Jasenský

z p rav odaj
ROČNÍK XXI / ČÍSLO 1            LEDEN - BŘEZEN 2019
Co najdete v tomto čísle:
R Rozpočet obce pro rok 2019 a plánované
investiční akce
R Letošní zima po dlouhé době připomenula
svou sílu

ZDARMA

R Ohlédnutí za kulturními akcemi
a pozvánky na připravované akce
R Hasičský závěr roku 2018
R Svoz nebezpečných a velkoobjemových
odpadů z domácností

Pohled na jarní
krajinu v Jasenné

Rozpočet obce pro rok 2019 a plánované investiční akce
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo rozpočet obce pro rok 2019 jako
vyrovnaný. Na straně příjmů se zapojením financování obce i výdajů
je částka 20 435 500,- Kč. Podrobný
rozpočet je zveřejněn na webových
stránkách obce.
Pro letošní rok obec plánuje tyto
investiční akce:
Oprava místních komunikací, zejména oprava částí místní komunikace na Dolních pasekách a vybudování nové MK nad mateřskou
školou ve výši 1 300 000,- Kč.
Vybudování chodníku podél silnice první třídy od základní školy
po Restauraci Na Dvojce, přechod
pro chodce, ostrůvek a autobusový
záliv. Jedná se o druhou etapu budování chodníků. Celková výše investice je 3 500 000,- Kč. Obec bude
na tuto akci podávat žádost o dotaci do výzvy vyhlášené z Integrovaného operačního programu „MAS
Vizovicko a Slušovicko – IROP –
Udržitelná doprava“. Žádat budeme
o dotaci ve výši 3 000 000,- Kč.
Památník legionářům z Jasenné
je další z plánovaných investičních
akcí. Zde jsme již v loňském roce
obdrželi dotaci z fondu malých pro-

jektů při OP Interreg V.A. V tomto případě půjde o předfinancování,
a to ve výši 500 000,- Kč.
Výstavba zastřešeného posezení
ve sportovním areálu u fotbalového hřiště. Na tuto akci s názvem Zastřešení zpevněné plochy ve sportovním areálu Jasenná – Výletiště
jako místo pasivního odpočinku občanů obce a místních spolků jsme
podali žádost o národní dotaci
od Ministerstva pro místní rozvoj
ČR, a to na částku 2 026 000,- Kč.
Nebude-li dotace přidělena, dojde
k úpravě projektu tak, aby předpokládaná výše investice nepřekročila
1 400 000 Kč. Práce na výstavbě započnou na začátku měsíce června.
Z rozpočtu pro rok 2019 plánujeme zakoupit traktor, který by jednak
sloužil k běžným pracím v technických službách obce a v zimě pak
k zimní údržbě místních komunikací. V rozpočtu je na koupi vyčleněna částka 700 000,- Kč.
Další akcí je projektová a architektonická studie na přestavbu horní hospody ve společensko-spolkové a komunitní centrum obce. Zde
je v rozpočtu plánováno s částkou
900 000,- Kč. Tato studie je nezbyt-

ná pro zahájení stavebního řízení
a následně i pro předložení žádosti
o dotaci. Studie, včetně představení
konceptu budoucího fungování objektu, bude předmětem veřejné prezentace. Tu předpokládáme v měsíci květnu.
V letošním roce plánujeme zapojit více finančních prostředků z rozpočtu obce do nezbytných oprav majetku: schody k DPS, oprava zídky
u dolního hřbitova, oprava příčných
kanalizací, kanalizačních vpustí, oprava obrubníků na parkovišti
u dolního a horního kostela, oprava
místních komunikací, oprava částí místní komunikace na horní paseky, kde došlo následkem vyvážení těžby k jejímu poškození. Na tyto
opravy je v rozpočtu obce plánováno s částkou 400 000,- Kč.
V rozpočtu obce se rovněž plánuje s úpravou veřejných prostranství, pořízení zeleně a květin, výsadbou vhodné vegetace na dolním
hřbitově, opravou ostrůvků v chodnících u základní školy a s opravou
veřejného osvětlení na dolním hřbitově (zde již po řadu let jsou světla mimo provoz) a na Horních pasekách.

Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Zasedání dne 30. 1. 2019
ZO schválilo:
- předložení žádosti o dotaci na „Zastřešení zpevněné plochy ve sportovním areálu Jasenná – Výletiště jako místo pasivního odpočinku
občanů obce Jasenná a místních
spolků“ do OP MMR ČR Podpora regionů 2019+, DT 117d8210H
„Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku“,
v celkové výši dle rozpočtu k projektové dokumentaci 2 026 147 Kč.
Zároveň schválilo vyčlenění částky z rozpočtu obce pro rok 2019
ve výši 30 % uznatelných nákladů,
tedy 607 844 Kč;
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- předložení žádosti o dotaci
na „Lávka pro pěší přes místní
vodoteč Jasenku v obci Jasenná“
do OP MMR ČR Podpora regionů 2019+, DT 117d8210C „Podpora obnovy staveb a zařízení
dopravní infrastruktury“, v celkové výši dle rozpočtu k stavebně technickému posouzení stavu
lávky 1 089 000 Kč včetně DPH.
Zároveň schvaluje vyčlenění částky z rozpočtu obce pro rok 2019
ve výši 30 % uznatelných nákladů,
tedy 326 700 Kč    (vč. DPH);
- předložení žádosti o dotaci na restaurování sochy Portáše – kulturní památky místního/regionálního významu – do vyhlášené výzvy

MZe ČR, dotační titul „Údržba
a obnova kulturních a venkovských
prvků“, v celkové výši dle odborného posudku 90 000 Kč, včetně
DPH. Zároveň vyčleňuje z rozpočtu obce pro rok 2019 částku ve výši
30 % uznatelných nákladů, tedy
27 00 Kč (vč. DPH);
- společnost m-ARK Marketing
a reklama s.r.o., jako zhotovitele brožury k historii legionářů v Jasenné a Sučanech vydávané v rámci projektu „Společný
odkaz legionářů z Jasenné a Sučan“ podpořeného z Fondu malých projektů programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká
republika.

-

-

-

Zasedání dne 13. 3. 2019
ZO schválilo:
rozpočet obce na rok 2019 s ukazateli: příjmy – 15.915.500,- Kč, financování – 4.520.000,- Kč, výdaje
– 20.435.500,-  Kč;
Střednědobý výhled rozpočtu obce
2019 – 2021;
účetní závěrku MŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2018 a účetní závěrku ZŠ Jasenná sestavenou k 31. 12.
2018. Zároveň schválilo převedení
kladného hospodářského výsledku
ZŠ Jasenná ve výši 19.380,12 do rezervního fondu školy;
rozpočet příspěvkové organizace
Mateřská škola Jasenná s ukazate-

-

-

-

-

li: příjmy – 3.394.000,- Kč, výdaje
– 3.394.000,- Kč;
rozpočet příspěvkové organizace
Základní škola Jasenná s ukazateli: příjmy – 4.870.000,- Kč, výdaje
– 4.870.000,- Kč;
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Jasenná na léta 2019 – 2021;
uzavření veřejnoprávní smlouvy
SVPDOT01/2019 mezi obcí Jasenná a TJ Sokol Jasenná na částku
50.000,- Kč;
uzavření veřejnoprávní smlouvy
SVPDOT02/2019 mezi obcí Jasenná a Římskokatolickou farností Jasenná na částku 85.000,- Kč;
uzavření veřejnoprávní smlouvy

SVPDOT03/2019 mezi obcí Jasenná a Farním sborem ČCE v Jasenné na částku 100.000,- Kč;
- jako dodavatele stavebních prací na veřejné zakázce „Zastřešení zpevněné plochy ve sportovním areálu Jasenná – Výletiště
jako místo pasivního odpočinku
občanů obce Jasenná a místních
spolků“ firmu JURÁŇ s.r.o.;
- vklad vodohospodářského majetku
Sdružení obcí Syrákov do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.;
- vklad vodohospodářského majetku
obce Jasenná do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Letošní zima po dlouhé době připomenula svou sílu
Letošní zima nám po mnoha letech
připomenula, jaká dokáže být. Množství srážek se blížilo k rekordní zimě
2005/2006 a 2009.
Pro obec to znamenalo daleko větší nasazení techniky, ale i zaměstnanců obce. Ve vyjádření v penězích,
nás leden a únor letošního roku vyšel na 300 tis. korun. Pro srovnání –
předchozí zima nás vyšla na sto tisíc.
Nejde však jen o finanční prostředky, ale rovněž o lidský faktor. Zaměstnanci obce odpracovali nespočet
přesčasových hodin. Přesto
všechno jsme museli na začátku ledna přistoupit k vyhlášení kalamitního stavu.
To bylo důležité zejména proto, abychom si přesně stanovili priority úklidu
obce, tedy zajištění bezpečného pohybu po chodnících
a páteřních místních komunikacích. Nemohli jsme vyhovět všem, ale s tím při
této práci počítáme. O to
větší radost nám dělali ti
občané, kteří dokázali zimní údržbu vnímat s potřebnou vstřícností a mnozí
nám i pomáhali.
Velké poděkování si zaslouží pan Pavel Bělík, který nám po dva dny pomáhal řídit dopravu, když jsme

vyváželi sníh z chodníků. Stejně tak
i naši dobrovolní hasiči Luboš Čala,
Robert Čala a Petr Zicha, kteří zejména v odpoledních a podvečerních hodinách zajišťovali bezpečný průjezd
obcí a pohyb chodců v čase vyhlášeného kalamitního stavu a strojního
odklízení sněhu z chodníků. Pomohl
i Jan Štefka, který pomáhal s odstraněním popadaných stromů na místní
komunikace.
Největší poděkování si ale zaslouží zaměstnanci obce Jaroslav Toma-

nec a Ondřej Navrátil. Ti s maximálním nasazením pracovali od brzkých
ranních hodin do pozdních hodin večerních, aby udrželi obec průchozí
a sjízdnou.
S velkou technikou nám letos v ulicích pracovali Tomáš Mazal a pan
Pšenčík z Vizovic, pan Chmelař
z Liptálu a zaměstnanci společnosti
Jasno Jasenná, zejména pan Navrátil
a pan Macek.
Ti všichni si poděkování rovněž zaslouží.
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Slavnostní odhalení památníku legionářům
Již několikrát jsme se ve zpravodaji zmiňovali o vybudování památníku legionářům z Jasenné. V loňském
roce jsme získali dotaci na jeho vybudování.
Památník bude umístěn do prostoru u evangelického kostela. S pracemi se začne v dubnu. Nepůjde jen
o odhalení pamětní desky, ale řešení
prostoru tak, aby vybízel k posezení,
zastavení se. Bude řešen i s ohledem
na vesnickou zeleň a vedlejší parkovou úpravu.
Památník bude slavnostně odhalen ve čtvrtek 27. června v 15.30

hodin. Účast na odhalení potvrdila jednotka Československé obce
legionářské z Valašského Meziříčí. Po slavnostním aktu proběhne
v Restauraci Na Dvojce přednáška k historii legionářů, jejich významu a odkazu. Tu pro nás zajistí
rovněž legionáři z Valašského Meziříčí. Náš spoluobčan Josef Polčiák bude přednášku prokládat hrou
na harmoniku a zpěvem písní, které si zpívali vojáci za první světové
války. Účast potvrdil i Pavel Tabásek, který má v repertoáru skladby
vztahující se k tématu.

Nepůjde však jen o tento oficiální
a slavnostní akt. Díky fotografiím,
které nám byly půjčeny od příbuzných legionářů do brožury, kterou
budeme vydávat, využijeme toho
k přípravě speciální výstavy. Ta bude
instalována v základní škole od 26. 6.
do 1.7. 2019.
Na odhalení památníku přijedou
i naši slovenští partneři z obce Sučany. Pro ně bude připraven speciální
doprovodný program.
Podrobný a oficiální program bude
zveřejněn ve zpravodaji v měsíci
květnu.

Jasenský košt slivovice

V sobotu 9. března se v Restauraci
Na Dvojce uskutečnil další ročník Jasenského koštu slivovice. Po vynucené tříleté pauze, se o titul nejlepší slivovice ucházelo celkem 27 vzorků.
Hodnocení se ujali převážně ti, co
sami do soutěže svou slivovici přihlásili. Po sečtení bodů byla jako nejlepší vyhlášena slivovice pana Pavla
Polácha st.
Na druhém místě se pak umístila
slivovice Petra Machaly a o třetí příčku se dělili Jan Kovář a Jiří Čala st.
Do oblastního kola, kde se poměří slivovice z Jasenné, Ubla, Lutoniny a Bratřejova postoupil ještě Robert Čala.

Nově byla ke koštu přiřazena i soutěž o nejlepší valašskou kyselici.
Do soutěže bylo přihlášeno celkem
šest vzorků. Nejlepší kyselici podle
hodnocení všech, co ochutnali a hodnotili, uvařila paní Božena Čalová.
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Po celé odpoledne a podvečer
ke koštování hrál na harmoniku
a zpíval pan Josef Polčiák. Postaral
se tak o ještě lepší atmosféru, která
při koštu panovala.
PhDr. Dana Daňová, starostka

Vítání občánků
V letošním roce poprvé jsme v neděli 17. 3. přivítali dvě děti z Jasenné.
Tradiční slavnostní projev Kamily Poláchové a nově paní starostky
Dany Daňové doplnilo milé vystoupení „cérek a ogarů“ ze základní
školy pod vedením paní učitelky
Andrey Čalové. Rodiče se podepsali do kroniky na pamětní list a do-

stali milý dárek a kytičku na památku na tento den. Nechybělo ani
obvyklé focení u kolébky a společné foto.

A koho jsme přivítali? Danečka
rodičů Michaely a Víta Spisarových
a Adámka rodičů Kateřiny Trlicové
a Jana Urbana.

Jasenský kvíz
stále
oblíbenější
Po úspěšných kolech jsme se rozhodli uspořádat i další kola a dovolím si napsat, že oblíbeného kvízu.
Do pátého, který se uskutečnil
v pátek 1. února 2019, se přihlásilo 15 družstev a s rekordním náskokem zvítězilo družstvo „Pečení ježci“. Vítězné družstvo si odneslo, tak
jako i v minulých ročnících všichni vítězové, dárkový poukaz do Restaurace Na Dvojce.
Moc děkuji všem za přízeň a Evě
Maliňákové s kamarády mnohokrát
děkuji za přípravu všech zajímavých
témat do kvízu.
Za kulturní komisi Andrea Čalová,
foto Andrea Čalová
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EU Peníze školám Šablony II
Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV) je víceletým tematickým programem v gesci
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, v jehož rámci je možné
v programovém období 2014 - 2020
čerpat finanční prostředky z Evropských strukturálních a investičních
fondů (ESIF). Ze strany MŠMT byly
definovány tzv. Šablony klíčových
aktivit, které vymezují podporovaná témata a cíle, jichž se má těmito
aktivitami dosáhnout, a především
částky na dané aktivity. Naše základní škola sestavila svůj projekt z předem definovaných šablon, podala žá-

dost a zaslala ji včetně všech příloh
na MŠMT. 1. únor 2019 byl pro nás
datem zahájení tohoto projektu. Doba
trvání projektu je stanovena na 24
měsíců. Během této doby musí škola dosáhnout stanovených cílů a pravidelně je vykazovat formou monitorovacích zpráv. Nárok každé školy se
odvíjel od počtu žáků ve škole. Naší
škole byla určena hranice maximální podpory a to ve výši 425 000,- Kč
na školu a 92 944,- Kč na družinu.
Peníze budou škole jistě k užitku
a asi každý ředitel si umí představit,
kam by investoval. Nikdo však nedá
školám nic ,,jenom tak“. V průběhu

Lyžařský kurz 2019

„V pondělí jsem musela brzo vstávat, abych vše dobře stihla. Naložily
se lyže a jelo se. Cestovali jsme asi
hodinu a půl, autobusem. Když jsme
přijeli k Bambuchům, museli jsme
se porozhlédnout. První den byl rozcvičkový. V úterý jsme si zkoušeli
sjíždět svah a jezdit na kotvě a pomě.
Na kotvě jsem se trochu bála, ale pak
ten strach přešel. I když náš instruktor nebyl nejmladší, mohli jsme mu
tykat. Ve středu jsme si zkoušeli brzdit bokem. Ze začátku mi to úplně
nešlo, ale pak už jsem to pochopila
a šlo mi to. Náš tým B, neboli 2, byl
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super a byl společenský. Ve čtvrtek
jsme jeli závod na jedné lyži a byla
jsem nejprve 7., ale pak 5. Ve čtvrtek
jsme si taky zkoušeli sjet závod nanečisto. V pátek jsme jeli závod na čas
a já jsem skončila na 4. místě. Nakonec byl ohňostroj, Rychlé špunty, vyhlášení vítězů a taky jsme se fotili.
Bylo to skvělé a nikdy na lyžák nezapomenu.“               
(Marie Pečenková, 3. ročník)
PS: Největší poděkování patří rozhodně trpělivým a energickým instruktorům, kteří se našim dětem

projektu bude potřeba kromě samotné realizace aktivit dbát i na správnou administrativu a dodržování formálních náležitostí.
Naší škole nejvíce vyhovovaly šablony, díky kterým vybavíme školu
ICT technikou, učitelé absolvují specializovaná školení, zapojíme žáky
do čtenářského a kroužku logických
her. Nakoupíme nové knihy do školní
knihovny a společenské hry do družiny.  Dále podpoříme finančně několik projektových dnů ve škole i mimo
ni.

celý týden tak zodpovědně věnovali –
panu Milanu Křupalovi (1. družstvo),
panu Daliboru Dědkovi (2. družstvo) a panu Miroslavu Šimoníkovi
(3. družstvo). Věřte, že děti byly lyžařským kurzem nadšené a pokud
to byla něčí zásluha, pak rozhodně
„trenérů“. Zázemí U Bambuchů je
tradičně dokonalé – počínaje skvělými lyžařskými podmínkami pro
děti rozličných lyžařských dovedností (absolutní začátečníci - pokročilí),
přes prima možnost využít celotýdenně lyžárnu, pohostinností a bohatou nabídkou místního bufetu konče.
Bylo nám ctí a rádi se vrátíme!                                         
3. – 5. ročník

Projekt Zdravé zuby
Žáci 1. a 2. ročníku se zúčastnili
besedy s Lenkou Duškovou na téma
„Zdravé zuby“.
Praktickou ukázku zubní hygieny,
za kterou mnohokrát děkujeme paní
Duškové, doplnilo procvičování teoretických znalostí na interaktivní tabuli. Příběh z DVD „Jak Hurvínka bolel zub“ děti pobavil a poučil. V další
vyučovací   hodině si žáci   vytvořili
papírovou koláž, kde vybírali potraviny, které zubům prospívají či škodí. Na závěr si poznatky zopakovali
ve družince, kdy doplňovali křížovky,
spojovačky a spravné odpovědi.

Teď už stačí jen probranou teorii
uplatňovat v praxi a zubní hygienu

dodržovat každý den.

Valentýnské tvoření z plsti a soutěž ve společenských hrách

V týdnu od 11. do 15. února probíhalo ve družině tvoření z plsti. Žáci
si mohli uplstit jehlou nebo „mokrou technikou“ náramek nebo náušnice. Výroba dárečků se dětem dařila a určitě udělala radost maminkám
a všem obdarovaným.
Soutěž ve společenských hrách
probíhá ve družině již tradičně každý
rok. Letos jsme  vybrali hry Věž, Labyrint, Za pokladem pirátů, Mozkovnu a Pexeso. Soutěživost byla veliká
a výherci dostali drobné odměny.
V rámci projektu Šablony II, kde
čerpáme dotace z Evropské unie,
probíhá ve družině kroužek čtenářský a kroužek společenských her.

Základní škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace

Zápis do první třídy
Milý školáku,
srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy v ZŠ Jasenná, který se koná
ve čtvrtek 11. dubna 2019 od 14.00 hod. do 17.00 hodin.
Zápis je určen především pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku
a pro děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013.
Vezmi si s sebou přezůvky a popros rodiče, aby s sebou vzali svůj občanský průkaz, Tvůj rodný list,
vyplněný dotazník a žádost o Tvé přijetí do školy popř. doporučující posouzení příslušného školského
poradenského zařízení s doporučením odborného lékaře o odklad.
Dokumenty dodáme včas do MŠ Jasenná.
Už se na Tebe i Tvé rodiče těší všechny paní učitelky
a kamarádi ze školy.
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Maškarní ples ve stylu První republiky
Je 16. února, 20:00 hodin a v místní Sokolovně začíná
maškarní ples na téma První republika. U vstupu vás vítají krásné dámy, které pro dnešní večer zvolily malé černé, které doplnily perlovým náhrdelníkem a stylovou čelenkou. Ať už jste měli koupenou vstupenku nebo jste ji
kupovali na místě, kalíšek slivovice vás neminul.
Sokolovnou se linuly veselé jazzové a swingové tóny
v podání DJ Milana Březíka a „papírové kapely“. V baru
U Mafiána na vás čekali dva gangsteři s milou dámou
v kloboučku. Nebylo radno si s nimi moc začínat, jinak
byste mohli dopadnout jako ten, co po něm na zemi zbyla
jen bíle obkreslená silueta. V byfé vám dvě sličné dámy
nabízely lahůdky První republiky (utopence, chleby se
škvarkovou), sýrové tácky, kyselici, domácí vdolečky
a spoustu dalšího. I když ve dvacátých letech minulého
století byla zavedena prohibice, u nás nebyla o pití nouze.
Pivo a rum tekly doslova proudem.
Po přivítacím projevu začala taneční zábava. V průběhu večera také vystoupili tanečníci Víťa a Míša Spisarovi. Připravili si pro nás tři tance – quickstep, walz a jive.
Moc jim děkujeme, víme, že to chtělo nemalou odvahu.
Během večera pak DJ vybral masky, které se mu nejvíce
líbily. Na třetím místě skončila dáma ve stříbrném, druhé místo obsadil pán v cylindru a první příčku atakovaly jeptišky z řádu Františkánek spolu se sborem dobrovolných hasičů. Zaslouženě si odnesli poukaz na pizzu
do místní restaurace. Přejeme jim dobrou chuť.
Tahákem letošní tomboly byl televizor, kávovar a mnoho dalších cen. Tentokrát se losy prodávaly u stolečku
s osudím a každý si jím mohl i zatočit a vybrat ten pravý
los. Potěšilo nás, že jste si tombolu kupovali s takovým
zájmem. Aby byla zábava, vymysleli jsme si vtipné názvy
výher. Například, pokud jste vyhráli pánský kosmetický
balíček, obdrželi jste indulonu, uspávač na vždy bylo kladívko, pozdrav z Itálie balíček těstovin a podobně. Ze začátku jsme se při vydávání cen zapotili, ale to očekávání
výherců, cože to vlastně vyhráli, stálo za to.  
Pro zpestření večera jsme zařídili fotokoutek. Každý se
mohl nechat vyfotit a za malou úplatu obdržel ihned foto.
To je myslím pro každého krásná vzpomínka na ples.
I když byla tombola prodána, ceny vydány, zábava nekončila. Tančilo se, dokud kohouti nezačali ohlašovat
ráno. Jedna dáma mi po plese řekla, že doslova protančila střevíce a musela je vyhodit. Druhá byla zase moc
spokojena s výběrem hudebního doprovodu a takových
kladných reakcí jsme od vás slyšeli více. To nás moc těší
a dodává nám entuziasmus na další akce.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem Jaseňanům, kteří si kupovali vstupenky na náš ples a také všem sponzorům, kteří nám věnovali věcné dary i finanční příspěvky
do tomboly. Nemalý dík patří tatínkům a všem rodinným
příslušníkům, kteří museli hlídat naše děti, když jsme
ples s holkami organizovaly.
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Jeptišky „Františkánky“
a dobrovolní hasiči vyhráli první místo za nejlepší kostým.

Více se nás na fotku už nevleze.

A největší dík patří děvčatům, která se
do chystání plesu pustila s takovou chutí a zápalem, o kterém by se
kdejakému kreativnímu
týmu mohlo zdát.
Sešly jsme se výborná
parta se smyslem pro humor a spolupráci. Holky
jste skvělé, děkuji.
Za SRPDŠ
Hana Bělíčková

Tak se tančil Charleston.

I mládenci se nám vyfešákovali.

Když dva se rádi mají.

O fotokoutek byl velký zájem.

V baru panovala dobrá nálada.

Prvorepublikové kočky.

s

Okénko módní policie
Na plese se nám podařilo zachytit tento mladý manželský pár.
Kristýna oblékla jednoduché černé šaty, které doplnila černou čelenkou, krajkovými rukavičkami a péřovým
boa v petrolejové barvě. Čisté linie, kvalitní materiál je to,
co této mladé ženě vždy sluší. Perfektní make-up a vlasy
dokreslují obraz prvorepublikové dámy.
Prvorepublikový gentleman styl Petrovi hodně sedne.
Tmavě šedé sako, modrá vestička s detailem řetízkových
hodinek, které je doplněné bílou košilí, je naprostá pecka.
Mnoho pánů by si od tohoto mladého muže mohlo vzít
příklad. Vypadá cool a zároveň je na akci vhodně oblečený. Za nás dáváme oběma palec nahoru.
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Dětský karneval
Letošní dětský karneval se v posledním únorovém víkendu nesl
v duchu ledového království. Povolali jsme studentky z pedagogické školy s krásným programem, písničkami a soutěžemi, abychom se my ze
SRPDŠ mohli plně věnovat příchozím malým i velkým.
Děti si mohly svou kreativitu „vyřádit“ v tvořivých dílničkách, vyfotit
se v našem fotokoutku, koupit štěstíčko a ochutnat výborné dobroty, které
vyrobily naše šikovné členky. Za snahu a odvahu při prezentaci svých kostýmů dostaly všechny děti medaile,
ať už zlaté nebo jak jinak než sněhově bílé, na které byly náležitě pyšné.
Karnevalová bohatá tombola byla završením veselého odpoledne plného
dětského smíchu a spokojenosti.

V rámci plesu i karnevalu probíhalo hlasování ve výtvarné soutěži našich dětí z místní základní školy, kdy
jejich krásné výkresy zdobily naši
sokolovnu. Rádi bychom pochválili všechny děti za jejich ztvárnění

představy, jak to asi vypadalo před
sto lety, což bylo zadání této soutěže.
Všichni malí umělci byli obdarováni
nějakou laskominou a ti nejúspěšnější dostali poukazy do kina. Zde jsou
výsledky:

1. Kategorie                                                  2. Kategorie
3. Kategorie
1. místo T. Kostelníková                                            V. Čalová.
T. Boháčová
2. místo M.Januš                                                   N. Navrátilová A. Jurygáčková
3. místo E. Surá                                                       E. Mlejnková K. Bartoš
Matyáštík, V. Kovář,
3. místo M.
Š. Kawa
Děkujeme všem spoluobčanům za podporu a kladnou odezvu, která je naším motorem u nás v malebné Jasenné pořádat tyto akce.
Za SRPDŠ Kovářová Jana

Mateřská škola
Školní rok se v MŠ přehoupl do své
druhé poloviny, zima snad už také
skončila a my se s dětmi můžeme těšit na příchod JARA.
V naší školce se pořád něco děje.
V letošním školním roce se zaměřujeme na řemesla. Navštívila nás přadlena, kadeřnice, včelař, cukrářka. Před
Velikonocemi se s paní Bělíčkovou
budeme učit plést košíky a tatary, malovat vajíčka a spoustu dalšího.
Měsíc únor se nesl v duchu zdraví
a péče o ně. Pozvali jsme si na pomoc
ZDRAVOU PĚTKU – NADAČNÍ
FOND ALBERT, která nás seznámila se zdravým životním stylem a potravinami, které nám prospívají.
Paní Mullerová za námi přijela
s přednáškou o PRVNÍ POMOCI.
A nesmíme opomenout velké poděkování paní Duškové za její krás10 Jasenský zpravodaj

nou přednášku o zoubkách a ZUBNÍ
ORDINACI WELLDENT za dárečky ve formě kartáčků, zubních past
a omalovánek pro všechny děti MŠ
Jasenná.
V březnu proběhl také již tradiční
karneval a hudební dopoledne s názvem MUZIHRÁTKY.

Na závěr bychom Vás rádi
pozvali na VYNÁŠENÍ MORENY,
které
pořádáme společně se ZŠ Jasenná 2. 4. 2019
v 9 hodin.

Jitka Malá

Hasičský závěr roku 2018
Hasičský sport

Sezóna hasičského sportu nám skončila, a když se za ní
ohlédneme, máme za sebou hned několik závodů, ve kterých soutěžili všichni - mladší a starší žáci, ženy, muži
i veteráni. Ne vždy se nám podařilo umístit na stupních
vítězů, ale taky se nemáme vůbec za co stydět.
Závodili jsme na Okrskových závodech v Zádveřicích
(muži - 1. místo, ženy - 2. místo, st. žáci - 1. místo, ml.
žáci - 7. místo a jednotlivci: 1. místo - Miroslav Jančík, 9.
místo - Tomáš Hřib).
Dále nás čekaly Pohárové soutěže:
Zádveřice - veteráni - 5. místo,
Bratřejov - dorost – diskvalifikace,
Lhota u Malenovic -  dorost - diskvalifikace,
Pozlovice - ml. žáci - 10. místo, st. žáci - 5. místo,  
Ublo - mladší žáci - 7. místo, ženy na 4. místě, veteráni si
vybojovali krásné 3. místo.

začně to zaštítila Jana Pečenková. Opekli jsme si špekáčky, vyšlápli jsme si na Lačnovské skály a přes Vařákovy
paseky jsme se vrátili zpět. Odpoledne jsme si zastříleli
ze vzduchovky, zdolávali jsme lanové překážky a večer
byla nachystána stezka odvahy.

Drakiáda

V sobotu 29. října se na kopci Klenic uskutečnila Drakiáda. Měli jsme pěkné podzimní počasí „na draka“ i s pořádným větrem. Vítr byl tak silný, že několik draků nám
dokonce uletělo. Moc děkujeme všem, kteří tuto akci přišli podpořit.

8. ročník O Putovní kýbl
V sobotu 27. 10. 2018 v době od 10:00 do 12:30 proběhl v obci Leskovec další ročník hasičského cvičení v dálkové přepravě vody s názvem O Putovní kýbl.  Celkem se
této akce zúčastnilo 16 hasičských sborů, včetně Jasenné,
což znamenalo 80 dobrovolných hasičů. Právě naši hasiči
stáli při zrodu této akce před osmi lety, kdy nultý ročník
proběhl pod záštitou SDH Jasenná a dálková doprava vody
vedla od lyžařského vleku na Syrákov. Na dálkovou dopravu vody v Léskovci na vzdálenost 2,3 km s převýšením
131 metrů bylo zapotřebí 119 kusů hadic B75. Čas od zdroje vody k ohnisku požáru byl 63 minut. K provedení akce
bylo potřeba 18 000 litrů vody. Putovní „kýbl“ byl slavnostně předán po vyhodnocení celé akce SDH SEMETÍN.

V soutěži Grand Prix, které se účastní ženy už čtvrtým
rokem, se sice letos podařilo opět obhájit druhé místo, i přes
pěkné průběžné umístění (Klečůvka - 1. místo, Ostrata 2. místo, Lípa - 3. místo, Lůžkovice - 5. místo, Želechovice Paseky - 3. místo, Želechovice nad Dřevnicí - 1. místo).
V příštím roce se jim snad podaří opět získat první příčku.

Hasičská víkendovka na Trubiskách

SDH Jasenná získal dotaci od OSH Zlín - 8000 Kč
na volnočasové aktivity. Tuto částku jsme proto využili
na víkend na Trubiskách. Víkend 21. až 23. září jsme strávili na Loveckém zámečku schovaném v lese. Program
pro členy SDH Jasenná připravil Jirka Švehlík a organi-

SDH Jasenná děkuje
za poskytnutí dotace v roce 2018
Rok jsme zakončili hasičskou výroční schůzí, kde se
shrnul celý rok 2018. Mluvilo se o úspěchu v soutěžích,
dobročinných i kulturních akcích. Rok 2018 byl také vydařený na dotace pro náš sbor. Podařilo se nám zajistit
dotace od:
a) Obec Jasenná  - štafetový rozdělovač + hadice – 60 m,
100 m, přilby, tři kusy zásahových obleků
b) Nadace Agrofert - 2 kusy zásahových obleků
c) Zlínský kraj - dresy, přetlakový ventil, koš, hadice,
přilby, savice
d) Firma JASNO - savice
d) OSH Zlín - volnočasové aktivity - Trubiska
Všem bychom chtěli touto formou poděkovat za jejich
spolufinancování výše uvedeného hasičského vybavení.
				
Za SDH Jana Pečenková
a Robert Čala
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Informace OÚ
Vánoční turnaj ve stolním tenise

Turnaj ve stolním tenise a vánoční svátky patří v Jasenné
již neodmyslitelně k sobě. 28. 12. 2018 se konal v místní sokolovně již 21. ročník. V posledních letech se počet účastníku významně rozrostl a tentokrát jsme přivítali 35 sportuchtivých jedinců, především z Jasenné a okolních vesnic.
V kategorii žáků zvítězil v bratrovražedném finále Petr
Číž před Adamem Čížem. Třetí místo vybojoval Tomáš
Kristen.
Mezi profesionály tradičně vyhrál host z Bystřice pod
Hostýnem Jan Urbiš před svým bratrem Jakubem Urbišem. Bronzová pozice tentokrát patřila domácímu Stanislavu Petrů.
Nejpočetnější kategorií byla, jak se již stalo zvykem, kategorie amatérů. Těch se sešlo 21. Vítězství z loňského ročníku obhájil Josef Karola, který ve finále porazil Dušana
Matyáštíka. V boji o třetí místo pak byl úspěšný Petr Číž.

Stavební suť jsme odvezli do sběrného dvora. Nejde
jen o zbytečné vytížení zaměstnanců technických služeb
obce, náklady obce, ale i o skutečnost, že pokud viníky
takovéhoto chování přistihneme, vystavují se nebezpečí
přestupkového řízení a udělení peněžitého trestu.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových
odpadů z domácností

V sobotu 30. 3. 2019 provede společnost Marius Pedersen sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů z domácností. Svozové auto bude přistaveno na horní točně
(u Zuzaníků) od 7:00 do 8:00 hodin a poté u Restaurace
Na Dvojce od 8:05 do 9:05 hodin. Mimo uvedené hodiny již nebude možné odpady odevzdávat, protože svozová technika bude přesunuta do další obce.
Nádoby se zbytky nebezpečných látek musí být viditelně označeny nálepkou, o jaký druh látky jde, např. barva, lak, ředidlo, olej ... Pokud nestihnete označit nádobu
doma, musíte tuto informaci sdělit při předání nádoby.
Bez tohoto označení nemůže svozová firma odpady k likvidaci převzít!.

Ze zpravodaje opět dvouměsíčník

Vzhledem k tomu, že je zapotřebí větší informovanosti občanů o činnosti obecního úřadu a spolků, i vzhledem
k tolik potřebné aktuálnosti, přistupujeme opět k tomu, že
zpravodaj bude vycházet co dva měsíce.
Letos zpravodaj vyjde: v květnu, v červenci, v září,
v listopadu. Uzávěrky příspěvků zůstávají vždy k 15. dni
daného měsíce, kdy bude zpravodaj vycházet.

V obci se opět začaly objevovat
černé skládky

S jarním úklidem se začaly kolem obce objevovat černé
skládky. Pro některé jedince je zřejmě daleko „výhodnější“ vyvést např. stavební suť do přírody.
Nejnověji se nám pokus o „založení“ nepovolené skládky objevil u hřbitova, těsně za jeho zdí, všem na očích.

Důležité upozornění

V úterý 2. 4. 2019 bude přerušena dodávka elektrické
energie v celé obci kromě Oškerových pasek. Elektrický
proud nebude dodáván v době 7:00 do 15:00 hodin.

Nabídka zaměstnání
přijme

KUCHAŘE

Bližší informace na tel. 737 638 955

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JASENNÁ
pořádá dětský tábor

„Léto s Harry Potterem“
TERMÍN: 1.7. -  8.7.2019
CENA:  2 000 Kč
MÍSTO KONÁNÍ:  VLACHOVICE
Tábor leží v lesnaté krajině, okolí krajiny poskytuje velké
možnosti pro hry a výlety do okolí. Ubytování je ve stanech s podsadou po 2, strava 5x denně. Kromě oblíbených oddílových činností, které jsou připravovány školenými instruktory, bude připravena také celotáborová hra.
Tábor je určen pro děti od 6-ti do 14-ti let.
Pokud by měl zájem i někdo nad 15 let, bude vítán,
jako instruktor oddílu.
Informace a přihlášky: u Andrey Čalové (605 866 620)
Počet míst je limitován na 24 dětí.

Jasenský zpravodaj vydává obec 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 29. března 2019.
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