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Co najdete v tomto čísle:
a Usnesení z jednání zastupitelstva obce
a ZŠ prošla dalšími úpravami
a Skvělé výsledky Jirky Kováře

a Úspěchy SDH Jasenná
a Pozvánky na akce
a Informace

Nastal podzim
a dny se krátí
Všem čtenárům přejeme, aby i přesto byly jejich dny
veselé a barevné jako listí na stromech.

Foto: Jiří Turek, ml.

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
-

-

-

Dne 8.9. 2016
Zastupitelé obce schválili:
komisi pro otevírání obálek a hodnoticí komisi pro výběrové řízení na akci „Jasenná – dopravní automobil pro
SDH“ ve složení: Robert Čala, Luboš Čala, Roman Boháč, náhradníci Petr Zrník, Petr Kovář, Milan Polášek;
nákup pozemku p. č. 3301 v k. ú. Jasenná na Moravě
za cenu 54.310,- Kč a pověřili starostu podpisem kupní
smlouvy;
doplnění Programu rozvoje obce Jasenná o tyto aktivity:
v bodu 3.1 č. 12 – Komplexní pozemkové úpravy,
v bodu 3.2 č. 9 – Hřbitovy – rozvoj, údržba, péče o hrobová místa (vsypová loučka, rozptylová loučka),
v bodu 3.2 č. 10 – Ochrana zdrojů pitné vody a ochrana
proti povodním;
smlouvu o poskytnutí dotace Zlínským krajem č.
D/2479/2016/KH a pověřili starostu podpisem smlouvy;
poskytnutí individuální dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Jasenné ve výši 100.000,- Kč
na opravu střechy kostela;
prodej části pozemku parc. č. 3231/1, označené geometrickým plánem č. 820-4779/2016 novým parc. č. 3231/4 –
ostatní plocha, jiná plocha o výměře 45 m2 v k. ú. Jasenná na Moravě za cenu 30,- Kč/m2, tj. celkem za 1.350,- Kč
a pověřili starostu podpisem kupní smlouvy.
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Dne 23. 8. 2016
Zastupitelé obce schválili:
nabídku firmy Techsport s. r. o., IČ: 25524135, Pekařská 33, 602 00 Brno na dodání dopravního auta
pro SDH Jasenná a pověřili starostu podpisem kupní
smlouvy;
snížení neinvestičního příspěvku pro Mateřskou školu Jasenná o částku 80.000,- Kč;
Rozpočtové opatření č. 3/2016;
zakoupení nového nákladního automobilu a pověřili
starostu zadáním výběrového řízení.
Dne 20. 9. 2016
Zastupitelé obce schválili:
nabídku firmy Zetes s. r. o., Bojkovice na „užitkový
automobil 4 x 4 pro údržbu obce Jasenná“ a pověřili
starostu podpisem kupní smlouvy;
výpůjčku nebytových prostor v ZŠ Jasenná čp. 15 –
prostory učebny II. třídy o výměře 67,35 m 2 na 1 - 2
dny v týdnu od 12:30 do 17:00 hodin a pověřili ředitele ZŠ Mgr. Hynka Tichého podpisem smlouvy;
aktualizovaný rozpočtový výhled na roky 2015 –
2020;
vyřazení nákladního auta Gazelle z majetku obce
a záměr prodeje tohoto automobilu.

Stavební práce, které proběhly v naší obci
V základní škole byly dokončeny
významné stavební
a technologické úpravy

Během prázdnin probíhal v budově naší ZŠ čilý stavební ruch. Naprosto zásadním způsobem byly zrekonstruovány sociální zařízení, což obnášelo např. kompletní
výměnu odpadů, sanitárního zařízení, obkladů a dlažby.
A částečně byly vyměněny i vodovodní rozvody a elektroinstalace. Původní rozpočet ve výši 682.989,- Kč byl
překročen o zhruba 83 tis. Kč, a to především z důvodu dodatečných požadavků hygieniků, např. na instalaci bidetu na dívčích toaletách, či výlevky na toaletách

chlapeckých. Další prostředky navíc si vyžádaly rozvody vody a odpad v obou místnostech z důvodu havarijního stavu. Skutečný stav věci se ukázal až při samotných pracích.
Souběžně s rekonstrukcí sociálních zařízení probíhaly i práce na výměně technologií u plynové kotelny.
Byly vyměněny zastaralé plynové kotle a to za moderní, kondenzační. Celkové náklady na úpravu kotelny byly
603.354,- Kč. Od této výměny očekáváme v souvislosti se
zateplením pláště školy, které proběhlo v loňském roce,
výraznou úsporu plynu při vytápění budovy až o 30 %.
A aby toho nebylo málo, byl ve školní tělocvičně vyměněn starý nevyhovující povrh za nový, moderní,
značky Gymfit 50, což obnášelo v nákladech celkem
104.752,- Kč. Věřím, že se dětem ve škole bude na nové
podlaze dobře sportovat.

Opravy místních komunikací

Před rekonstrukcí; nový stav na poslední straně.
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Na přelomu června a července proběhly základní
opravy a údržby místních komunikací v celé obci. Větší výtluky ve vozovce byly opravovány ruční pokládkou
asfaltové směsi, výtluky do 3 cm turbomechanizmem.
Cena těchto oprav byla cca 100 tis. Kč.
V průběhu prázdnin se opravovaly a zpevňovaly některé obecní komunikace návozem frézovaného asfalto-

vého recyklátu. Na těchto opravách se nemalou měrou
podíleli naši spoluobčané Miroslav Tomanec, Antonín
Bajza, Zdeněk Sušeň, za což jim patří poděkování.

Dodavatel hasičského
zásahového vozidla vybrán

Jak už jsme informovali, obec Jasenná získala státní
dotaci ve výši 450 tis. Kč a dotaci od Zlínského kraje ve výši 300 tis. Kč na pořízení nového zásahového
vozidla pro náš SDH. V měsíci srpnu proběhlo výběrové řízení na dodavatele hasičského dopravního auta.
Do výběrového řízení se přihlásili dva zájemci. Zvítězila firma Techsport Brno s cenovou nabídkou 871.079,Kč vč. DPH. S firmou již byla uzavřena kupní smlouva
a 31. 10. 2016 by nové auto mělo být předáno k užívání.

Zima se blíží a s ní i čas ořezů větví
zasahujících do místních komunikací

Upozorňujeme všechny majitele pozemků sousedících
s místní komunikací, aby provedli ořezy stromů, které
by mohly poškodit techniku při provádění zimní údržby. Pokud se tak nestane, obec provede strojové ořezání větví, které může být v mnoha případech ke stromům
nešetrné. Zbytky větví budou ponechány na pozemku
majitele stromů a je na něm, aby je odklidil.
Obecním traktorem budou udržovány i chodníky podél silnice I/69, proto je nezbytné, aby přes ploty zahrádek nepřesahovaly nad chodníky větve stromů. To je
třeba nejen kvůli technice, ale především pro zajištění
schůdnosti chodníku v celé jeho šířce.
Roman Boháč, starosta

Obec pracuje na dalším projektu
– revitalizaci prostoru kolem sochy Portáše

Na jaře letošního roku byla obec Jasenná oslovena
obcemi Rusava a Valašská Bystřice, aby se společně
s nimi zapojila do přípravy a následnému předložení
projektu, který přiblíží jeden z významných úseků valašské historie – období portášských sborů. Projekt nese
název „ Portáši a kuruci, dříve nepřátelé, nyní partneři“.
Dalším z partnerů na naší straně je také Valašský sbor
portášský, který sídlí rovněž ve Valašské Bystřici.
Projekt, který bude předložen do OP Interreg V.A
(přeshraniční spolupráce ČR/SR) má samozřejmě i své
slovenské partnery a to obec Vavrišovo a jejich kurucký oddíl.
Valašská Bystřice (hlavní projektový partner), Rusava i Valašský sbor portášský mají v tématu portášských
tradic dlouholetou zkušenost a mimo jiné stojí za projektem Portášské chodníčky. Díky prostředkům z EU
se rovněž v minulosti podařilo vybavit sbor potřebnou
výbavou, vznikla tradice Portášských slavností ve Valašské Bystřici atd.
Jasenná, která zejména v 18. století sehrávala významnou roli v portášské tradici, měla své desátnictvo a fojt Jura Mikuláštík byl dokonce jedním z mála
portášských poručíků, svoji portášskou stanici měla
umístěnu v budově fojtství, postupem času na tuto významnou součást své historie pozapomněla. Jediným
hmatatelným připomenutím (vyjma NKP Mikuláštíkovo fojtství) je socha Portáše, která stojí v ne příliš vábném prostředí. A právě k tomu naše zapojení do projektu směřuje – k revitalizaci této části obce, která v sobě
skýtá nejen kus historie, ale také prostor, který může
dobře sloužit k odpočinku místních i turistů.
Obec si nechala zpracovat architektonický návrh,
který velmi pěkně řeší celý prostor kolem sochy: kromě výstavby malého altánku, osazení laviček, stojanů
na kola, přibydou trvalkové záhony, zpevněná plocha,
či živé ploty. Stávající vegetace bude omlazena, očiště-

na od náletových rostlin. Předpokládá se kácení pouze
čtyř stromů. Bude zpevněn svah nad sochou, který trvale ujíždí. Samozřejmě to vše za předpokladu, že se žádostí o dotaci uspějeme.
Kromě toho obec plánuje nechat vzniknout stálé expozici věnující se tomuto významnému úseku naší historie, která bude umístěna v prostorách ZŠ. To aby
od časného věku jsme děti učili patřičné hrdosti na historii obce, v níž žijí.
Mezi společné aktivity projektu patří doplnění Portášských chodníčků i o zastavení v naší obci, putovní
výstava, společné propagační materiály, mapy, pohlednice. Jednou z aktivit projektu bude i odborná konference na daná téma. Práce bychom v kladném případě chtěli zahájit tak, aby celý prostor byl revitalizován
do poloviny roku 2018 a projekt tak byl jednou se součástí oslav 550. výročí první písemné zmínky o obci
Jasenná.
Celkový objem projektu je 18 mil. Kč, Jasenná se
na něm podílí jedním milionem s tím, že dotace pokryje 85 % nákladů. Termín k podání žádosti je 31. 10.
2016.
Je ještě dobré zdůraznit, že projekt nemá ve svých aktivitách zahrnuto nijakým způsobem fojtství.
Na přípravě projektu za naši obec se podílí starosta
Roman Boháč a místostarostka Dana Daňová.
V souvislosti s tímto projektem se už dnes začíná
tvořit myšlenka projektu, který by reflektoval další významný úsek naší historie, a to jasenské legionáře. Záměrem je v obci vybudovat pomník legionářům a připravit k tomu i další navazující aktivity. Tak, jak bude
projektový záměr nabývat na konkrétnosti, budeme občany přes Zpravodaj informovat. Záměrem je předložit
tento projekt do Fondu mikroprojektů v rámci Interreg
V.A a opět realizaci směřovat k výročí obce.
Dana Daňová, místostarostka
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Nový školní rok je zase tady

Po hlavních letních prázdninách se
nám 1. září rozběhl nový školní rok
2016/17. S potěšením mohu konstatovat, že letos se naše budova opět dočkala dalších změn k lepšímu. V průběhu prázdnin se podařily realizovat
projekty na celkovou rekonstrukci
žákovských záchodů, výměnu kotlů, novou podlahu v tělocvičně a zabezpečení topných těles ochrannými
kryty, za což patří velký dík vedení obce. Věřím, že provedené rekonstrukce přivítají nejen žáci školy,
ale i veřejnost, která nás navštěvuje.
V tomto roce jsme přivítali devět prvňáčků (osm žáků z Jasenné a jednoho
žáka z Lutoniny). Naše škola má tedy
na začátku školního roku celkem 42
žáků, z toho 3 žáci dojíždí u Ubla,
4 z Lutoniny, 2 z Vizovic a ostatní
jsou z Jasenné. Devět žáků prvního
ročníku je spojeno s šesti žáky ročníku druhého. Jejich třídní učitelkou je paní Mgr. Jana Kohoutová.
11 žáků 3. ročníku je ve třídě společně s 6 žáky 4. ročníku, zde je třídní
učitelkou paní Mgr. Hana Vaculíková a v 5. ročníku s 10 žáky je třídním
učitelem Mgr. Hynek Tichý. I v letošním rozvrhu hodin se zaměřujeme

na zvýšené potřeby žáků 1. a 5. ročníku, což se promítá ve větším počtu samostatných hodiny v hlavních
předmětech, tj. český jazyk, matematika a anglický jazyk.
Z akcí školy, které máme letos naplánované, bych zde rád zmínil pokračování celoročního projektu Poznej svůj domov, tradiční Žákovský
ples, který je naplánován na 11. listopad, či připravovaný lyžařský kurz.
I v tomto roce naše škola ve spolupráci s Domem dětí a mládeže Zvonek Vizovice a dalšími dobrovolníky
nabízí dětem v Jasenné řadu krouž-

Zprávičky ze školky

Léto uteklo jako voda a už tu máme
nový školní rok 2016/2017, který jsme
letos zahájili velmi úspěšně.
Získali jsme certifikát „ZDRAVÁ
ŠKOLNÍ JÍDELNA“ a rozjeli nové
webové stránky školky. Nyní nás najdete na www.jasenna-skolka.u8.cz

Projekt - „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA“ v naší školce
Do projektu „ZDRAVÁ ŠKOLNÍ
JÍDELNA“ jsme vstoupili v listopadu minulého roku. Zaměřili jsme se
na to, aby strava pro děti byla pestrá a zdravá. Jídla se spoustou ovoce
a zeleniny. Od ledna 2016 byla naše
školka více sledovaná. Každý měsíc jsme se společně zaměřili na určené druhy ovoce a zeleniny. Děti
z nich tvořily různá zvířátka, bytosti, předměty, které jsme vystavili
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na šatně. Po půl roce se naší MŠ podařilo splnit všech 10 kritérií tohoto
projektu. Dne 6. 9. 2016 nám byl jako
druhé mateřské škole Zlínského kra-

ků. Již tradičními kroužky jsou u nás
angličtina, florbal, výtvarný kroužek,
včelařský kroužek, keramika a výuka evangelického náboženství. V letošním roce zde přibývá kroužek
tanečního aerobiku a podařilo se navázat spolupráci se Základní uměleckou školou Morava Zlín, která nám
rozšiřuje možnosti hudebních oborů.
Do těchto kroužků se žáci mohou hlásit v průběhu září a začátkem října.
Věřím, že se bude našim prvňáčkům
ve škole líbit a všem žákům, rodičům
i zaměstnancům školy bych rád ještě jednou popřál příjemný a úspěšný
školní rok 2016/2017.
za ZŠ Jasennou Mgr. Hynek Tichý

je slavnostně předán paní Ing. Martou Korčákovou, Ph.D. a Mgr. Ivanou
Lukašíkovou certifikát „Zdravá školní jídelna“. Z tohoto úspěchu máme
všichni velkou radost.
Kolektiv MŠ

Představitelé kraje ocenili žáky
za mimořádné činy a úspěchy
Představitelé kraje ocenili žáky za
mimořádné činy a úspěchy
Tak jak je již tradicí, i tento rok
v červnu z rukou hejtmana Zlínského
kraje Stanislava Mišáka, radního pro
školství Petra Navrátila a radního pro
kulturu Ladislava Kryštofa převzalo
sedmnáct žáků základních, středních
a základních uměleckých škol ocenění za mimořádné úspěchy v různých
oblastech činnosti.
„Je dobře, že všichni ti, kteří navrhovali jména žáků, si jsou vědomi výjimečnosti, píle a nadání, které
je třeba vyzvednout a dát za příklad
ostatním. Nadané žáky oceňujeme už
patnáct let. Jsou to tedy už desítky,
ne-li stovka oceněných, ve kterých je
velký potenciál. Oceněným bych popřál, aby dosáhli těch cílů, které si
vytýčili a hlavně aby opravdu byli
tím dobrým příkladem pro ostatní.
Dnes jsem nabitý a spokojený s tím,
že to s tou naší mladou generací není
tak špatné, jen je potřeba se dívat

okolo a vidět," řekl na závěr Petr Navrátil, radní pro školství a sport.
Oceňování žáků pořádá Zlínský
kraj od roku 2002. Mezi letošní-

mi oceněnými jsou úspěšní účastníci celostátních nebo mezinárodních
uměleckých, sportovních či odborně
zaměřených soutěží. Jedním z oceněných byl i Jirka Kovář z Jasenné. Gratulujeme.
Převzato z tiskové zprávy
Zlínského kraje, upraveno

Jasenský saxofonista uspěl na mistrovství světa v Los Angeles
Začátkem prázdnin se třináctiletý Jiří Kovář z Jasenné zúčastnil
20. ročníku Mistrovství světa v interpretačním umění (WCOPA), které
se konalo v Long Beach v Los Angeles ve Spojených státech amerických.
Zástupci šedesáti států světa soutěžili v pěti disciplínách - v tanci, zpěvu,
hudbě, herectví a v modelingu.
Reprezentace České republiky pod
vedením Jiřího a Margity Hájkových
měla sedmnáct členů. Výběr tvořila
taneční skupina, čtyři zpěvačky, modelka, herec, hudební skupina a jeden
instrumentalista, kterým byl právě
Jiří Kovář. Do Los Angeles cestovali
soutěžící přes New York, kde dostali
oficiální pozvání do Českého domu.
Samotná soutěž probíhala v Los
Angeles od 7. do 17. července. Jirka
soutěžil ve hře na saxofon ve třech
kategoriích – klasická hudba, jazz
a open. Jednotlivé soutěžní skladby

byly časově omezeny a mohly mít maximální délku jedné minuty. S jejich výběrem
a úpravou hudebního podkladu Jirkovi pomáhal jeho
učitel ze Základní umělecké
školy Zlín pan Jan Slavík se
synem, za což jim patří velké díky.
Jirka v konkurenci více
než dvou desítek hudebníků
uspěl. Podařilo se mu získat
stříbrnou medaili v kategorii jazz a bronzovou medaili
v kategorii open.
Závěrem bychom rádi za
naši rodinu poděkovali firmě Jasno, obci Jasenná, ZUŠ
Zlín a Zlínskému kraji za finanční podporu Jirky, díky
které se mohl této soutěže
zúčastnit.
Ivana a Jiří Kovářovi
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Hasičský tábor tentokrát na téma „Divoký západ“
Naši hasiči opět připravili pro děti
oblíbený tábor. Jirka Švehlík zvolil
téma „Divoký západ“, a že to opravdu byla divoká jízda, můžete posoudit z našich fotek. Táboru se zúčastnilo celkem 32 dětí ve věku od 4 let
do 14 let. Sestava dospělých byla stará známá parta – Jana a David Pečenkovi, Andrea a Robert Čalovi, Eva
Maliňáková a Jirka Švehlík, Vladislav Švehlík, David Pavlík. Instruktorskou funkci si vyzkoušeli Martin
Bielik, Ondra Dušek, Radek Skýpala. O zdraví všech se staraly Petra Zichová a Hana Šebestová. Program
táboru byl velmi nabitý. Děti se na týden staly obyvateli městečka „River
Black City“. Všechny 4 týmy - osady si musely vydělat peníze na různé budovy, které by chtěly mít v městě. Dále se učili pravidla města, něco
ze zdravovědy, zálesáctví, zpívali,
tančili, běhali, no prostě byli stále
v jednom kole. Nemohlo chybět koupání ve Vlachovicích, návštěva koní
a noční hry. Dokonce si ti starší vyzkoušeli spát po širákem, což se stalo největším zážitkem :-). Podívejte
se na fotky. Více fotek na www.facebook.com/SDHJasenna.
Za SDH Jasenná Andrea Čalová
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Hlavní vedoucí
Obědová
Při hře
Pod širákem
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Ženy opět vyhrály Grand Prix !
I letos jsme si daly nemalý úkol a pustily jsme se opět
do soutěže Grand Prix, abychom obhájily putovní pohár
z minulého roku. Opět se jednalo o 7 závodů, ve kterých
jsme musely porazit soupeřky z okolních vesnic. Nebylo
to snadné! Terén byl náročný, překážky obtížné a počasí nám taky někdy moc nepřálo. Ale jsme holky šikovné
a poradily jsme si se vším - s vodou, probíháním labyrintem, náročným vybíháním do prudkého kopce, přeskakováním i podlézáním překážek.
Vyhrály jsme suverénně celkovou soutěž a ze sedmi závodů jsme si dovezly domů šest
prvenství a jedno druhé místo.
Tím pádem máme putovní pohár opět doma!!! A kdo všechno má podíl na této výhře? Jsou
to: Kovářová Jana, Smilková Laďka, Janušová Jana,
Migdálová Kateřina, Zapalačová Lada, Čalová Leona,
Pečenková Jana, Plánková Marcela, Sedláčková Lucie,
Mikšíková Iveta, Škrabolová Petra, Chmelová Kristýna. No a bez doprovodného týmu bychom to také nevyhrály - Milan Polášek, Lubomír Čala, Jan Mikuláštík,
David Pečenka a Jan Štefka.

Chtěla bych pogratulovat, poděkovat našim členům
SDH Jasenná a všem týmům za píli a popřát hodně úspěchů v nové sezóně.
Letošní hasičskou
sezónu jsme ukončili
v Uble! Bylo to v sobotu 17. 9. 2016. Soutěžilo se i v deštivém
počasí. Konkurence byla veliká, ale
to nás neodradilo.
Mladší žáci se umístili na 12. místě, starší žáci na 8. místě a ženy na 7. místě.
Ve stejném dni se zúčastnili naši „Veteráni„ (Robert
Čala, Lubomír Čala, Petr Zicha, Jan Mikuláštík, David
Pečenka) námětového cvičení - Dálkové vedení vody
v Senince. Trasa vedla k Vartovni a sjelo se celkem 15 hasičských sborů.
Za SDH Jasenná Laďka Smilková

Přebor republiky v loveckém desetiboji Jičín 2016

Od Českomoravské myslivecké jednoty v Praze obdržela naše obec tuto informaci:

k úspěchu. Také do dalších závodů přejeme pevnou ruku
a přesnou mušku.

Jen pro vaši informaci se tohoto desetiboje zúčastnil
z vaší obce pan Jenyš Jaroslav z MS Jasenná, který se stal
i přeborníkem republiky ve své kategorii super veterán
(SV). Samotný závod se skládá z pěti brokových disciplín
a pěti kulových disciplín včetně běžících terčů a to vše
z volné ruky. Všechny disciplíny probíhají v jednom dni.
Tento závod je vůbec nejtěžším závodem, který pořádá
ČMMJ Praha a o to víc je vítězství cennější.
Za ČMMJ Praha Ing. Josef Kraus,
místopředseda střelecké komise
Těší nás, že díky této informaci můžeme panu Jenyšovi prostřednictvím obecního zpravodaje poblahopřát
Jasenský zpravodaj 7

Kraj poskytuje široké možnosti v oblasti podpory
služeb pro seniory a rodiny s dětmi
Zlínský kraj jako instituce disponuje širokou sítí sociálních služeb. Ty pomáhají seniorům, zdravotně postiženým
i rodinám. Aby senioři mohli zůstat do co nejvyššího věku
v domácím prostředí a zachovat si soběstačnost, mohou využít pomoci pečovatelské nebo asistenční služby, která přijde za klientem domů a zajistí činnosti, které už člověk sám
nezvládne. Na úhradu těchto služeb je možné na úřadu práce požádat o příspěvek na péči. Často se na pečování o seniora sociální služby podílejí spolu s rodinou, aby blízcí seniora zvládali a stíhali i své pracovní povinnosti. Pokud si
to zdravotní stav a nepříznivá situace člověka vyžádá, lze
využít pobytových sociálních služeb, jako jsou domovy
pro seniory či osoby s Alzheimerovou chorobou. Jen v loňském roce Zlínský kraj uvedl do provozu tři nová zařízení
v Luhačovicích, Vsetíně a Valašském Meziříčí. Svůj nový
domov v nich našlo 160 klientů. Při umísťování žadatele
do domova nehraje roli datum podání žádosti, ale aktuální
zdravotní stav a situace. S každým zájemcem je vedeno sociální šetření. Přednost mají lidé, kterým je přiznán 3. nebo
4. stupeň příspěvku na péči.
Zlínský kraj stárne a proto je zapotřebí kapacity služeb pro seniory postupně navyšovat. Aby senioři zůstávali do vysokého věku fit, podporujeme finančně seniorské
spolky a kluby, které pořádají rekondiční pobyty, cvičení,
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přednášky a další akce. Sám Zlínský kraj zajišťuje celou
řadu akcí pro seniory, například semináře o nekalých obchodních praktikách tzv. šmejdů nebo o problematice násilí
na seniorech včetně toho nejbolestivějšího, domácího násilí. Organizuje konference ke Dni seniorů, na které chce letos ocenit aktivní předsedy a členy spolků. Spolu s lázněmi
Luhačovice a Univerzitou Tomáše Bati pořádá každoročně
v Luhačovicích na kolonádě velký turnaj seniorských klubů v pétanque.
Zároveň chce posílit podporu rodin s dětmi, připravuje
finanční příspěvek 10 000 Kč pro každé narozené dítě, občánka našeho kraje. Podporuje sociální služby a organizace věnující se rodinám. Rozvíjí nabídku zkrácených pracovních úvazků, aby rodiče mohli lépe sladit svůj rodinný
a pracovní život. Kraj rovněž přispívá na léčbu dětí, kterou
nehradí zdravotní pojišťovny. Prosazuje, aby děti vyrůstaly
v rodinách, a ne ústavech.
Podporujeme rovněž zavedení uzákonění pečovatelského
volna pro případ potřeby dlouhodobé péče o blízkého nemocného, a to za velmi podobných finančních podmínek,
jako je tomu při péči o nemocné dítě. Vždyť starý člověk
potřebuje stejnou, ne-li větší péči, než nemocné dítě a plné
nasazení těch, kteří se o něj starají.
Mgr. Taťána Valentová Nersesjan

JABLKOBRANÍ NA FAŘE
Všechny Vás srdečně zveme na třetí ročník
JABKOBRANÍ. Přijďte s námi oslavit letošní sklizenou
úrodu a prožít pěkný podzimní půlden. V neděli 2. října začneme naši slavnost v 10 hodin bohoslužbami
v evangelickém kostele, další program se bude odehrávat
na faře a farní zahradě od 11:30.
Kostel bude k bohoslužbám s díkčiněním za úrodu vyzdoben jako žádný jiný den v roce. Stejně jako v předchozích ročnících se zde pěkně pobaví celá rodina, zejména
pro děti chystáme na farní zahradě bohatý zážitkový program (ale o pěkné prožitky pro dospělé zajisté také nebude nouze). K občerstvení nebude chybět skvělý guláš
a dýňová polévka (snažíme se myslet na všechny, a tak ji
připravujeme bezlepkovou), mošt, burčák a další produkty z darů naší země i chlévů. Milou ozdobou programu
bude i vystoupení dětského folklorního souboru VIZOVJÁNEK.
Vyhlašujeme také znovu SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ JABLEČNÝ ŠTRÚDL. Do soutěže je třeba dodat
3 štrúdly (tři nohavice – jak se pěkně říká, a to v sobotu
1. 10. odpoledne mezi 16. až 19. hodinou na faru. Hlavní
šéfkou poroty, která vám také poskytne veškeré informace, je paní Jindřiška Hejtmánková (tel. 739 924 718).

KULTURNÍ a SOCIÁLNÍ KOMISE
PŘI OBECNÍM ÚŘADU JASENNÁ
srdečně zve
všechny traktoristy a jejich příznivce na

JASENSKOU TRAKTORIÁDU
(doufáme, že představíte své stroje,
v co největším počtu)

sobota 1. října 2016
Program:
Sraz zúčastněných traktorů bude
od 13.00 u Hasičárny.
Od 14.00 slavnostní jízda obcí
k firmě JASNO (s možností se svézt)
Od 15.00 soutěž pro malé i velké traktoristy
Jízda zručnosti – slalom
Rychlostní jízda - sprint
Občerstvení zajištěno!
Akce se koná pouze za příznivého počasí!
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Společenská kronika
Jubilanti

Červenec – srpen – září
85 let
Jaroslav Machala
75 let
Antonie Trlicová
Marie Kiková
Věra Bršlicová
70 let
Jarmila Poláchová

Narodili se:

Vít Pečenka (duben)
Adam Bělíček
Sofie Široká
Tereza Juřičková

Kulturní a sociální komise při Obecním úřadu Jasenná
Vás srdečně zve na

ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
Přijďte 1. adventní neděli 27.11.2016
v 16.00 hod. na točnu.
Nedělní odpoledne nám zpestří svým
zpěvem vánočních koled a hrou na různé
hudební nástroje děti z Jasenné.
Malé občerstvení zajištěno.
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Třídění odpadu
Milí odpad třídící i netřídící občané,
řekli byste, že šlapání PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak nešlapání obalů
představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Je řada způsobů sběru plastu např. sběr prostřednictvím
veřejných kontejnerů, sběr do soukromých popelnic přímo od domu nebo pytlový sběr. My použijeme pro jednoduchou demonstraci pytlový sběr, přičemž princip platí pro všechny typy sběrů. Náklady na nákup pytle, svoz,
evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle nebo nádoby
o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč (to když je svoz správně nastaven). Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových
obalů. Další a zároveň poslední informací potřebnou pro
doplnění mozaiky je kapacita pytle/nádoby. Do 120 litrové nádoby/pytle se vejde 1,2 kg nepošlapaných PET lahví
nebo 3,5 kg pošlapaných PET lahví.

Hmotnost
1,2 kg nepošlapaných PET
3,5 kg pošlapaných PET

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se
ztrátou -6 Kč na pytli/nádobě nebo se ziskem + 5,5 Kč na
pytli/nádobě. Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a jiné
další obaly.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme
uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci
40 tun plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců
a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se
tyto peníze musí vzít z rozpočtu obce/města nebo kvůli tomu podražit na poplatku za odpady, je to naprosto zbytečné a doslova do vzduchu vyhozené peníze.
Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme shlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na
Facebooku nebo na Youtube pod názvem Statisíce
ve vzduchu. Přejeme příjemné sledování a spousty
pošlapaných obalů.
S pozdravem Ing. Radek Staňka
pořad MOJE ODPADKY

Příjmy

Náklady

Zisk / Ztráta

1,2 * 5 = 6 Kč

12 Kč

6 – 12 = Ztráta – 6 Kč

3,5 * 5 = 17,5 Kč

12 Kč

17,5 – 12 = Zisk + 5,5 Kč

Informace obecního úřadu

Svoz nebezpečných odpadů
a velkoobjemových odpadů

V sobotu 1. 10. 2016 provede firma Marius Pedersen
a. s. svoz nebezpečných odpadů z domácností a také svoz
velkoobjemových odpadů. Svozová auta budou přistavena pouze u Restaurace Na Dvojce, a to od 7:30 do 9:05
hodin.

Volby do Zastupitelstva
Zlínského kraje

Volby do Zastupitelstva Zlínského kraje se uskuteční
ve dnech 7. – 8. 10. 2016. Volební místnost bude v Základní škole v Jasenné ve třídě v přízemí (vstup hlavním vchodem od silnice). Volební místnost bude otevřena
v pátek 7. 10. 2016 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 8. 10. 2016 od 8:00 do 14:00 hodin. Občané mohou
ze zdravotních důvodů požádat členy okrskové volební komise, aby za nimi přišli domů s přenosnou volební
schránkou. Tento požadavek můžete nahlásit na telefonní číslo obecního úřadu 577 456 122 nebo 732 366 377.
Voliči, kteří se v době voleb nebudou zdržovat v místě
svého trvalého pobytu, mohou požádat nejpozději 5. 10.
2016 do 16:00 hodin o vydání voličského průkazu Obecní úřad Jasenná. Voličský průkaz opravňuje voliče k provedení volebního práva v kterékoliv obci Zlínského kra-

je. Upozornění – nezapomeňte vzít s sebou do volební
místnosti platný občanský průkaz, případně cestovní doklad.

Sdružení rodičů a přátel dětí a školy
při ZŠ Jasenná srdečně všechny zve
v sobotu 15. 10. 2016 na vycházku
se skřítkem Podzimníčkem.
Další plánované akce
25. 2. 2017 Maškarní ples, pořádá SRPDŠ.
Téma: námořníci, piráti
4. 3. 2017 Maškarní ples pro děti
Prodáváme knihu Anna Kutějová: Vzpomínky z Jasenné. Cena je 250,- Kč.

Poděkování

Manželé Kráčalovi, rodiče Dominika Kráčaly vyjadřují poděkování Zlínskému kraji za poskytnutí dotace
ve výši 11.000,- Kč na „Rehabilitaci pro Dominika“ speciální metodou Thera Suit. Děkujeme.
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Jirka Kovář na Mistrovství světa v interpretačním umění.

Jirka si z Los Angeles přivezl stříbrnou a bronzovou medaili.

Hasičský tábor 2016.

Opravené chlapecké záchody v ZŠ.

Novotou září i dívčí toalety.

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. září 2016.
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