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Vážení spoluobčané,

konec roku 2016 se blíží. Dovolte
mi tedy jeho krátkou rekapitulaci:
Rok 2016 nebyl tak hektický, co se
týká stavebních a investičních akcí,
jako rok předešlý. V letošním roce
bylo naším hlavním úkolem modernizovat sociální zařízení, kotelnu
a podlahy v tělocvičně základní školy.
Všechny tyto akce byly zcela hrazeny
z obecního rozpočtu. Po deseti letech
provozu dosloužil i malý nákladní automobil v majetku obce a bylo nutno
pořídit nový. Také jeho nákup byl zcela hrazen z obecního rozpočtu.
Díky dotaci od Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR a Zlínského kraje, jsme mohli

Zimní údržba
Opět nastává čas zimní údržby
komunikací a veřejných prostranství. Žádám občany o spolupráci při
zimní údržbě a o pochopení, které je a bude nutné hlavně při velké sněhové nadílce. Odklízecí technika nemůže být na všech místech
v obci současně. Další žádost míří
na všechny občany, kteří parkují své
automobily na obecních komunikacích a tím omezují, nebo zcela zabraňují průjezdu odklízecí techniky,
aby si své vozy přeparkovali na své
pozemky. V případě, že bude hrozit poškození vozidel, které i nadále
budou nevhodně parkovat, pak tyto
části komunikace nebudou udržovány. Totéž platí o naprosto nesprávném a nevhodném parkování na výjezdu z ulici, zejména tam, kde jsou
navíc opatřeny příkazovou dopravní značkou.

Platba
místních poplatků
Do 31. 3. 2017 je třeba uhradit
poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem v obci hradí 450,- Kč/rok.
Za nezletilé děti mají ze zákona po2 Jasenský zpravodaj

našim dobrovolným hasičům předat
nové zásahové auto.
Předložili jsme také projet do operačního programu příhraniční spolupráce, na němž jsme pracovali
společně s obcemi Rusava, Valašská Bystřice a Vavrišovo ze Slovenska. Pokud budeme úspěšní, podaří se nám v příštím roce významně
změnit podobu neutěšeného prostoru kolem sochy Portáše. Pracovali jsme rovněž na projektu dokončení chodníků, zastávkového zálivu
v dolní části obce, a na projektu, který by přinesl zásadní změnu ve vybavení sociálního zázemí u fotbalového hřiště. Neustali jsme ani v hledání
dotačních možností pro opravu místní komunikace Sokolská, 2. etapa.
Vzhledem k tomu, že hned na začát-

ku roku příštího bude vyhlášena výzva ve fondu mikroprojektů, pracujeme už nyní na záměru vybudovat
v obci pomník legionářům.
Na závěr mého ohlédnutí chci poděkovat oběma místostarostům, členům
zastupitelstva obce, členům finančního a kontrolního výboru a zaměstnancům obecního úřadu za celoroční
práci. Velké poděkování patří také členům kulturní a sociální komise, která
připravuje a zajišťuje kulturní akce.

vinnost hradit poplatek jejich zákonní zástupci. Poplatek je možné
uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený
u KB. Číslo účtu je 8621661/0100.
Variabilní symbol platby se vyplní podle šablony: 37220x, kde za x
doplníte číslo popisné domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte
(např. dům č. p. 28 má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by s variabilním symbolem 3722028 byla
připsána platba 1.800,- Kč). Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem v obci hradí i vlastníci
neobydlených domů s číslem popisným. Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku v kanceláři
OÚ si mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.
Do 31. 3. 2017 vybíráme také poplatky za psy. Poplatek je třeba
uhradit za psa staršího 3 měsíců.
Základní poplatek je 100,- Kč/pes/
rok. Obyvatelé pasek hradí 60,- Kč/
pes/rok, vdovy a vdovci pak 40,- Kč/
pes/rok. Poplatek je možné uhradit
také bankovním převodem na účet
obce 8621661/0100. Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x,
kde za x opět doplníte číslo popisné
domu, v němž má majitel přihláše-

ného psa (např. vlastník psa z domu
č. p. 28 uhradí obci na účet částku
100,- Kč s variabilním symbolem
134128).
Důrazně žádáme o placení poplatků bankovním převodem až
od 1. 1. 2017, ne dříve.

Oznámení obce

Vážení spoluobčané, dovolte mi
popřát Vám klidné prožití svátků vánočních v kruhu svých nejbližších.
Do nového roku pak přání pevného
zdraví, pohody a spokojenosti.
Roman Boháč, starosta obce

Informace
k nájemním smlouvám
na hrobová a urnová
místa na hřbitovech
v Jasenné
Nájemní smlouvy k hrobovým
místům na místních hřbitovech uzavřela většina nájemců se správcem
pohřebišť v roce 2003 na 15 let.
Doba nájmu tak uplyne dne 31. 12.
2017. Sdělujeme všem těmto nájemcům, že návrh nové smlouvy s prodloužením nájmu hrobového místa
na další období obdrží v měsíci listopadu roku 2017 do své poštovní
schránky. Není tedy potřeba obracet
se v průběhu roku na zaměstnance
správce hřbitova (tj. Obec Jasenná) s žádostí o prodloužení smlouvy. Podrobnější informace k uzavírání smluv a placení hřbitovních
poplatků budou zveřejněny v obecním zpravodaji v měsíci září příštího roku.

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
-

-

-

-

Dne 25. 10. 2016
Zastupitelé obce schválili:
nabídku firmy Jasno spol. s r. o., Jasenná 306 a pana Tomáše Mazala,
Říčanská 943, Vizovice na zimní
údržbu místních komunikací v obci
Jasenná,
revokaci usnesení č. VII/22/14/2016
ze dne 21. 6. 2016, kterým bylo
schváleno poskytnutí příspěvku Regionu Bílé Karpaty ve výši 20.792,Kč a revokací toto usnesení zrušilo,
smlouvu o poskytnutí finanční podpory Regionu Bílé Karpaty ve výši
8.311,- Kč,
prodej vozu GAZ firmě Zetes s. r. o.
Bojkovice za částku 60.500,- Kč,
Rozpočtové opatření č. 4/2016,
přijetí neinvestičního příspěvku
ve výši 24.000,- Kč na volby do krajského zastupitelstva,
podání žádosti o dotaci na tyto akce
- oprava MK Sokolská – II. etapa
- chodník podél I/69 – II. etapa
- výstavba kabin na fotbalovém hřišti
- dětské hřiště u MŠ
zpracování projektové dokumentace
na prodloužení vodovodního řadu
ke hřišti.

Zastupitelé neschválili:
- nabídku České pošty s. p. v projektu Pošta Partner - obec neuzavře
smlouvu o provozování pobočky.
Dne 29. 11. 2016
zastupitelé vzali na vědomí:
- navržený Ceník věcných břemen,
- žádost o posouzení návrhu na příjezdovou cestu k plánovaným
stavebním parcelám č. 782/63,
782/64 a 782/65 v k. ú. Jasenná
na Moravě.
Zastupitelé schválili:
- poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 450,- Kč/obyvatel/rok,
- inventarizační komisi k provedení inventur na majetku obce ve složení: předseda Ing. Ivana Londová,
členové Pavel Polách, Ondřej Navrátil, Iveta Dorničáková,
- Rozpočtové opatření č. 5/2016,
- navýšení neinvestičního příspěvku
pro ZŠ Jasenná o 20.100,- Kč,
- rozpočtové provizorium na 1. čtvrt-

letí roku 2017 v měsíčním čerpání
1/12 rozpočtu roku 2016,
- předčasné splacení úvěru na vodovod č. 0660009201694 ve výši
1.298.769,17 Kč,
- aktualizaci Ceníku služeb obce Jasenná, kde stanovuje poplatek za nájem a služby s nájmem spojené
na hřbitovech v obci takto:
Dolní hřbitov a horní hřbitov
- nájem: 1,- Kč/m2/rok
- služby s nájmem spojené: 38,- Kč/
m2/rok
Kolumbárium 			
- nájem: 60,- Kč/urnové místo/rok
Nájemní smlouvy na hrobová a urnová místa budou od roku 2017 uzavírány na 10 let.
Zastupitelé neschválili:
- směnu části pozemku p. č. 3214/8
v k. ú. Jasenná na Moravě za část
pozemku p. č. 398/9 v k. ú. Jasenná
na Moravě.
Zastupitelé pověřili:
- starostu a účetní obce k provedení závěrečných úprav rozpočtu roku
2016.

Obec Jasenná získala dotaci na pořízení
dopravního automobilu pro SDH Jasenná

Od Ministerstva vnitra – Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR obdržela obec dotaci
ve výši 435.539,50 Kč a od Zlínského kraje dotaci ve výši 290.337,63 Kč.
Celkové náklady na nákup dopravního automobilu byly 871.079,- Kč, to
znamená, že finanční podíl obce činil 145.208,87 Kč.
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Zprávičky ze školky

Podzimní tvoření

V pátek 30. 9. 2016 se v rámci Mateřské školy v Jasenné uskutečnilo
podzimní tvoření pro rodiče a děti.
Děti si z domu přinesly různé přírodniny jako např. dýně, šípky, kaštany či žaludy, které následně použily k výrobě svého „Podzimníčka“.
Každý „Podzimníček“ byl jedinečný
a originální. Tato tvořivá činnost jak
rodiče, tak děti velmi zaujala.   
Přírodní výtvory byly následně vy-

Zprávičky
ze školy

staveny před vchodem mateřské školy. Závěr podzimního odpoledne
jsme zakončili společným opékáním
špekáčků. Tato akce se zdařila, zpříjemnilo ji i hezké počasí.

Pochod broučků

V úterý 25. 10.2016 se uskutečnil
ve spolupráci Mateřské a Základní školy v Jasenné Pochod broučků.
Děti zamkly pohádkovým klíčem
školní zahradu a rozloučily se tak

s přírodou, která se pomalu ukládá
k zimnímu spánku. Odpoledne jsme
se poté všichni shromáždili v 17 hodin s lampiony, lucerničkami a jinými svítidly na fotbalovém hřišti. Odtud jsme společně vyrazili ke školní
zahradě. Zde děti prošly strašidelnou
stezkou a za odměnu obdržely malý
dárek v podobě svítícího náramku. Broučci pokračovali ve své cestě
k mateřské škole, kde bylo připraveno malé občerstvení. Akce se zdařila, rodiče i broučci spokojeně odcházeli domů.
Učitelky MŠ

Florbalový turnaj
ve Slušovicích

Již tradičně na podzim pořádá organizace Český florbal celostátní
florbalový turnaj Pohár základních
škol. V letošním roce se pořádání našeho okrskového kola zhostila Základní škola Slušovice, takže jsme
necestovali jako v předchozích letech
do Otrokovic. Našeho kola se kromě nás zúčastnily školní týmy z Lukova, Pozlovic a domácí ze Slušovic.
V turnaji hrálo každé mužstvo s každým mužstvem, tedy nás čekaly tři
zápasy. Náš tým přesvědčivě porazilo
družstvo z Pozlovic, ale v ostatních
dvou zápasech jsme prohráli vždy
těsně rozdílem pouze jedné branky.
Tedy jsme obsadili v turnaji pěkné
třetí místo. A kdo reprezentoval naši
školu? Byli to brankáři: Jakub Macek a Jakub Kovář dále hráči v poli:
Patrik Řezníček, Šimon Lukáš, Filip
Čala, Jakub Řezníček, Tomáš Bernátík a Jiří Mikulec. Všem děkujeme za bojovnost, nasazení a přejeme
mnoho úspěchů v dalších turnajích.
					
				

Pouštění draků

Krásné podzimní počasí zlákalo i nás 24. října k pouštění draků.
Na kopci naproti školy si mohly děti
vyzkoušet, jak letí. Z dálky bylo vidět, jak se draci prohání po obloze
a nechávají se nést.
4 Jasenský zpravodaj

Halloweenský karneval

V pátek 4. listopadu bylo ve družině plno strašidel. Přišly si zahrát hry,
soutěže a zatančit. Soutěžili jednotlivci i skupinky v hodu na cíl, přenášení fazolí brčkem, skákání s balónky,
výrobě mumii a tančení. Halloweenská párty se nám vydařila a my jsme
si zábavu užili.

Hraní nás baví

8. 11. prožili naši žáci více než hodinu aktivní činnosti s učiteli hry
na perkusové nástroje. Učili se rytmus, dynamiku, pohybově ztvárnit
hru a naopak - hrát podle pohybu
spolužáka, reagovat na pokyny "dirigenta". Všichni byli nadšeni, a proto se vedení školy rozhodlo zakoupit

cajony a "rytmické žabičky", které již
děti používají k doprovodu vánočních
písní.

Žákovský ples

16. listopad se nesl ve znamení
XV. Žákovského plesu. Den dlouho
očekáván, pečlivě chystán, radostně vyhlížen. Celý příjemný podvečer byl tradičně zahájen Dvořákovou
polonézou - slavnostní dojem letos,
krom krásného vystupování a odění
dětí, umocňovaly profesionální účesy našich slečen. Za nabídnutou spolupráci tímto mnohokrát děkujeme
SOŠS Vizovice. Následoval svižný
taneček dětí prvního a druhého ročníku na hudbu F. R. Čecha Já už jdu
a pásmo básniček, písniček a tanečků
dětí z MŠ Jasenná.
Druhá část plesu se nesla v duchu
hravém a soutěživém. Děti mohly
zkusit svou zručnost, postřeh, rychlost i pečlivost a v jednotlivých soutěžních disciplínách vybojovat drobné
odměny. O skvělý hudební doprovod
se již tradičně postaral Dalibor Dě-

dek a patří mu za to velký dík. Skvěle se bavily nejen děti.
Za bohatou tombolu chceme poděkovat hlavně Vám, rodičům. Ve štychu nás nenechali ani naši tradiční
sponzoři - SRPDŠ, Papírnictví Pavelka Vizovice, Jasno Jasenná a COOP
Jednota Jasenná - moc děkujeme!
Veliké poděkování patří bezesporu
jasenským Sokolům za propůjčení

Adventní čas se přiblížil a my jsme
se s dětmi ve družině dali do vánočního tvoření. Vyrábíme přáníčka
a pečeme perníčky.
Učitelé ZŠ Jasenná

Druhá polovina letošního roku
uběhla Valašskému souboru Portáš
mnohem rychleji, než obvykle – „šli
jsme z akce do akce“.
29. 6. jsme se po několika letech
vydali opět do zahraničí. Naším cílem byl Mezinárodní folklórní festival Eima ve městě Balvi v Lotyšsku.
Spolu s námi se festivalu zúčastnily soubory z Litvy, Polska, Srbska,
Estonska, Slovenska a samozřejmě i soubory místní. Prožili jsme
krásných pět dnů bohatých na zážitky z vystoupení na různých místech v Balvi a jeho okolí, bohatý byl
i program mimojevištní. Klimatické podmínky byly rovněž velice různorodé. Pro nás, kteří jsme do těchto
končin Evropy zavítali poprvé, zůstávají dodnes neskutečně rychlé změny počasí záhadou – přicházejí náhle
a téměř bez varování. Sledovat předpověď počasí v této lokalitě na další
den a něco si podle toho druhý den
naplánovat, nemá vůbec význam.  Je
velice pravděpodobné, že všechno

bude jinak. Krásnou ukázkou bylo
např. naplánované koupání v jezeře
Vilaka ezers po prohlídce latgalské
usedlosti Vēršukalns. Při příjezdu
k usedlosti svítilo sluníčko, po přejezdu k jezeru jsme se radostně převlékli do plavek a vrhli se do vody.
Snad během dvaceti minut se v dálce
objevil mrak, který se začal před očima zvětšovat a rychle blížit. Přes nasazenou maximální rychlost v úprku
z jezera a vzdálenost zaparkovaného autobusu, která nepřesahovala dvě
stě metrů, jsme dobíhali už ve slušném proudu přívalového deště…Během třídenního festivalu jsme absolvovali čtyři různě dlouhá vystoupení,
průvod městem a nádherné večery

nejprve společně s ostatními soubory a následně vždy s našimi skvělými muzikanty (čtyři muzikanti z naší
CM Vizovský Juráš, Mirka Urubka“jsme si půjčili“ z Muzygy Harafice
a Radka Bryola z CM souboru Bača  
z Valašského Meziříčí) – u cimbálu –
mnohdy až do hluboké noci. Cestou
zpět jsme si prohlédli hlavní město
Rigu, v Polsku jsme se zastavili a odnesli si zas úplně jiné zážitky z kláštera Jasná Gora v Czestochowé.
30. července jsme se sešli v hojném počtu na tradičním souborovém
táboráku v Lutonině u fotbalového
hřiště. Děkujeme velice za už opakovanou vstřícnost a zapůjčení prostor
Obci Lutonina.

Portáš doma i na cestách

prostor a paní Bajzové, paní Františákové a paní Štalmachové za jejich
ochotnou pomoc v bufetu.

Ten vánoční čas…
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13. 8. jsme moc rádi přijali pozvání na Mezinárodní folklórní festival na Soláni, který nesl název „Léto
na Soláni“. Jasenský folklór jsme prezentovali Šotyškou a Točenými z Jasenné za doprovodu CM Kašava.
Vedle souborů zvučných jmen, jako
Valašský Vojvoda z Kozlovic, Soláň, Kotár, Flair…jsme cítili značné
vnitřní chvění, ale svého úkolu jsme
se zhostili s nasazením a velice slušně. Jasenské tance byly k naší radosti
odměněny zvučným potleskem.

8. září jsme s bušícím srdcem účinkovali v pravidelném živě přenášeném pořadu TV Noe U nás aneb
od cimbálu k lidové kultuře, tentokrát
s názvem Ozvěny – Pěsničky z Jasenné. V průběhu vysílání bylo spolu
s panem Josefem Londou vzpomenuto uplynulých 30 let od vzniku souboru Portáš, byla představena nově
vydaná kniha Anny Kutějové s názvem Vzpomínky z Jasenné a připomenuto v loňském roce vydané CD
Pěsničky z Jasenné. Zazněly písničky
jen a pouze z Jasenné v podání Kláry Obručové, Lenky Mrlinové, Pavla Ptáčka a Jana Cziroka za doprovodu CM Kašava. Zatancovali jsme
opět již výše zmíněné dva jasenské
tance. Do závěrečných točených jsme
vložili už pomalu mizící trému a obrovskou úlevu z vědomí, že už bude
brzo konec, takže nám od krpců“ jiskry létaly“ a veškerou svou energii
jsme nachrstali do těch kamer, jenom
aby už ta světla konečně zhasla…J.
Je nám úplně jasné, že televizní hvězdy z nás nikdy nebudou, ale snad
jsme spolu s Jankem Rokytou potěšili obyvatele naší obce a připomněli
celé republice, že Jasenná je sice ještě
6 Jasenský zpravodaj

jedna v Čechách, ale ta významnější
je (bez urážky J)) na Valašsku.  
O týden později 17. 9. se konal
ve Valašském Meziříčí už tradiční
Mezinárodní folklórní festival Babí
léto – letos již 12. ročník, kterého
jsme se zúčastnili poprvé a velice
rádi. Spolu s námi se průvodu městem
i následných vystoupení v odpoledním a večerním programu zúčastnily
soubory z Čech, Moravy, Slovenska,
Polska, Srbska a Itálie. Přes nepřízeň
počasí měla všechna vystoupení velký úspěch. Jsme rádi, že
se nám vyplatilo „oprášit“ po několika letech
Klobúkový a rozesmát
plný sál v prostorách
zámku Žerotínů.
81. beseda u cimbálu na Lukově se konala 22. října a nesla název Pěsničky z Jasenné
aneb z valašské hudební pokladnice Anny
Kutějové. Sem chodí a jezdí lidé, kteří mají rádi folklór, tady jsme se cítili velice dobře.
K jasenským tancům jsme přidali zas
po letech spolehlivý Mašinový a rozesmáli i PhDr. Karla Pavlištíka, etnografa, folkloristu a mnohaletého
choreografa souboru Kašava. Jeho
stručné hodnocení našeho vystoupení – „Jste dobří!“ si budeme dobře
pamatovat… Po volné zábavě u cimbálu, kterou jsme si velice užili, jsme
tedy odjížděli s naším výkonem celkem spokojeni J. (Na tomto místě si
dovolím jen krátkou osobní poznámku  - tady jsme při vystoupení poprvé použili i jasenský úvaz šátku tetičky Kutějové, kterému se snažíme co
nejvíce přiblížit podle zachované fotodokumentace).
A konečně – 12. hodová obchůzka s baranem – 5. 11. Zase
po letech nádherné počasí… Děkujeme velice Vám všem, kteří jste nás s úsměvem
vítali, přichystali nám
štědré pohoštění, zazpívali si s námi, povykládali, zatancovali…

Moc a moc zas děkujeme panu Surému za důvěru a „poščaj“ nového barana a prosíme, aby nám ho opatroval do příštího roku – už je naučený...
J). Stejně tak jsme vděční a děkujeme muzikantům, kteří nám hráli celý
den a ještě pokračovali večer na hodové zábavě – kdo nezažil, nepochopí, jak je to náročné a kolik to stojí
sil. Nelitujeme však žádné své energie, ani ti, kteří přišli o hlas a v neděli vůbec nemluvili, ani my, co jsme
necítili nohy ještě v pondělí.
Vánoce se blíží, a tak jsme stihli
ještě zazpívat a pomoct rozsvítit vánoční stromek v Lutonině – 26. 11.
„Lutoňanom“ děkujeme za pozvání
a vřelé přijetí.
S některými z Vás jsme se v tuto
chvíli zřejmě již viděli na Živém Betlémě u evangelického kostela v Jasenné. Věřím, že se toto již tradiční
předvánoční setkání občanů Jasenné opět povedlo, že jsme se společně
nadechli vůně Vánoc i zamysleli nad
jejich skutečným poselstvím a bylo
nám spolu dobře.
Závěrem si Vás všechny dovolím
pozvat na náš tradiční Valašský bál,
který pořádáme společně se souborem Vizovjánek, a to 14. ledna 2017
ve vizovické sokolovně. Přijďte se
pobavit, zazpívat a zatancovat u cimbálu - s valašskými písničkami.
Děkujeme Obci Jasenná za podporu a Vám všem, kteří nás povzbuzujete a chápete, že se snažíme naslouchat
odkazu tetičky Kutějové a udržovat
zažehnutý plamen jasenských tanců
a pěsniček…
         Přejeme Vám krásné Vánoce,
v novém roce pak buďte zdraví a udržujte úsměv J…
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová

Vítání občánků
V neděli 23. října jsme opět uspořádali letos již třetí Vítání občánků.
Za to jsme velmi rádi. Přivítali jsme
celkem 6 dětí. Tradičně slavnostní
projev Kamily Poláchové a pana starosty Romana Boháče doplnilo milé
vystoupení „cérek a ogarů“ z 1. třídy ze základní školy pod vedením
paní vychovatelky Martiny Večerkové. Rodiče se podepsali do kroniky
pod pamětní list a dostali milý dárek
na památku na tento den. Nechybělo
ani obvyklé focení u kolébky a společné foto. A koho jsme přivítali?

Vít Pečenka, Johana Přímalová, Ella Machovská, Denisa Zrníková,
Adam Bělíček a Sofie Široká.

Rozsvěcování stromečku
"Vinšujem Vám dobrý den, jak
sa máte, estli vy nás od loňska, eště
znáte…" Těmito slovy známé koledy
přivítaly děti z Jasenné všechny hosty, kteří přišli první adventní neděli
na točnu. Tam totiž proběhlo, stejně
jako loni v tuto dobu, „Rozsvěcování vánočního stromečku.“ Loni
nás čekalo překvapení v podobě nového osvětlení na stromečku, letos
byl překvapením samotný stromeček. Možná si někdo říká, že je malý,
ale na rozdíl od let minulých máme
stromeček zasazený, takže nám pěkně poroste.
Děti byly moc šikovné a opět
zvládly nazpívat jak známé koledy,
tak i vánoční písničky méně známé,

za což jim patří obrovské poděkování. Lidí se sešlo opět hodně. Všichni byli "odměněni" horkým svařákem
nebo teplým čajem a také měli možnost ochutnat něco na zub, za což  děkuji všem členkám kulturní a sociál-

ní komise, které se tohoto úkolu ujaly.
Věříme, že se nám alespoň trošku
podařilo vás zklidnit v tomto hektickém a náročném období před Vánocemi a zažili jste s námi chvilku
předvánoční pohody a klidu.

Předvánoční Krakow a solný důl Wieliczka (Vělička)

Dne 10. prosince 2016 se uskutečnil již druhý předvánoční zájezd pořádaný kulturní komisí. Pro letošní
rok jsme vybrali Polsko - Krakow
a solné doly Wieliczka.
Program byl nabitý. Jako první nás
čekala 2,5 hodinová návštěva solného
dolu Vělička. Trasu dlouhou 4,5 km,
která zahrnovala prohlídku historických i mýtických soch, vytvořených
z kamenné soli, klenuté síně, kaple,
podzemní jezero a více než 600 schodů, kterými jsme se postupně dostali až 135 m pod zem, zvládla i nej-

mladší účastnice zájezdu Eliška Surá
(5 let) bez remcání.  Důl je 327 m hluboký. Celková délka chodeb dosahuje až 300 km, přičemž veřejnosti jsou
zpřístupněna přibližně 2 % z celkové délky chodeb. Všechny chodby se
rozprostírají celkem na devíti úrovních, které jsou propojeny buď velkými komorami, speciálními tunely, či
šachtami a výtahy. V roce 1978 byl
solný důl Wieliczka zařazen na seznam světového kulturního dědictví
UNESCO jako jedna z vůbec prvních památek v zemi.
Jasenský zpravodaj 7

     Po dolu nás čekaly ještě vánoční trhy v Krakově. I když už jsme byli
celkem dost „ucapkaní“, myšlenka
na punč, klobásu, krowky a vánočně osvětlený Krakow nás povzbudila. Na prohlídku jsme měli 3 hodiny
a záleželo již na nás, co jsme chtě-

li navštívit. Všichni jsme si ale prošli část tzv. Královské cesty, která nás
zavedla až na Hlavní rynek – největší náměstí ve střední Evropě, se slavnou tržnicí Sukennice. Zde jsme si
mohli koupit (pokud jsme si vystáli řady a prodrali se mezi lidmi) růz-

né typické věci pro Polsko. Z Krakowa jsme odjeli ve večerních hodinách
a se zpěvem jsme se vrátili před půlnocí domů.
„Tak snad se náš výlet všem účastníkům zájezdu líbit a třeba příští rok
znovu.“

Vánoční koncert souboru Kašava

V neděli 11. 12. 2016 jste mohli
strávit hodinu v evangelickém kostele se souborem Kašava a s vánočními koledami.  Sešlo se vás kolem 70
diváků a tím jste podpořili i charitativní myšlenku celé akce. Moc děkujeme.

Vaše kulturní a sociální komise

Hasičský závěr roku 2016

Hasičskému sportu už nám bohužel
nepřeje počasí. Ale to nevadí. Nová
sezóna nám začne, co by dup. Trénovat na závody začneme hned na jaře.
I přes podzimní/zimní období
máme jiné aktivity. Podařila se nám
uskutečnit další drakiáda. Měli jsme
pochyby, jestli se umoudří sychravé počasí, ale patron hasičů Floriánek nám zařídil nádherný slunný
den. Ideální pro pouštění draka. Vyšlápli jsme na kopec Klenic, kde vyfukovalo. Připravili jsme občerstvení
pro děti i dospělé. Akce se vydařila
a snad se i všem líbila.

li Mikulášskou družinu. A to ve vší
parádě. Družinu čekalo celkem 20
domů. Děti slibovaly Mikuláši s Andělem, jak budou hodné a poslušné.
Snad jim to vydrží po celý rok :-)
Rok jsme zakončili hasičskou výroční schůzí, kde se shrnul celý rok
2016. Mluvilo se o úspěchu v soutěžích, táboře ve Vlachovicích, dobročinných i kulturních akcích. Měli
jsme tam i kulturní vložku v podání

Musím se pochlubit s naším novým
hasičským přírůstkem... MÁME
NOVÉ HASIČSKÉ AUTO! Auto
nám opravdu chybělo a bude nám
velkým pomocníkem. Financovalo
se z dotací a přispěla nám na něho
i naše obec. Děkujeme.
Nezapomněli jsme ani na ty nejmenší a již čtvrtým rokem jsme vysla8 Jasenský zpravodaj

našich starších žáků. Secvičili si pro
nás scénku, která nás opravdu pobavila. Moc se jim vydařila. Děkujeme
:-)
Nový rok 2017 začneme hned další
kulturní akcí. V lednu nás čeká další
Hasičský ples. Tímto Vás chci všechny srdečně pozvat.
Za celý hasičský sbor Vám přeji
klidné svátky vánoční, plné pohody
a v novém roce 2017 hodně úspěchů.
za SDH Laďka Smilková

Sbor dobrovolných hasičů Jasenná
si Vás dovoluje pozvat na

HASIČSKÝ PLES
který se koná v sobotu 21. ledna 2017 ve 20 hodin
v místní sokolovně.
K tanci a poslechu hraje skupina Midnight Band,
vstupné je 50,- Kč.

SK Jasenná po 1. části sezony 2016/2017
Starší žáci vedení trenéry Adamem
Smilkem a Janem Zichou (Buler)
skončili po podzimní části na výborném druhém místě. Prohráli pouze
s vedoucím týmem tabulky Štítnou
nad Vláří. Nejlepšími střelci týmu
jsou Filip Kůra s 8 góly, 5 branek
vstřelili Marek Řezníček a Štěpán
Řezníček, 4 góly Jakub Řezníček.
Mladší žáci Sk Jasenná vedení
Antonínem Studeníkem si připsali
v první části soutěže tři výhry a šestkrát odešli poraženi. Patří jim v tabulce 7. místo. Přesto panuje s vystoupením našich malých fotbalistů
spokojenost.
Naši nejmladší fotbalisti pod vedením Radima Lukáše a Milana Řezníčka dokázali pětkrát zvítězit a připsali si tři prohry.
Muži Sk Jasenná vstoupili do své
třetí sezony v okresním přeboru pouze s minimem změn. Kádr opustili  
Martin Nikolén a Jakub Smolík, naopak posílil nás brankář Jakub Špaček.

Vstup do soutěže se našim hráčům
moc nepovedl a po čtvrtém kole se
po špatných výsledcích i výkonech
nečekaně rozhodl skončit trenér Roman Holík. Jeho místo provizorně do konce podzimu zaujali Marek
Řezníček a Adam Smilek. Tým nakonec vystoupal po devíti odehraných
kolech do klidného středu tabulky,
ale zlomovým okamžikem podzimní
části byl zápas v Loukách. Sk Jasen-

ná po dobrém výkonu dlouho u favorita vedl, jenže po hrubých chybách
sudího jsme odjížděli bez bodů. Další tři zápasy jsme prohráli a propadli
se tabulkou až na 12. místo.
Snad se nám podaří v zimní přestávce kádr posílit, sehnat trenéra
a v jarní části zachránit účast v okresním přeboru.
Za Sk Jasenná Marek Řezníček

Místní akční skupiny pomáhají zkvalitnit život na venkově

Zlepšení kvality života obyvatel
na venkově, propojování místních
aktérů, získávání a rozdělování dotačních prostředků i podpora turistického ruchu v regionu je cílem Místních akčních skupin (MAS). S jejich
pomocí se opravovaly kulturní domy,
místní komunikace nebo modernizovala zemědělská technika. Nově se
budou podílet na budování rodinných
a komunitních center, budou podporovat školská zařízení, agroturistiku
nebo regionální výrobu.
„Místní akční skupiny ale nevznikly primárně jen kvůli finančním prostředkům, které mohou rozdělovat
– to je přidaná hodnota,“ říká předseda Národní sítě Místní akční skupiny ČR Václav Pošmurný. Motivací
pro jejich založení je podle něj především snaha spojit partnery v regionu.
MAS se pak pro ně stávají mentorem,
který je vede celým procesem – poskytuje jim poradenský servis, kon-

zultace při psaní projektů, pomáhá
s jejich realizaci i zajištěním udržitelnosti, ale především je propojuje.
MAS je nezávislým společenstvím
občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné
správy (obcí, svazků obcí a státních
institucí). V rámci svých aktivit vytváří strategii rozvoje, která definuje
směry, jimiž by se měl daný region
vydat. Naplňovat tuto strategii se pak
daří díky partnerství a spolupráci aktivních jedinců a subjektů sdružených v rámci
Místní akční skupiny.
V současnosti je počet
Místních akčních skupin
180, a to v územní působnosti 5 873 obcí, v nichž žije 6,1
milionu obyvatel, což je 58
procent populace České republiky. Jejich činnost je financována z Integrovaného
regionálního operačního pro-

gramu (IROP), členských příspěvků,
půjčkami, granty a úvěry krajů nebo
výnosy organizace, které Místní akční skupiny poskytují.
Na našem území je aktivní Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko, která sídlí na Městském
úřadě ve Vizovicích. Pokud se
o nás chcete dozvědět více, nebo se
stát naším členem, navštivte internetové stránky www.masvas.cz.
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Farní sbor ČCE v Jasenné
Vánoční krabice od bot

Jde o celorepublikovou akci, ke které se letos opět připojila Diakonie ČCE – středisko Vsetín. Cílem je udělat
radost dětem z rodin, které nemají dostatek prostředků
na zakoupení vánočních dárků a zároveň motivovat děti
k tomu, že i ony již mohou pomáhat těm, kteří se nemají
tak dobře. Náš sbor se společně s  Diakonií Vsetín do této
akce zapojil již podruhé. Na Vsetín jsme odvezli „krabice“ nejenom z Jasenné a Ubla, ale také z Vizovic, Všeminy a Chrudimi. Děkujeme všem, kteří přispěli svou „Krabicí od bot.“

Přehled vánočních
a novoročních bohoslužeb

18.12.
10.00
4. adventní neděle
24.12.
16.00

bohoslužby
v modlitebně na faře
štědrovečerní bohoslužba

Štědrý den		
25.12.
10.00
Boží hod vánoční
31.12.
17.00
Starý rok		

v modlitebně na faře
bohoslužby s večeří Páně
v kostele
bohoslužby s večeří Páně
v modlitebně na faře

1.1. 2017  10.00
		
8.1. 2017  10.00  
		

bohoslužby
v modlitebně na faře
bohoslužby s večeří Páně
v modlitebně na faře

Tříkrálová sbírka

livých zařízení Charity, které se starají o potřebné v nejrůznějších oblastech.
Ale děti převlečené za tři krále přicházejí hlavně proto, aby vám na konci Vánoc popřály požehnaný nový rok.
Písmena K+M+B, která si můžete nechat napsat na dveře,
neoznačují, jak se obecně myslí, jména legendárních tří
králů, ale latinskou větu  Kristus mansionem benedicat,
tedy „Ať Bůh žehná tomuto domu“.

Týden modliteb za jednotu křesťanů

V sobotu 7. ledna pravděpodobně i u vás zazvoní tři
králové. Přijdou s pokladničkou, do které můžete dát svůj
dar. Výtěžek Tříkrálové sbírky je určen na provoz jednot-

Už více než sto let patří k lednu akce, která se postupně rozšířila do celého světa. V jednom týdnu se setkávají křesťané z různých církví, aby se společně modlili, ale
také se učili překonávat rozdíly, které mezi sebou historicky máme.
U nás se už tradičně koná bohoslužba a po ní neformální setkání u něčeho dobrého k jídlu a pití. Tentokrát
se setkáme ve středu 11. ledna 2017 v 17 hodin v římskokatolickém kostele sv. Vavřince ve Vizovicích a o týden později ve středu 19. ledna v 17 hodin v modlitebně
na faře evangelického sboru v Jasenné.
za Farní sbor ČCE v Jasenné Blanka Macková

Cimbálová muzika

VIZOVSKÝ JURÁŠ
srdečně zve
své příznivce na tradiční
20. vánoční koncert
26.12.2016 v 16 hod.
v kostele sv. Vavřince
ve Vizovicích
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Ohlédnutí
Potoky, půdu, mráz zaková, všechno zdánlivě spí, pod
nohama v polích se chystá zázrak, zase nás v jaru překvapí. Slunce se k nám výš vyšplhá, hřeje, ledy uvolní, najednou je v potůčcích vidět podivné hlavičky, podobají se bytostem kosmickým a on to devětsil. Přijde
čas bílých závojů ve stromoví, kvetou, voní a bzučí. Co
mrazíky přežije, pak pomalu uzrává, přežene se čas
bouří, které chutě léta do plodů všelikých vloží, i v tom
hloží hložince pro naše zdraví. Přejde čas teplých dnů,
které nejvíc milujeme a je tu podzim, barev plno a úrody sklízení. Pomalu se všechno chystá ke zklidnění,
do podzemí se síla příštího roku ukládá. Co nám v paměti z těch dějů přírodních zůstane? Tak se na ně podívejme, každého z nás ovlivnily.
Leden: Počátek měsíce mrazivý, noční teploty v rozmezí -5 až -10°. Do 9. ležela sněhová pokrývka, nebyla
však dostatečná pro zimní sportování. V závěru první
dekády se objevily na zahradách krtince a bylo ke slyšení intenzivnější ťukání datlů a strakapoudů při hledání potravy. 10. přišlo oteplení s dešťovými přeháňkami, po hřebenech kopců sněhovými. Po 15. se začalo
ochlazovat, sněžit a opět se obnovila sněhová pokrývka
(do 5 cm), která vydržela do 27.1. Fabiánská zima (21.1.)
se dostavila, ovšem trvala jenom krátce, nejsilnější
mráz -18° naměřen dne 22.1. V tento den byly naměřeny na Šumavě teploty až do -35°, ve Štítné nad Vláří
-20°. Po mrazech se hned od 25. ledna oteplilo a oteplení na hodnoty nad nulou vydrželo až do konce měsíce. V Jasenné nebyly příznivé podmínky pro lyžování,
příznivcům bruslení však leden, s přestávkami, ledu nadělil. Souvislá sněhová pokrývka ležela 20 dní, nepřesáhla však výšku 5cm. Nejnižší teplota: 22.1. (-18°);
nejvyšší teplota: 30.1. (+7,5°); srážky: 48 mm (dlouhodobý průměr 47 mm).
Únor: Teplý průběh, sněhová pokrývka spíše krátkou epizodou, roztávala během dne, delší trvání měla
jenom v polohách nad 500 m n.m. Letošní únor byl teplý a mokrý, připravoval nám nádherné ukázky černých
mraků předjaří, s kontrastem bílé v prosluněných stráních. Dá se konstatovat staré rčení: „Únor bílý pole
sílí?“ Sněhových srážek mnoho nebylo, zato dešťových
nadmíru. Nejnižší teplota: 27.2. (-7,2°); nejvyšší teplota: 22.2. (+15,2°); srážky: 95,8 mm (dlouhodobý průměr 46 mm). Můžu konstatovat, že tak srážkově vydatný
únor nepamatuji, přitom je tento měsíc z dlouhodobého
hlediska většinou na srážky skoupý. Po vydatných srážkách dne 10.2. se zvedla voda v potoce na stav obvyklý
po letních bouřkách.
Březen: Studený průběh, oteplovat se začalo až v samotném závěru měsíce, kdy se denní teploty vyhouply
nad +10°. V první polovině měsíce nás trápilo větrné
počasí, foukal studený vítr většinou ze severu Ruska,
stáčel se k nám přes Baltické moře. Závěr měsíce zase

připomínal blížící se aprílové počasí. 15.3. napadal nad
ránem sníh, bylo studeno jako v roce 1939, kdy nás obsazovaly jednotky nacistického Německa, letos jsme
si připomněli 77. výročí. Letošní březen dodržel platnost pranostiky: „Březen, za kamna vlezem“. Nejnižší
teplota: 19.3. (-5,7°), 17.3. (-5,4°), 18.3. (-5,2°); nejvyšší teplota: 31.3. (+21,5°); srážky: 25,3 mm. (dlouhodobý průměr 44 mm).
Duben: Kouzelná vesna proutkem mávla a od 2. do 7.4.
nám bylo teplo, teploměr ukazoval hodnoty přes +20°.
4.4. se zazelenaly hlohy, na habrech a bucích drobné lístky, nalezena i rozkvetlá prvosenka jarní, lidově
kropáček májový. 5.4. k vidění rozkvétající mirabelky,
ke kvetení nachystána trnka obecná, všechno vegetační fáze obvyklé po svátku Jiřího (24.4.). Před 50 léty,
za doby mého dětství, nakvétaly kropáčky po 1. květnu,
odtud část lidového názvu. Již tady bylo zřejmé, že vegetace je o 3 týdny v předstihu a něco nedopadne dobře. 15.4. kvetly durancije a třešně, do pěti dnů kvetly
karlátky a hrušně, stromoví bylo obaleno květem. 24.4.
začaly nakvétat některé odrůdy jabloní. Bylo zaděláno
na pohromu a ta přišla neúprosně. 24.4. k nám začal
proudit studený, původem arktický vzduch podél pobřeží Norska. V následujících 5 dnech nám mrazy poničily úrodu trnek, třešní, hrušek a částečně i jablek. A to
sa praví: „Na svatého Juří, vylézajú hadi a ščúři“, letos by však po ránu pěkně nachládli. Nejnižší teplota:
26.4. (-5,8°), 28.4. (-4,3°), 29.4. (-3°), v mrazových kotlinách byla teplota i nižší; nejvyšší teplota: 5.4. (+25,8°);
srážky: 55,8 mm (dlouhodobý průměr 56 mm).
Květen: Do 12.5. vystupovaly denní teploty k +20°,
ochladilo se s nástupem Ledových mužů (12.5. - 15.5.),
poslední ranní mráz přišel 16.5. (-1°), v Jasenné se mohly na některých místech vyskytnout teploty pod nulou
ve dnech 17.5. a 19.5., kdy byla hodně studená rána. Rajčata, okurky a přísady jiné zeleniny bylo možné vysazovat bez nebezpečí až po 20. květnu. V okolí přecházelo
mnoho bouřek, nás však míjely. Pro zajímavost uvádím, že 31.5. byla v Albrechticích na Bruntálsku bouřka, ve které napršelo za 50 minut, 120 litrů vody/m 2.
Poslední dekáda května byla již teplá, ranní teploty již
neklesaly pod +10°. První houbu jsem našel 30.5., a to
hřib kovář. Nejnižší teplota: 16.5. (-1,°), 17.5. (+0,1°);
nejvyšší teplota: 21.5. (+25,7°), 22.5. (+26°), 23.5.
(+26,8°), 28.5. (+27,6°), 30.5. (+27,6°), 31.5. (+27,3°);
srážky: 43,8 mm (dlouhodobý průměr 82 mm).
Červen: Celý měsíc bylo poměrně sucho, málo srážek, v jednom dnu hned na začátku měsíce napršela
1/3 vody z měsíčního přídělu. Pak byly slabé srážky
(do 7 mm), které se vypařily během druhého dne z vegetace, pod stromy sucho. Během měsíce hodně bouřek, které nás zase obcházely, buď je zastavily Vizovské
vrchy, nebo Bílé Karpaty a Javorníky. Bouřky šly hlavně z Alpské oblasti přes Čechy na sever, nebo od jihu
údolím Váhu a stáčely se do Javorníků a Beskyd. Ve 12
dnech jsme slyšeli hřímání bouřek. Letošní monzunoJasenský zpravodaj 11

vé deště Jasennou minuly a nedostavily se ani tzv. Jánské vody, leželi jsme v závětří hor. Koncem měsíce již
bylo vidět v přírodě nedostatek vláhy. Houby začaly
růst začátkem měsíce, těšili jsme se, ale houby přestaly
růst. Nejnižší teplota: 7.6. (+4°), 8.6. (+4,7°); nejvyšší
teplota: 24. a 25.6. (+34,1°), v 5 dnech poslední dekády června stouply teploty nad +30°. Srážky: 46,9 mm
(dlouhodobý průměr 102 mm).
Červenec: Teplotně vyrovnaný, jenom v půlce měsíce se v 6 dnech ochladilo, teploty do +20°. Na svátek
Anny (26.7.) se pravidelně ochladí v nočních hodinách,
letos však byly ranní teploty příjemné. Pranostika říká:
“Svatá Anna, chladna z rána.“ Přišly však mlhy, které
se s podzimem tvoří za hřebenem Syrákova a po ránu
přetékají k nám do údolí, kde se v teplejším vzduchu rozpouštějí. První takový úkaz jsme viděli 25.7.
a poté 29.7. Mlhavo s podzimním nádechem bylo 28.7.
V 7 dnech jsme slyšeli hřímání bouřek. Převaha srážek spadla v letních bouřkách. Nejsilnější bouřka přišla 31.7. po 16-cté hodině a napršelo 43,3 litru vody/m 2
(43,3 mm). Ani během července se houbařské žně nekonaly. Nejnižší teplota: 7.7. (+5,8°); nejvyšší teplota:
2.7. (33,7°), na +30° se dostaly teploty ještě ve dnech 1.,
12., 22., 24., 30., a 31.; srážky: 119,1 mm (dlouhodobý
průměr 89 mm).
Srpen: Byl o poznání chladnější, než jak jsme byli
zvyklí poslední léta. Ani v jednom dni nevystoupila teplota na +30°. Přitom v loňském roce měl měsíc
srpen 17 dnů s teplotou nad +30°. Houby začaly růst
začátkem měsíce a koncem srpna jejich růst ustal. Během srpna měli všichni houbaři možnost nasbírat dostatek hub. Vyjádření ČHMÚ pro letošní meteorologické
léto, to je červen, červenec, srpen. Léto bylo v porovnání s loňským o 2,8 °C chladnější. Podle dlouhodobého průměru let 1961 – 1990 bylo letošní léto o 2,1°C
teplejší. Nejnižší teplota: 12.8. (3,8°); nejvyšší teplota: 28.8. (+29,7°); srážky: 69,4 mm (dlouhodobý průměr 83 mm).
Září: Teplé počasí závěru srpna se překulilo do první poloviny září, denní teploty stoupaly na příjemných
+25 až +29°C, noční teploty byly nad +10°. Ochlazovat se začalo od 17.9., noční teploty klesaly pod +10°
a denní stoupaly k +20°, tak to zůstalo do konce měsíce.
První náznaky mrazu se ukázaly 23. a 24. září, ranní
teplota klesla k bodu mrazu, na četných místech u potoků se vyskytla jinovatka, tak zvaný „šeďák“. Mráz se
vyskytl jenom na povrchu půdy. Letošní astronomický
podzim nastal 22.9. v 16:20 hodin. Mnozí jsme se těšili, že v září již konečně začnou růst houby, ale podmínky k růstu se asi houbám nelíbily, sice teploty příjemné, ale málo vláhy. Nejnižší teplota: 23.9. (+2,2°);
nejvyšší teplota: 8.9. (29,1°), 9.9. (29,7°), 10.9. (+29°),
11.9. (+29,7°), 12.9. (+28,5°); srážky: 33,4 mm (dlouhodobý průměr 58 mm).
Říjen: První den října nám ukázal ještě usmátou tvář
podzimu, teplota stoupla až na +25°C. Poté se začalo
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ochlazovat velmi rychle. Měl to na svědomí studený
vzduch ze severní části Ruska, od pohoří Ural. V začátku měsíce přišly významné srážky, ve 3 dnech napršelo 55 mm. U nás pršelo a na hřebenech Krkonoš, Jeseníků a Beskyd padal sníh. První mráz zaznamenán
dne 7.10. (-1,7°). Po 20. byly i dny, kdy jsme si mohli
vychutnávat barevnou nádheru podzimu. Ještě na konci října bylo možné najít hřib bílý, hřib smrkový a rostly bedly, hlavně v pastvinách. Nejnižší teplota: 8., 9.,
28.10 (-2,5°); nejvyšší teplota: 1.10. (+24,8°); srážky:
98,1 mm (dlouhodobý průměr 50 mm).
Listopad: Začíná se ochlazovat koncem I. dekády,
ranní teploty okolo -5°. 10.11. navečer padal na Syrákově sníh v přeháňkách a 12.11. ráno první sníh i v dědině, bílé střechy a slabá vrstva v polích. Sníh zůstává ležet jenom v nejvyšších polohách. 15.11. mráz -8,4°,
na Šumavě v Hojsově Stráži naměřili -20°, což je rekord za posledních 30 let pro tento den. Od 18.11. se začalo oteplovat a byly teploty nad nulou až do 27.11. Při
tomto oteplení bylo vidět zvýšenou aktivitu mravenců
lesních, k vidění pavouci, ploštice a mouchy. V závěru měsíce se ochladilo a začalo sněžit, 1.12. ráno sněhová pokrývka 5cm, sníh však nezůstal ležet. Na svátek Kateřiny (25.11.) bylo blátivo, tak uvidíme, zda se
vyplní pranostika a na Vánoce bude led. Nejnižší teplota: 15.11. (-8,4°), 30.11. (-8°); nejvyšší teplota: 20.11.
(+12°), 21.11. (+14°), 22.11. (+14,7°), 23.11. (+13°); srážky: 44,4 mm (dlouhodobý průměr 64 mm).
V období leden – listopad 2016 je úhrn srážek
680 mm, což je dobrá bilance, za celý loňský rok spadlo
595,5 mm srážek. Zatím je deficit srážek na dlouhodobý průměr 115 mm a pravděpodobnost, že toto množství naprší, či nasněží v prosinci, je malá. Dlouhodobý
průměr pro prosinec je 64 mm. Čerstvá předpověď počasí do 10. ledna příštího roku mnoho naděje nedává,
srážky mají být spíš podprůměrné. Teploty mají být nad
dlouhodobým průměrem, ale o tom až v příštím roce.
Pavel Sovička, kronikář

Ples SRPDŠ
25. 2. 2017 od 20.00 hodin
v místní sokolovně.
Tentokrát na téma Piráti a námořníci.
4. 2. 2017

Dětský karneval
v sokolovně
pořádaný SRPDŠ při ZŠ Jasenná

Pečovatelka roku 2016 je z Doteku Vizovice
Ve vizovickém Doteku máme nejlepší pečovatelku
roku 2016 v terénních službách.
Slavnostní ceremoniál u příležitosti předání Národní
ceny Pečovatelka roku 2016 se uskutečnil 15. listopadu
2016 v Praze na Novoměstské radnici. Naše kolegyně
Alena Čížková se dostala mezi 5 nejlepších pečovatelek v republice, proto jsme s napětím očekávali výsledné rozhodnutí odborné poroty.
Patronkou celé "soutěže" byla Hana Maciuchová, která svým milým projevem dokázala ocenit těžkou práci
všech pečovatelů a úctu k tomuto povolání. Slavnostním ceremoniálem provázela Marie Retková, promluvila také spousta zajímavých hostů a v neposlední řadě
hudební skupina Goja.
A jak to všechno dopadlo?
V kategorii Pečovatelka v terénních službách se na
nejvyšší příčce umístila Alena Čížková z vizovického
Doteku.
Je pro nás velkou ctí, že máme mezi sebou nejlepší
pečovatelku roku 2016, ale hlavně člověka, který šíří
kolem sebe hezkou náladu a i v těžkých chvílích dokáže povzbudit úsměvem i milým slovem.
Za společnost Dotek Vizovice
Jarmila Zatloukalová

Společenská kronika
Jubilanti:

90 let
Slezáková Irena
75 let
Polášek Tomáš
Mikšík Josef

Narodila se:
Polášková Pavlína

Vzpomínka

Dne 20. 11. 2016 jsme si připomněli nedožité osmdesáté narozeniny pana
Josefa Kiko.
Dne 13. 12. 2016 uplynulo             
16 let od jeho náhlého úmrtí.
Kdo jste jej znali, vzpomeňte
s námi. Manželka Marie a dcera Jana s rodinou.
Jasenský zpravodaj 13

Informace obecního úřadu

Provoz Obecního úřadu Jasenná
v době vánočních svátků

Upozorňujeme, že ve dnech 23. – 31. 12. 2016 budou zaměstnanci obecního úřadu čerpat řádnou dovolenou, proto bude v tyto dny úřad pro veřejnost uzavřen. Děkujeme
za pochopení.

Oznámení
o změně ceny vodného

SmVaK Ostrava a. s. oznamuje, že s účinností od 1. 1.
2017 byla schválena cena vodného na 40,97 Kč/m3 bez
DPH, tj. 47,12 Kč/m3 s DPH.

POZNAČTE SI DO KALENDÁŘE

Svoz odpadu – 1. pololetí 2017
žluté pytle modré pytle
Leden
16.
2., 30.
Únor
13.
27.
Březen
13.
Velikonoce  27.
Duben
10.
24.
Květen
8.
22.
Červen
5.
19.

popelnice
5., 12., 19., 26.
2., 9., 16., 23.
2., 9., 16., 23., 30.
6., 13., 20., 27.
4., 11., 18., 25.
1., 8., 15., 22., 29.

MUDr. Stanislav Remeš

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

– úterní ordinace (od 13:30 h.)
10., 24.
7., 21.
7., 21.
4., 18.
2., 16., 30.
13., 27.

MUDr. Eva Nečasová

Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen

– dětské poradny (od 11:00 h.)
4., 18.
1., 15.
1., 15., 29.
12., 26.
10., 24.
7., 21.

Konzultační dny SmVaK Ostrava, a. s.

– vodovodní přípojky, poslední středa v měsíci
od 13:00 do 17:00 hodin
Leden
Únor
Březen

25.
22.
29.
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Duben 26.
Květen 31.
Červen 28.

Uvažujete-li o napojení Vaší nemovitosti k vodovodnímu
řadu v obci, musíte mít nejdříve projektovou dokumentaci
(PD) stavby vodovodní přípojky. S žádostí o vypracování
PD se můžete obrátit na kteréhokoliv odborného projektanta. V Jasenné např. často spolupracujeme s panem Františkem Dočkalem, který už dobře zná situaci v obci a zajistí i povolení stavby od stavebního úřadu. Jeho telefon je
603 552 969 nebo 577 436 558.

Vánoční turnaj
ve stolním tenisu

V pondělí 29. 12. 2016 od 9:00 hodin proběhne v sále
sokolovny Jasenná tradiční 19. Vánoční turnaj stolního
tenisu. TJ Sokol Jasenná srdečně zve všechny příznivce
tohoto sportu.

Miroslav Vaculík
- Dvacet let starostou

Dvě stě padesát pět stran vzpomínek, úvah, ohlédnutí a fotografií nabízí kniha s názvem Dvacet let starostou, kterou vydal v srpnu letošního roku bývalý
starosta obce Liptál Miroslav Vaculík. Pan Vaculík
sbíral několik let materiály, poslouchal pamětníky,
shromažďoval zajímavé myšlenky a postřehy, aby je
soustředil na jedno místo, do knihy.
Ta nabízí nejen vzpomínky autora na dětství a mládí, ale
také  popisuje dobu před revolucí a své místo mají i vzpomínky  starších lidí. Důležitou součástí knihy jsou také fotografie z valašského krůžku, ve kterém začínal jako sedmnáctiletý, a  této vášni se aktivně věnuje dodnes. Kniha
Dvacet let starostou mapuje také úspěch obce Liptál v soutěži Vesnice roku 2006, je zde popsáno i čtrnáctileté období  budování vodovodu ze Vsetína  až do Bratřejova. Autor
dále vzpomíná na církevní zvyklosti, které k Liptálu i k Jasenné neodmyslitelně patří, nebo také na předvolební sliby dnes  a za Tomáše Bati. Kniha je k zakoupení v knihkupectví ve Vizovicích, na Obecním úřadě v Jasenné nebo
na portálu http://ozvenyzivota.cz.

Brigáda
DORUČOVATEL REKLAMNÍHO TISKU

Nabízíme:
- svou práci si můžete rozvrhnout do značné míry sám/a
- pravidelným pohybem se udržíte v kondici
- za svou práci dostanete zaslouženou odměnu
- pokud se vše naučíte a práce vám půjde od ruky, můžete
u nás pracovat dlouhodobě na hlavní pracovní poměr
E-mail: jitka09@post.cz, tel.: 773 787 655
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Mikuláš v Jasenné.

Solný důl Wieliczka, Polsko.

Valašský soubor Portáš po přehlídce v Lotyšsku.

Valašský sbor portášský při výročním sezení v Jasenné dne 17. 11. 2016

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 21. prosince 2016.
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