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Co najdete v tomto čísle:
a Usnesení ze zasedání ZO Jasenná
a Jarní měsíce v plném pracovním nasazení
a Beseda Jasenná - centrum společenského
a spolkového života obce

ZDARMA

a Z dění v MŠ a ZŠ
a Fotbal Jasenná
a Z činnosti MAS Vizovicko a Slušovicko

Foto: M-ark

Snad se brzy dočkáme a věž kostela se znovu rozezní pravidelným
zvoněním. Dary na opravu přijímá Farní sbor ČCE.

Usnesení ze zasedání ZO Jasenná
-

-

-

-

Dne 25. 4. 2019
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
předložení žádosti o dotaci na Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná do dotačního titulu MMR ČR Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy
2/2019/117D082;
projekt následného využití revitalizovaného objektu bývalé restaurace, č.p. 65 Jasenná, v majetku obce, na Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná –
Beseda Jasenná, dle předloženého návrhu a předložené
projektové a architektonické studie;
předložení žádosti o dotaci na akci „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník podél silnice
I/69, II. etapa“ do 3. výzvy MAS Vizovicko a Slušovicko
v IROP – udržitelná doprava;
nařízení obce č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového prodeje;
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na opravu
místních komunikací v obci Jasenná. Předpokládaná hodnota zakázky je maximálně 1,5 mil. Kč.
Zastupitelstvo obce Jasenná zamítlo žádost o odkoupení obecního pozemku p. č. 382/5 v k. ú. Jasenná na Moravě.

Jaro v rytmu oprav

Březen a duben jsme v obci vymezili pro celou řadu nezbytných oprav.
Zedničtí mistři Petr Zicha, Ladislav Navrátil, Petr Kovář postupně opravili opěrné zdi podél dolního hřbitova,
prolomené kanály, příčné kanály v místních komunikacích včetně vybudování jednoho nového, opravili schody u Domu s pečovatelskou službou – Mateřskou školou.
Další opravy byly zapotřebí na schodech u mateřské školy, včetně dalších úprav kolem tohoto objektu.
Po zimní údržbě bylo zapotřebí opravit nebo vyměnit
obrubníky zejména na místech, kde se parkuje.

Ke kabinám na fotbalovém hřišti
byla dokončena přípojka vody

V loňském roce obec vybudovala prodloužení vodovodních řadu k fotbalovému hřišti. Kromě toho, že se na něj
napojily rodinné domy, bylo nezbytné vodu dovést a připojit i do kabin.
Vodovodní přípojka byla uložena a voda připojena
ve druhé polovině května.

Poděkování jasenským hasičům

V závěru loňského roku probíhala v obecních lesích
těžba vyvolaná kůrovcovou kalamitou. Plochy k následnému vyčištění a přípravě pro novou sadbu byly značně
rozsáhlé, a tak jsme se nedokázali obejít bez pomoci. Děkujeme touto cestou jasenským hasičům, kteří po dvě so2 Jasenský zpravodaj
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Dne 15. 5. 2019
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
Závěrečný účet obce Jasenná za rok 2018 bez výhrad;
účetní závěrku obce Jasenná sestavenou k 31. 12. 2018,
která poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce;
převod kladného výsledku hospodaření v roce 2018
ve výši 5.023.595,13 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let;
Rozpočtové opatření č. 1/2019;
položkový rozpočet a výkaz výměr pro akci: „Centrum
společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná“;
nejvhodnější nabídku na akci: „Oprava místních komunikací v obci Jasenná“, kterou podala společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, Zlín
ve výši 1.475.624,60 Kč vč. DPH a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo;
vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na pořízení
traktoru pro obec Jasennou.
Zastupitelstvo obce Jasenná vzalo na vědomí úpravy návrhu změny č. 1 územně plánovací dokumentace, na základě kterých bude vypsáno opakované veřejné projednání a následně bude změna vydána.

boty – 30. 3. a 6. 4. – pracovali na úklidu lesa. V těžkém
terénu se po obě dvě soboty pohybovalo na dvacet hasičů,
kteří stahovali klestí a následně jej pálili.

Obec předložila dvě žádosti o dotaci

V závěru měsíce května obec předložila dvě žádosti
o dotaci: na přestavbu objektu horní hospody a na druhou etapu vybudování chodníků.
Již několikrát jsme informovali o tom, že objekt bývalé
horní hospody bude přebudován ve společensko-spolkové centrum. Více o tomto záměru píšeme na dalším místě
Zpravodaje. Žádost o dotaci jsme předložili do operační
programu vyhlášeného Ministerstvem pro místní rozvoj
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy 2/2019/117D082. V případě úspěch budou opravy zahájeny v příštím roce.
Druhou žádostí o dotaci je dobudování chodníků v čás-

ti obce od základní školy po dolní autobusové zastávky. Zde jsme žádost předložili do operačního programu
IROP, výzvy v rámci Místní akční skupiny Vizovicko
a Slušovicko. Při úspěchu žádosti chceme první stavbu
této etapy zahájit a dokončit v podzimních měsících letošního roku.

Práce na obnově a výsadbě
vesnické zeleně

Od poloviny března zaměstnanci obce intenzivně pracovali na obnově a výsadbě nové vesnické zeleně.
Velký zásah si vyžádalo odstranění náletových rostlin,
již značně vzrostlých, u dolního hřbitova. Celý prostor ať
už od hlavní silnice, či od příjezdové místní komunikace
byl prořezán, vyčištěn, uklizen.
S velkým nasazením jsme také obnovili park u evangelického kostela. Prošel razantním omlazením, prořezáním stávajících keřů, odstraněním přestárlé a nevyhovující vegetace, nasazení nových keřů, stromů, květin.
Záměrem je, aby tento prostor sloužil k odpočinku, setkávání. Proto zde budou instalovány dvě lavičky. Další
práce na omlazení budou pokračovat na podzim a na jaře
příštího roku.
Nově jsme se pustili do vybudování malého parčíku
na horním konci obce – nad točnou. Vysázeli jsme nové
stromy, keře. Prořezali náletové rostliny. Přibydou lavičky, hrací prvky pro naše nejmenší. Doposud zanedbávaný kout obce začne sloužit k setkávání a příjemnému posezení.
U dolní zastávky směr Vsetín jsme vysázeli záhon půdokryvných růží, na centrální zastávku ve středu obce
jsme opět vysázeli růže do kruhového záhonu, nově jsme
na objekt dřevěné zastávky instalovali truhlíky s převislými muškáty.
Po dokončení stavebních prací na opravě chodníku podél
základní školy, kde jsme z důvodu nepraktického řešení
odstranili travní pás a nahradili jej dlažbou, budou umístěny dva betonové květináče a opět vysázeny květiny.
Cílem všech těchto prací je udělat veřejný prostor v obci
příjemný, vyplněný květinami. Takový, aby v místech,
kde jsou instalovány lavičky, vybízel k posezení. Zároveň
tím zmírňujeme největší bolest obce – že leží na silnici

první třídy, denně jí projedou tisíce aut. Kultivací veřejného prostoru chceme dojem z obce, který je dnes ponejvíce technický, povýšit. Věříme, že nově vysázená vegetace nebude cílem vandalů.

Začala stavba zastřešeného posezení
a pódia u fotbalového hřiště
a výstavba Památníku legionářům

V závěru května začaly stavební práce na výstavbě zastřešeného posezení a pódia u fotbalového hřiště, tzv. Výletiště.
Dodavatelem stavebních prací je společnost Juráň, s.r.o.
z Ústí u Vsetína.
Předpokládáme, že Výletiště bude předáno k užívání na začátku měsíce září tohoto roku. Slavností předání plánujeme na sobotu 14. 9., kdy se na fotbalovém hřišti
uskuteční soutěž hasičů v TFA dospělých, tedy disciplínách, které prověřují extrémní výkonnostní dovednosti
jednotlivců.
Od poloviny května se pracuje na Památníku legionářům u dolního kostela. Zde je předání díla limitováno datem 27. června, kdy připravujeme slavnostní odhalení.

Úspěch v oblastním koštu slivovice

Na konci března se v hospodě U zemské osy v Uble
uskutečnil oblastní košt slivovice. Dvacet vzorků – vždy
po pěti nejlepších z místních koštů v Bratřejově, Jasenné,
Lutonině a Uble – se ucházelo o to nejvyšší ocenění.
Slivovice pana Pavla Polácha st., která zvítězila v našem – jasenském – koštu – v silné konkurenci získala
druhé místo.
Blahopřejeme!

Generální oprava místního rozhlasu

Stav místního rozhlasu není dlouhodobě dobrý. Běžné
opravy nám už nedokáží zajistit jeho dobrou funkčnost.
Proto jsme se rozhodli v letošním roce přistoupit ke generální opravě místního rozhlasu, včetně výměny rozhlasové ústředny, která je již za hranicí životnosti a působí
značné potíže při hlášení.
Opravu jsme objednali u společnosti Elmik, s.r.o.
V době od 3. do 12. června letošního roku proběhne
kompletní oprava reproduktorů a výměna ústředny.
V tomto čase nebudou probíhat pravidelná hlášení.
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Centrum společenského a spolkového života
obce Jasenná – Beseda Jasenná

V roce 2017 koupila obec Jasenná objekt bývalé restaurace, č.p. 65 v Jasenné. Objekt byl po řadu let nevyužívaný. Obec jej kupovala proto, aby zamezila dalšímu chátrání a to tak, že jej využije pro potřeby společenského a spolkového života obce.
Již na začátku roku 2018 začalo vedení obce připravovat obsah projektu následného fungování tohoto objektu. Cílem je, aby objekt sloužil pro potřeby kulturního, společenského a spolkového života obce. A to i proto, že
obec nedisponuje alternativním řešením. I tato skutečnost vedla vedení obce k tomu, aby veškerý společenský
a spolkový život obce vedla do nového objektu – revitalizované bývalé restaurace.
V závěru roku 2018 zastupitelstvo schválilo zpracování projektové a architektonické studie revitalizace objektu č.p. 65 na Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná.
Cílem studie je revitalizovat objekt tak, aby se stal přirozeným centrem společenského a spolkového života
obce. Aby poskytoval prostory pro jednotlivé spolky, školská zařízení v obci (obec je zřizovatelem MŠ a ZŠ),
pro akce, jejich pořadatelem je jednak obec – např. besedy s důchodci, ale i jednotlivé organizace – např. plesy,
odborné semináře, školní akademie, karnevaly, prezentace řemeslníků - tradičních výrobců regionálních produktů, ruční manufaktury či besedy se zajímavými osobnostmi. Objekt je navržen tak, aby poskytoval prostor –
zázemí – pro sociální služby – terénní pečovatelskou službu (sklad materiálu, kancelář, prostor pro denní aktivity seniorů a zdravotně postižených). Dále aby zde byl prostor pro sportovní aktivity – např. jóga, pilátes, tai-chi.
Ale i typické aktivity v obci – stolní tenis. Jedna z místností má trvale sloužit pro Valašský soubor Portáš – těleso s více než 25 letou historií a také pro taneční skupinu jasenských seniorek. Plánujeme zde i vznik hudebního kabinetu – v obci je celá řada mimořádně talentovaných dětí – instrumentalistů, chybí však prostor k jejich
setkávání a prezentaci jejich výsledků a dovedností.
Vzhledem k tomu, že některé spolky či organizace v obci nedisponují zázemím pro svá setkávání, je zde i plánováno s místností, která bude soužit pro jednání spolků, sdružení. Vytvoří se tak kvalitní zázemí pro rozvoj ať
už např. sdružení rodičů a přátel dětí a školy, dobrovolných hasičů, ochránců přírody, tak i pro další zájemce.
Tím vším se sleduje, aby se zvýšila kulturní nabídka pro občany obce, aby měli důvod se častěji setkávat, povídat si – besedovat.
Pro celý objekt je plánováno s dostatečnými hygienickými kapacitami, technickým zázemím, přípravnou jídla (ne kuchyní).
Obec disponuje dostatečnou finanční rezervou ve svém rozpočtu, s níž je počítáno na dofinancování revitalizace objektu. Z vlastních zdrojů není obec schopna objekt kompletně revitalizovat.
Obec registrovala objekt č.p. 65 do národní databáze brownfieldů s tím, že tento objekt (ID 10269) byl pro účely podprogramu Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití, číslo výzvy 2/2019/117D082 registrován v Národní databázi brownfieldů.
Harmonogram – předpokládaný:
Do 31.5.2019 předložení žádosti o dotaci
Červenec až září 2019 realizace veřejné zakázky na dodavatele stavebních prací.
Další kroky pak následně podle úspěšnosti se žádostí o dotaci
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Ze základní školy

Řezníček, Ráďa Bartoš, Peťa Mikulec, Miša Řezníček,
Marťa Švagerková.

Zápis do 1. třídy

Ve čtvrtek 11. dubna proběhl na naší škole zápis žáků
do 1. třídy. Děti si vyzkoušely řadu úkolů - kreslily, pohrály si s matematikou a češtinou, vyřešily hádanky. Za svou
snahu byly děti odměněny dárky, které pro ně připravili
budoucí spolužáci s paní učitelkou Martinou Večerkovou
ve družině. Těšíme se, až prvňáčky přivítáme v září mezi
námi a doufáme, že se jim bude v naší škole líbit.

Soutěžíme

1. Pěvecká soutěž Trnečka
V sobotu 6. 4. se uskutečnila Trnečka - pěvecká soutěž dětských zpěváků lidových písní. Pěveckého klání
se zúčastnilo třicet čtyři dětí od šestiletých prvňáčku až
po patnáctileté slečny a mladé muže. Porota ocenila nejen
velmi dobré pěvecké výkony, ale i zajímavý výběr písní.
Naši školu reprezentoval Míša Januš z 2. ročníku. Vybrali jsme dvě písničky: Dyž sem já byl v Jasenné, Náš tatíček kázal. Pro Míšu to byla pěvecká premiéra. Nervozita
byla na něm znát, ale zvládl to perfektně. Zasloužil si velký potlesk a taky odměnu, která se nesla v duchu soutěže
- sklenka výborných povidel. Moc mu za odvahu děkujeme a příští rok slíbil, že půjde zase.

2. Florbal
Letos se naši žáci zúčastnili dvou florbalových turnajů,
které se konaly v ZŠ Želechovice. Medaile jsme sice nepřivezli, ale i přesto si děti zápasy naplno užily. Pochvalu
si zaslouží všichni hráči, kteří reprezentovali naši školu.
Mladší družstvo: Míša Januš, Miky Matyáštík, Adam
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3. Recitační soutěž
Ve čtvrtek 28. března 2019 se uskutečnilo oblastní kolo
v recitaci žáků I. stupně základních škol. Pořadatelskou
školou byla pro letošní rok naše ZŠ Jasenná. Celkem 39
recitátorů ze čtyř ZŠ – Bratřejov, Jasenná, Vizovice, Zádveřice – se utkalo v recitačním klání. Porota ve složení
zástupců z jednotlivých škol měla opravdu velmi těžké rozhodování. A jak to nakonec všechno dopadlo? ZŠ Jasennou reprezentovali žáci, kteří se ve školním kole umístili
na prvním a druhém místě: Michal Řezníček, Vendula Čalová (3. ročník), Nela Navrátilová, Natálie Daňová (4. ročník), Aneta Jurygáčková, Ondřej Vrchovský (5. ročník).
Všichni účastníci recitační soutěže si odnášeli na památku malý dáreček a pamětní list.
Blahopřejeme všem jasenským žákům za úspěšnou reprezentaci školy a paním učitelkám a kuchařkám za přípravu a organizaci regionálního kola recitační soutěže.

4. Výtvarná soutěž „Motorismus a životní prostředí“
Ve čtvrtek 4. dubna probíhalo ve Vizovicích na dopravním odboru vyhodnocení výtvarné soutěže. Z naší školy
se zúčastnilo dvanáct žáků, společně se žáky ze Slušovic
a Veselé. Naše děti byly velmi úspěšné a odnesly si spoustu pěkných cen. Na závěr shlédly poučné video o bezpečné jízdě na kole. Výtvarné práce si můžete prohlédnout
v budově odboru dopravy ve Vizovicích.

rodě, jiné na dopravní prostředky, vymýšlení rýmů, jednoduché počítání či sestavování obrázků z přírodnin.
Po vyplnění celé hrací karty nezbývalo, než najít ukrytý poklad.
Věříme, že malé i velké děti si celý den užily a těšíme
se na příští, již II. ročník akce.

Den matek

Dne 9. května v 16.00 hodin uspořádaly paní učitelky
s žáky vystoupení pro maminky.
První třída zahrála divadlo „O koťátku, které zapomnělo mňoukat“. Žáci 1. a 2. ročníku předvedli taneček – Sloník Toník. Recitátoři, kteří vyhráli ve školním
kole, přednesli básničky. Třeťáci zahráli legrační divadlo
„O Něhurce“. Čtvrtá třída si připravila rytmické vystoupení „Povolání“ a druhačky „O červené Karkulce.“ Společně pak děti zazpívaly písničku pro maminky a předaly
jim drobný vyrobený dárek a růžičku.
Věříme, že jste si vystoupení užili jako my a odnesli si
plno příjemných zážitků.

Návštěva firmy Jasno

Den s MŠ

2. dubna se naší obci nevyhnula odstávka elektriky –
ideální příležitost vyrazit s dětmi do terénu. Ty mladší
(1. a 2. ročník) se vydaly ke školce, odkud je, společně
s kamarády z MŠ, čekal průvod obcí. Z mostku u fotbalového hřiště hodily do potoka Morenu, čímž se symbolicky rozloučily se zimou a přivítaly jaro.
Na fotbalovém hřišti už na malé kamarády čekali starší žáci (3. – 5. ročník) s připravenou poznávací hrou. Skupinky malošků obcházely jednotlivá stanoviště a plnily
rozličné úkoly – některé byly zaměřené na znalosti o pří-

26. března proběhla exkurze žáků naší školy ve firmě
Jasno. Děkujeme za milé přivítání panu Mikuláštíkovi
a vyčerpávající výklad pánům Poláčkovi a Pečenkovi.
Žáci se seznámili s chovem skotu. Prohlédli si ustájení krav, dozvěděli se spoustu zajímavostí. Chlapci si vyzkoušeli chytání krav do lana „na trenažeru“ jako opravdoví kovbojové.
Při prohlídce zemědělských strojů žáky zajímalo,
k čemu jednotlivé stroje slouží, při jaké práci se využívají. Možnost posadit se za volant v kabině traktoru a kamionu si nenechali ujít chlapci ani děvčata.
Naši exkurzi jsme zakončili návštěvou kanceláří
a vstupní haly, kde žáci dostali drobné pohoštění. Ještě jednou děkujeme za příjemně strávené dopoledne se
spoustou informací a s možností seznámit se s chodem
místní firmy Jasno.
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Konec školního roku se pomalu blíží,
ale my s dětmi ve školce nezahálíme:

1. MORENA - Se zimou jsme se
rozloučili společně se ZŠ Jasenná vynesením MORENY ke splavu. Žáci
5. ročníku připravili na fotbalovém
hřišti různé sportovní i přírodovědné úkoly. Společně strávené dopoledne uběhlo jako voda.
2. PAVEL NOVÁK - Starší děti
ze třídy BERUŠKY navštívily ve Vizovicích divadelní představení PAVLA NOVÁKA - Hrátky se zvířátky, kterého se aktivně /tanec a zpěv/
účastnily.
3. VIZOVICKÉ PEČIVO - 12. 4.
nás navštívila paní Kučerová z Vizovic se svou ukázkou výroby VIZOVICKÉHO PEČIVA - tuto činnost
jsme si společně vyzkoušeli a vytvořili si zvířátka pro potěšení
4. ČARODĚJNICE V MŠ s koncem dubna se naše školka přeměnila ve školku čarodějnou. Užili
jsme si výroby lektvarů, poznávání
bylinek našich maminek a tanečních
hrátek.
5. Divadelní představení z PŘEROVA - ČERVENÁ KARKULKA
- toto divadlo nás navštívilo poprvé
a určitě ne naposled. Děti byly zapojeny do dramatizace pohádky a své
malé herecké úlohy zvládly na jedničku.
6. Malá technická univerzita Písničkou TÚ, TÚ, TÚ STAVBY UŽ
JSOU TU, POJĎTE DĚTI, POJĎTE S NÁMI, POSTAVÍME MĚSTO
SAMI nám začala s Malou technickou univerzitou POLYTECHNICKÁ VÝCHOVA. Vytvořili jsme si
vlastní domy, cesty, silnice a nakonec to dali dohromady a vzniklo celé
velké město. Vytvořené městečko se
nám opravdu velmi povedlo.
Projekt byl z části financován MAS
Vizovice, se kterou dlouhodobě spolupracujeme.
7. Vystoupení pro důchodce jako již tradičně si děti z "VALÁŠKU" připravily folklórní vystoupení
pro místní seniory
8. KLOKANOVY ŠKOLY ve spolupráci s Mateřskou školou Vi8 Jasenský zpravodaj

zovice se pedagogické pracovnice
naší MŠ účastní vzdělávacího programu KLOKANOVY ŠKOLKY,
kde si předávají s ostatními kolegyněmi zkušenosti z oblasti pedagogické práce.

Do konce školního roku zbývá už
jen pár dnů. My si je ovšem užíváme
naplno, i když nám počasí moc nepřeje.
S přáním krásného JARA
kolektiv MŠ

Jasenský KVÍZ
V pátek 5. dubna 2019 se uskutečnil šestý a zatím poslední jarní kvíz, do kterého se přihlásilo 15 družstev.
V závěru to byla bitva mezi obyvateli z „Rozsoší“. Vítězné poukazy na pizzu si nakonec odneslo družstvo
„Lopuch tým“ (viz foto) před týmem „Paseky a pes“.
Gratulujeme. Moc děkuji za přízeň a na podzim si opět
přijďte zkrátit dlouhé večery.

Posezení s důchodci

Kulturní komise obce Jasenná uspořádala tradiční setkání s důchodci, které se uskutečnilo v pátek 26. 4. 2019
v Restauraci Na Dvojce.
V úvodu setkání pozdravila všechny přítomné starostka Dana Daňová a předsedkyně kulturní komise paní Andrea Čalová.
Kulturní program byl velmi bohatý. Děti ze školky se
představily jako první. Po nich si svou premiéru odtančily a odzpívaly děti z valašského kroužku Vartovňáček
pod vedení paní Věrky Pečenkové. Všechny děti byly odměněny velkým potleskem. Po výborné večeři, kterou
připravil personál ze „Dvojky“, následoval další blok programu. Své první vystoupení měla také malá cimbálová
muzika, která vznikla pod ZUŠ Morava Zlín. Cimbálovečkou jsme uzavřeli folklorní část a plynule jsme přešli
na modernější notu. Zde se představily holky z tanečního
kroužku pod vedením slečny Emy Kráčalové a na úplný
závěr jsme si nechali naše „Cérky z Jasenné“, které opět
nezklamaly a svým nápaditým a energickým vystoupením příjemně pobavily a „rozehřály“ všechny přítomné.
Po celý podvečer dotvářela příjemnou atmosféru country skupin Atapana ze Vsetína, která hrála až do pozdních
večerních hodin.
Velké poděkování patří opět paní Janě Lukášové a skupince ochotných žen, jejichž zásluhou na stolech nechyběly tradičně vynikající vdolečky, které napekly ze 4 kg
mouky.
Na závěr děkujeme všem, kteří se na letošní setkání s důchodci dostavili, a budeme se těšit opět v příštím
roce.

Zvony

Vážení spoluobčané!
Z mnoha stran už delší dobu slýcháme, že mnohým
z vás chybí pravidelné zvonění ve věži našeho evangelického kostela. Rozhodli jsme se, že s tím něco uděláme. Podařilo se nám sehnat zvonařskou firmu z Halenkova, která je ochotna se opravy zvonění ujmout. Nemáme
však sami dost finančních prostředků, a tak se na vás obracíme s prosbou o dobrovolné dary, které můžete posílat
na účet: 169247439/ 0300
Svůj dar můžete také odevzdat na evangelické faře.

V tomto případě vás prosíme o telefonickou domluvu předem, protože fara není v současné době trvale obydlena.
Děkujeme předem za vaši ochotnou spolupráci.
Za farní sbor Českobratrské církve evangelické v Jasenné
farář administrátor Jan Krupa
kurátor sboru Jiří Maliňák
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Fotbal Jasenná
Muži Sk Jasenná se v zimní přestávce připravovali na umělé trávě
ve Vizovicích, sehráli 4 přípravné zápasy a v březnu absolvovali víkendové soustředění na Revice ve Vizovicích. V jarních bojích se našim
hráčům daří a trenér Petr Zicha může
být s výsledky spokojený. V tabulce patří hráčům Sk Jasenná průběžná 7. příčka a mají před sebou ještě
4 utkání.
Jarní výsledky:
Jasenná-Slušovice 4:3 po penaltách
Jurčák, Smilek, Korčák
Kostelec-Jasenná 1:2 po penaltách
Švehlík
Štípa-Jasenná 1:3
Korčák, Smilek, Sušeň
Jasenná-Návojná 3:2
Sušeň, Bajza, Vávra
Mysločovice-Jasenná 1:0
Jasenná-Sehradice 2:1 po penaltách
Švehlík
Poteč-Jasenná 3:4 po penaltách
Sušeň, Hronek, Zicha
Mladcová-Jasenná 2:3
Jurčák, Hřib, Sušeň
Jasenná-Újezd 0:2
Naši dorostenci se v zimě připravovali pod vedením trenérů Petra
Číže a Milana Řezníčka v tělocvičně
v Liptále a na umělé trávě ve Vizovicích. Stejně jako muži byli na soustředění na Revice ve Vizovicích. Dorost
odehrál jeden přípravný zápas s Vi-
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zovicemi, který skončil remízou 2:2.
V jarních bojích mají naši hráči sice
nevyrovnané výkony, ale jde o mladý
tým, který se může ještě hodně zlepšovat. Za muže z dorostu vypomáhají
Martin Sušeň, Adam Sedláček a Tomáš Hřib.
Jarní výsledky:
Malenovice-Jasenná 5:1
Hřib

Jasenná-Jaroslavice 4:2
Hřib 2, Sušeň, Ma.Řezníček
Pozlovice-Jasenná 2:4
Hřib, Sušeň, Studeník, Sedláček
Jasenná-Nedašov 2:5
Ma.Řezníček, Boháč
Jasenná-Ludkovice 1:4
Hirka
Jasenná-Kostelec 5:6 po penaltách
Ma.Řezníček 2, Sušeň, Boháč, Hirka

Podpora vzdělávání na Vizovicku a Slušovicku
Místní akční plán (MAP) je soubor aktivit, které podporují rozvoj
kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a mládeže ve věku do 15 let.
Hlavním cílem je podpořit spolupráci a partnerství širokého spektra aktérů v této oblasti od zřizovatelů škol,
přes školy samotné, instituce zájmového a neformálního vzdělávání a nezapomíná se ani na rodiče. Na našem
území jsme projekt nazvali Naše škola - naše radost II, který je realizován
od 1. 5. 2018 do 31. 4. 2022 z dotace
OP Výzkum, vývoj a vzdělávání.
Ke svému konci pro letošní školní rok spějí aktivity Malé technické
univerzity, které absolvovalo 11 škol
z území Vizovicka a Slušovicka.
Každá škola si mohla zvolit tři z nabízených 12 lekcí, např. stavitel města, kde si děti postaví město a silnice, doplní o základní občanskou
vybavenost (hasiči, policie, obecní
úřad…) a následně si model překreslí do mapy nebo zpracovatel odpadů,
při kterém se děti dozví, kde končí
odpad, postaví si skládku a ukážou si
praktickou ukázku recyklace papíru.
Podle ohlasů pedagogů, ale zejména dětí, jde o projekt velice zajímavý
a přínosný, děti si lekce užily a odnesly si z nich spoustu důležitých poznatků do dalšího života.
Pro pedagogy jsme zrealizovali seminář věnovaný čtenářské a matematické pregramotnosti (tj. v mateřských
školách případně 1. třídě základní školy). Ve dnech 25. a 26. března
jsme absolvovali s řediteli, pedagogy
a zástupci zřizovatelů vzdělávací exkurzi na Opavsko, kde jsme navštívili
dvě základní školy, jednu mateřskou
školu a jednu alternativní základní školu. Program byl doplněn o dvě

školení a sdílení příkladů dobré
praxe.
V lednu se sešli
na svém jednání
zástupci – tzv. manažeři škol, kteří
byli seznámeni se
svojí rolí v projektu MAP II. a s dosavadní činností
jednotlivých pracovních skupin,
na kterých mimo jiné byly vzneseny požadavky na zajištění seminářů
v oblasti specifických poruch učení,
ICT dovedností – zejména co se týká
znalosti práce s MS Word, Excel,
PowerPoint a práce s tablety, interaktivními tabulemi a výukovými aplikacemi nebo také seminář pro rodiče
na téma kyberšikana.
Zároveň již proběhla v březnu třetí jednání pracovních skupin, která
byla zaměřena na aktualizaci SWOT
analýzy. Jako silné stránky byly například označeny podpora škol ze
strany zřizovatelů, dostatečná kvalifikace učitelů nebo zájem mateřských
škol o polytechniku a environmentál-

MAS Vizovicko a Slušovicko vyhlásila 14. 3. 2019 2 výzvy OPŽP.
Výzva č.1 je zaměřena na Zlepšení
kvality prostředí v sídlech – zejména na revitalizaci prvků sídelní zeleně. Výše podpory je 60 % a celková

alokace je 3 000 000 Kč. Konec příjmů žádostí bude 30. 9. 2019.
Výzva č. 2 OPŽP je zaměřena
na Posílení přirozené funkce krajiny – zejména na vytváření, regenerace či posílení funkčnosti kra-

ní vzdělávání. Na opačné straně byly
jako slabé stránky definovány zastaralé vybavení škol a sportovišť, nezájem dětí o čtení a nedostatek pracovních zkušeností pedagogů s dětmi se
specifickými poruchami učení, nesamostatnost dětí v MŠ a 1. třídě základních škol aj. Na příštích jednáních, která by měla probíhat koncem
měsíce května, budou stanoveny priority a cíle do roku 2023 a navrženy
aktivity, které v rámci projektu můžeme realizovat.
Bc. Alena Rasochová
Ing. Renata Bednářová

Operační program životní prostředí

jinných prvků a na realizace přírodě
blízkých opatření. Celková alokace: 7 000 000 Kč a výše podpory:
80 - 100%. Konec příjmů žádostí
bude 29. 8. 2019.
Ing. Eva Přehnalová
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Integrovaný regionální operační program
Třetí výzva, kterou MAS vyhlásila je zaměřena na podporu bezpečnosti dopravy, terminály a parkovací systémy na území Vizovicka a Slušovicka.
Žadatelé budou moci do 31. 5. 2019 podat projekty, které se zabývají rekonstrukcí chodníků, modernizací veřejného osvětlení nebo
dopravního značení.
Podporována je také rekonstrukce či výstavba přestupních terminálů
a parkovacích systémů.
Celkem je v této výzvě připraveno 10 000 000 Kč a výše dotace
činí 95% z celkových způsobilých výdajů.
Ing. Pavel Elšík

Komunitní plánování sociálních služeb
na Vizovicku a Slušovicku

MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. realizuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb (KPSS), které má za cíl naplánovat na území ORP
Vizovice dostupnost sociálních služeb a posílit udržitelnost plánování.
V rámci KPSS se setkávají pracovní skupiny, kde jsou zapojeni zástupci
poskytovatelů, zadavatelů a uživatelů sociálních služeb z Vizovicka a Slušovicka.
Pracovní skupiny jsou zaměřeny na seniory a osoby zdravotně postižené, rodiny s dětmi a osoby ohrožené sociálním vyloučením. Projekt bude
realizován do konce roku 2019. Veškeré informací o projektu naleznete
na stránce www.kpssvizovice.cz.
Ing. Marie Ponížilová
Sanatorium Topas Vizovice

HLEDÁME VŠEOBECNÉ SESTRY

Požadujeme:
• Odbornou způsobilost k výkonu povolání dle zákonu č. 96/2004 Sb. • Osvědčení k výkonu bez odborného dohledu • Spolehlivost, flexibilnost, komunikativnost
• Schopnost samostatné a týmové práce
Nabízíme:
• Zázemí stabilní a úspěšné firmy • Moderní a příjemné
pracovní prostředí • Závodní stravování • Nástupní plat
25000-30000 Kč • Příplatky za práci v noci, o víkendu
a ve svátek • 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity
• Možnost dalšího vzdělávání formou školících a vzdělávacích kurzů
Bližší informace
Kontaktní osoba: Vrchní sestra – P. Eva Čížová
Tel.: +420778488801 nebo 577544914, e-mail: eva.cizova@sanatorium-topas.cz, www.sanatorium-topas.cz.

Hledáme nové
policisty!

Nabízíme práci, která má smysl
a pomáhá celé společnosti.

Přijatí uchazeči mohou nastoupit
službu policisty na obvodních odděleních nebo jako dopravní policisté.
Nabízíme: garantované hmotné zajištění a kariérní postup, za kvalitní
dlouholetou službu odchodné a výslužné, možnost náborového příspěvku ve
výši 75 000 Kč.
Požadujeme: občanství ČR, věk minimálně 18 let, bezúhonnost, úplné středoškolské vzdělání s maturitou.
Kontaktní telefon:

702 015 816, 702 126 053

Sanatorium Topas Vizovice

HLEDÁME PRAKTICKÉ SESTRY

Požadujeme:
• Odborná způsobilost dle 96/2004 Sb. zákona o nelékařských povoláních (absolvent střední zdravotnické školy)
• Spolehlivost, flexibilnost, komunikativnost • Schopnost
samostatné a týmové práce
Nabízíme:
• Zázemí stabilní a úspěšné firmy • Moderní a příjemné
pracovní prostředí • Nástupní plat 22000-27000 Kč • Příplatky za práci v noci, o víkendu a ve svátek • 5 týdnů dovolené, zaměstnanecké benefity • Možnost dalšího vzdělávání formou školících a vzdělávacích kurzů
Bližší informace
Kontaktní osoba: Vrchní sestra – P. Eva Čížová
Tel.: +420778488801 nebo 577544914, e-mail: eva.cizova@sanatorium-topas.cz, www.sanatorium-topas.cz.
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