co do počtu přítomných) sešla celá
Jasenná a někteří vzali ještě dost
svých přespolních příbuzných. A že
se bylo skutečně na co dívat. Vedle
nablýskaných zemědělských strojů,
aut, traktorů a jiné techniky byl připraven prostor pro jezdce na koních,
vedle vláčku, kterým bylo možné se projet po Jasenné, či po dráze
do Ubla, byl nastrojený kočár s koňským spřežením, který nabízel projížďku po areálu firmy. Ve velké
hale bylo vedle pestrého programu
připraveno obdivuhodně štědré pohoštění pro všechny.
Do bohatého odpoledního programu, jehož součástí byli i bratři Kovářovi, Pavel Tabásek, děti z mateřské a základní školy, jsme přispěli
několika tanci za doprovodu cimbálové muziky Vizovský Juráš až
v jeho samotném závěru. V domácím prostředí se tancuje vždycky
hůř než jinde, ale snažili jsme se poprat s trémou mezi samými známými tvářemi a odvést v poměrně velkém vedru co nejlepší výkon.
Následně jsme se s vervou pustili
do pečlivé prohlídky snad úplně všeho, co si bylo možno prohlédnout, či
vyzkoušet. Svezli jsme se kočárem,
prošli jsme kolem všeho, co mělo
nějaká kola a kdyby to všechno nebylo pečlivě zajištěno proti podobně
smýšlejícím, snad bychom u většiny
i zkusili, co umí… Zazpívali jsme
nejednu písničku v kočáře i při jízdě vláčkem, který nás dovezl na točnu a zpět poté, co jsme si poctivě
vystáli frontu stejně nažhavených
ostatních spolucestujících. Pouze
do koňských sedel jsme se v našem
krojovém vybavení neodvážili, a tak
jsme jen z dálky obdivovali skutečné mistrovství všech jezdců.
Děkujeme velice Jiřímu Mikuláštíkovi, celému vedení firmy Jas-

no a všem jejím zaměstnancům,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a zajištění tohoto nevšedního odpoledne plného
mimořádných zážitků. Obdivovali
jsme nejenom čistotu v celém areálu, ale i proměnu pracovní haly
v úplně jiné prostory s jevištěm,
květinami, pohoštěním. Nevím, ko-

lika z přítomných hostů napadlo, co
to vše muselo stát času a úsilí... Děkujeme moc nejen za milé pozvání,
ale i za mnohaletou podporu a přejeme upřímně – ať se vám i nadále daří :-)!
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová

Myslivecké sdružení Jasenná pod Vartovnou
srdečně všechny zve na tradiční

Červencovou noc,
která se letos koná v sobotu 2. července
na myslivecké chatě.

Srnčí guláš, pečený divočák a bohatá tombola.
Od 15. hodiny program pro děti,
od 20. hodiny hraje k tanci a poslechu DJ Březík.
Jasenský zpravodaj 11

Hasičská sezóna začala
Letošní hasičskou sezónu jsme již
odstartovali! A to hned Okrskovým
závodem v Bratřejově. Konkurence byla veliká, ale to nás neodradilo.
Soutěžily všechny naše jasenské týmy
a reprezentovaly naši obec krásným
umístěním. Ženy obsadily 3. místo,
muži 5. místo. Soutěžili i muži nad
35 let (veteráni), kteří získali 2. místo. Za dětské týmy nás reprezentovali starší žáci, kteří se umístili na 5.
místě. Uvedli jsme i naše nejmenší
- hasičskou přípravku. Ti si vyzkoušeli, jak se závodí. Dětí máme hodně
a tak se nám podařilo poskládat i letos 3 týmy. Starší žáky, mladší žáky
a přípravku. Děti pravidelně trénují
1x týdně. Hasičská sezóna je v plném
proudu a děti budou mít hodně příležitostí, aby zúročily své úsilí na dalších závodech. Pokud by měl někdo
zájem, přijďte se podívat na náš trénink. Více informací vám poskytne
Laďka Smilková.
Ženy i v tomto roce pokračují
v soutěži Grand Prix. Mají nemalý
závazek a to obhájit 1. místo z minulého roku a ponechat doma putov-
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ní pohár. Tuto soutěž zahájily závodem na Klečůvce, který je prvním
z 6 dalších závodů. Podařilo se umístit na 1. místě.
I naši "veteráni" nezahálí a objíždí
závody. Zúčastnili se nočního závodu
v Zádveřicích a obsadili 7. místo.
Přejeme našim hasičům, jak malým, tak velký hodně úspěchů.
Za SDH Jasenná Laďka Smilková

SK Jasenná
Sezóna 2015/2016
ukončena

Muži Sk Jasenná se i ve druhém
roce svého působení v okresním přeboru zachránili. Mužstvo vedené trenérem Romanem Holíkem podávalo
nevyrovnané výkony a po výborném

Kácení máje 2016

Po několika letech nám na Kácení vyšlo počasí a během celého dne

Kácení máje.

vstupu do sezóny se na konci soutěže strachovalo o záchranu. Nejlepším
střelcem Sk Jasenná byl Adam Smilek,
který vsítil 12 branek. Nejvíce minut –
2306 odehrál Lukáš Smilek. Další ročník začíná již 7. srpna.
Starší žáci vedení trenéry Antonínem Studeníkem a Adamem Smilkem skončili ve svém premiérovém

působení v soutěži na krásném čtvrtém místě. Nejlepším střelcem týmu
se stal s pěti přesnými trefami Filip
Kůra. Nejvíce minut –1161 odehrál
brankář Tomáš Hřib.
Přípravka se připravovala pod vedením Milana Řezníčka a Radima Lukáše. Ve své soutěži se borci statečně
rvali a připsali si mnoho vítězství.

si našlo do fotbalového areálu cestu mnoho lidí. Program
začal utkáním starých pánů
Legendy Sk Jasenná - Stará
garda Fastav Zlín. Zkušenější hosté i přes velký odpor jasenských fotbalistů   vyhráli
2:5. Odpoledne byly připraveny hry pro děti a letní biatlon.
Novinkou v programu byla
dražba dresů. Podepsaný dres
zlínských prvoligových fotbalistů předával dokonce kapitán letenských Tomáš Poznar.
Dále byly vydraženy hokejové
dresy Petra Čajánka a Miroslava Blaťáka. Děti se dočkaly
i bonbónů z letadla. Po setmění byl k vidění krásný ohňostroj. Vyhlášení letního biatlonu – zleva R. JurAž do rána hráli Kosovci.
čák, J. Vaněček, T. Hřib.

Tomáš Poznar (vlevo) předává vydražený dres.

Letadlo potěšilo děti bonbónovou sprchou.
Jasenský zpravodaj 13

Společenská kronika
Jubilanti

Duben – květen – červen
90 let Marta Macková
80 let Anastázie Machalová
Terezie Jurčáková
70 let Vlasta Macková
Jindřiška Hejtmánková
Milan Havel
Ludmila Koňaříková

Narodili se:
Adriana Dudešková
Jonáš Kubový
Ella Machovská
Adéla Martincová
Alex Masařík

Štěpán Matyáštík
Roman Máčala
Johana Přímalová

Denisa Zrníková

Rozloučili jsme se:
Marek Frýdl, 40 let
Františka Balejová, 88 let
Jan Sušeň, 84 let

Vzpomínka

Koncem května uplynul už rok, kdy nás
opustil muzikant a pedagog, rodák
z Jasenné, Mgr. Břetislav Rokyta.
Všem, kteří mu spolu s námi věnují
tichou vzpomínku, děkují manželka
Jana a děti Mirko a Pavla s rodinami.

Blahopřejeme manželům Šťastných k jejich diamantové svatbě
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Informace obecního úřadu

Upozornění
Hasičského záchranného sboru ZK

HZS Zlínského kraje má na svých internetových stránkách spuštěnou aplikaci, která mimo telefonické oznámení umožňuje nahlásit občanům i firmám pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu. Hlášení o pálení je
připraveno tím způsobem, že uživatel vyplní do formuláře příslušnou obec, datum a čas pálení, jméno zodpovědné osoby, název zodpovědné organizace, telefon, dále
přesné místo a způsob zajištění. V další části upřesní místo podle mapy.
Odesláním vyplněného formuláře je pálení zaevidováno na Krajském operačním a informačním středisku HZS
Zlínského kraje. Evidence slouží pro ověření místa pálení
pro případ, že ve stejném prostoru bude ohlášen požár. Je
však nutné upozornit, že hasiči pálení nepovolují!
Pro občany platí, že jim hlášení důrazně doporučujeme,
pro firmy je to povinnost.
Aplikace na stránkách www.hzszlk.eu usnadňuje a zdokonaluje evidenci pálení klestí a snižuje tak počet zbytečných výjezdů hasičů. Tento způsob hlášení šetří čas
i obsluze operačního a informačního střediska, zejména
v sezoně, kdy hasiči během řešení mimořádných událostí
přijímají telefonáty o kontrolovaném pálení.

Pozemkové úpravy

V minulém čísle zpravodaje jsme žádali majitele zemědělské půdy, aby zvážili výhody vyplývající  z realizace
pozemkových úprav a prostřednictvím obce požádali Pozemkový úřad Zlín o provedení pozemkových úprav v k.
ú. Jasenná na Moravě. Dovolujeme si upozornit všechny
vlastníky, kteří dosud nepodali žádost, že lhůta pro podání žádosti byla prodloužena do 31. 7. 2016. Formuláře žádostí jsou k dispozici v kanceláři OÚ. Děkujeme.

Poznačte si do kalendáře

Svoz odpadu – 2. pololetí 2016
žluté +
modré
popelnice
červené pytle
pytle
Červenec
4.
18.
7., 14., 21., 28.
Srpen
1., 29.
4., 11., 17., 25.
Září
26.
12.
1., 8., 15., 22., 29.
Říjen
24.
6., 13., 20., 27.
Listopad
21.
7.
3., 10., 17., 24.
Prosinec
19.
1,. 8., 15., 22., 29.

Dovolená v knihovně

Slečna knihovnice upozorňuje čtenáře, že z důvodu čerpání dovolené bude místní knihovna uzavřena ve dnech
20. a 27. 7. 2016.

Dovolená na OÚ

Upozorňujeme, že dne 4. 7. 2016 bude Obecní úřad v Jasenné uzavřen z důvodu čerpání dovolené. Od 18. do 29. 7.
2016 nebude obecní úřad ověřovat podpisy a vydávat výpisy z CzechPOINTu. Děkujeme za pochopení.

MUDr. Stanislav Remeš
úterní ordinace (od 13:00 h.)

Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Dovolená

12.
23.
6., 20.
4., 18.
1., 15., 29.
13., 27.
25. 7. – 12. 8. 2016

MUDr. Eva Nečasová

dětské poradny (středy od 11:00 h.)
Červenec
Srpen
Září
Říjen
Listopad
Prosinec
Dovolená

13. - mimořádně
3., 17., 31.
14.
12., 26.
9., 23.
7., 21.
18. – 29. 7. 2016

Úspora emisí

I letos obdržela naše obec Osvědčení o úspoře emisí. Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně obalových, přispěli občané obce ke zlepšení životního
prostředí a snížení „uhlíkové stopy“. Dosažená úspora
představuje: 35,691 tun emisí CO2 ekv. a 796 097 MJ
energie. Děkujeme všem občanům, kteří třídí odpad.

Strom roku ČR 2016

Nadace Partnerství pořádá anketu o nejsympatičtější
strom roku. Obec Bratřejov přihlásila do soutěže hrušeň polničku, která se probojovala mezi dvanáct finalistů. Stromy si můžete prohlédnout na adrese www.
stromroku.cz. Chcete-li podpořit bratřejovskou hrušeň (tj. strom č. 6), můžete v budově Obecního úřadu
v Jasenné podepsat hlasovací arch (každá osoba se podepisuje jen jednou). Také můžete odevzdat starý mobil a tím dát stromu 20 hlasů. Obec Bratřejov předem
děkuje za každý hlas. Hlasování probíhá do 10. 10.
2016.
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Družstvo starších žáků SDH Jasenná.

Část členů valašského souboru Portáš na Dni otevřených dveří
ve společnosti Jasno.

Děti MŠ Jasenná na školním výletě.

Z vítání občánků 5. 6. 2016.

Školkáčci před fojtstvím na Cestě za poznáním.

Beseda s důchodci.

Staří páni SK Jasenná a Stará garda Fastav Zlín na kácení máje.

Jasenský zpravodaj vydává OÚ Jasenná. IČ: 00284017. Vydáváno čtvrtletně nákladem 390 ks. MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 30. června 2016.
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