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Co najdete v tomto čísle:
a práce na opravách obecního majetku
pokračují
a předprázdninové dění v mateřské
a základní škole

ZDARMA

a karatistky z Jasenné na stupních vítězů
a hasičský tábor Harry Potter
ve Vlachovicích
a SK Jasenná - výsledky sezóny po jarní
části soutěže

Památník legionářům
z Jasenné bude slavnostně
odhalen 21. 9. 2019

Foto: PhDr. Dana Daňová

Usnesení ze zasedání ZO Jasenná
-

Dne 12. 6. 2019
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
koupi traktoru od společnosti Bárny agro s. r. o., Jakubovice 38, 563 01  Dolní Čermná  za cenu 1.028.000,- Kč
vč. DPH,
Rozpočtové opatření č. 2/2019,
Smlouvu o umístění veřejné komunikační sítě u domu
č. p. 7 se společností Česká telekomunikační infrastruktura, a. s.,
prodej pozemku p. č. 3119/2 v k. ú. Jasenná na Moravě
za cenu 40,- Kč/m2,
nejvhodnější nabídku na přípravu dokumentace pro územní rozhodnutí na akci „Odkanalizování obcí Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov“ pro společnost Aquadrop, s. r. o.,
Sazovice 9, 763 01  Mysločovice a pověřilo starostu obce
Bratřejov pana Richarda Zichu podpisem smlouvy,

Práce na opravách
obecního majetku pokračují

V červnu a červenci obec pokračovala v opravách
obecního majetku. K těm nejvýznamnějším akcím z pohledu jejich finančního objemu zcela jistě patřily opravy
místních komunikací. Zásadní opravou položením nového asfalto-betonového koberce v délce přes 500 m prošla komunikace na Dolní Paseky. Stejně tak byla zásadně
opravena cesta na Horní Paseky, která vlivem nešetrného
svozu dřeva po kalamitním kácení byla na mnoha místech narušena zničením povrchu, nesčetnými lomy asfaltu.
Nově byl položen asfalt na místní komunikaci pod obecním úřadem s názvem K Obci. Opraveny byly další větší výtluky na horní točně, u průmyslové zóny a opravena
celá řada dalších děr a propadů v místních komunikacích.
Obec tyto opravy vyšly na 1, 1 mil. Kč. Akci prováděla
společnost Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

- vyhlášení veřejné zakázky na akci „Jasenná – bezpečná
a přístupná obec pro všechny: chodník podél I/69 – II. etapa“, zároveň jmenovalo členy komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise, kdy členy obou budou Ing. Marta Surá, Ing. Milan Havel, Pavel Polách, Ing. Jana Drgová
a PhDr. Dana Daňová.
- vyhlášení veřejné zakázky na akci „Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná“, zároveň jmenovalo členy komise pro otevírání obálek a hodnoticí komise, kdy členy obou budou
Roman Boháč, Petr Kovář, Vít Spisar, Josef Pečenka, Ing. Marta Surá, Ing. Milan Havel, Pavel Polách,
Ing. Jana Drgová, PhDr. Dana Daňová a Ing. Jaroslav
Dynka,
- zastupování obce JUDr. Pavlou Paprčkovou ve věci právních úkonů vůči místní komunikaci Pod Rozsoším.

komplikoval zejména zimní údržbu, byla umístěna zámková dlažba.
Práce provedl pan Josef Drga.

Lutoninkou se prohnala velká voda,
vlivem deště došlo k sesuvu svahu

Oprava chodníku u základní školy

V květnu byla provedena stavební úprava chodníku podél základní školy. Namísto travnatého pásu, který nám
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Dne 22. května jako důsledek extrémních srážek došlo
na několika místech k vylití potoka Lutoninka z břehů
a zatopení několika sklepů. Na mostě U Lukášů byl stav
vody odpovídající nejvyššímu, tedy III. povodňovému
stupni. Zatopena byla pila u Krajščáků, pole pod fotbalovým hřištěm, část místní komunikace pod bytovkami.
Pohotovost měli naši hasiči, kteří pomáhali s čerpáním
vody. Po opadnutí vody byl na místo povolán zástupce
Lesů ČR, které jsou správci vodních toků Jasénka a Lutoninka. Následně pak došlo v rámci vyhlášené mimořádné
situace k úpravě na části toku Lutoninka. Bohužel nebyl
odbagrován sediment pod jednotlivými mosty. Tuto situ-

aci nadále se společností Lesy ČR řešíme. Naší snahou je,
aby v budoucnu neregulovaný tok Lutoninky byl alespoň
v nejkritičtějších místech regulován, zbaven nánosů, aby
byly břehy potoka zbaveny náletové vegetace.
Další nepříjemnou věcí, která nás při extrémním dešti postihla, byl sesuv svahu naproti evangelického kostela a podemletí místní komunikace vedoucí na Dolní Paseky. Zde jsme již jednali s Českou geologickou službou
o kvalifikaci tohoto sesuvu a následně jsme zadali vypracování projektové dokumentace ke stabilizaci svahu.
Na podzim budou vyhlášeny dotace na sanaci povodňových škod, včetně sesuvů půdy v rámci OPŽP. Tam budeme směřovat žádost o dotaci. Stejně tak budeme žádat
o dotaci na opravu místní komunikace nad pilou u Krajščáků, která je vlivem silného deště rovněž poškozena.

sová hnízda, a to do ulice Chovatelská a Pod Rozsoším,
kde doposud byla možnost vyslechnout vysílání obecního
rozhlasu takřka nemožná. Práce v hodnotě takřka 200 tis.
Kč provedla společnost Elmik z Valašského Meziříčí.

Veřejné osvětlení na dolním hřbitově

Po bezmála dvaceti letech došlo k obnově veřejného
osvětlení na centrálním, dolním hřbitově. Po dlouhou
dobu jsme byli občany vyzýváni k tomu, abychom osvětlení opravili a zejména v čase podzimním a zimním byl
hřbitov osvětlen. Nefunkční světla byla odstraněna a nahrazena kompletně, tedy i se sloupy, novými. Do prostoru
hřbitova byly vybrány sloupy, které svou velikostí a barvou odpovídají charakteru tohoto místa. Stejně tak byla
zvolena i podoba samotného typu světla. Na této investici
se s námi podílí i Obec Lutonina. Celkově výměna osvětlení vyšla na 190 tis. Kč a provedla ji společnost Elmik
z Valašského Meziříčí.

Chceme opravit chodníky
v horní části obce

V kritickém stavu jsou jedny z nejstarších vybudovaných chodníků v naší obci, a to na Hořansku – od ulice od Smilků až po značku oznamující konec obce. Tyto
chodníky, vybudované v sedmdesátých letech minulého
století, jsou plné prasklin, nerovností a propadů. Chůze
po nich je velmi komplikovaná. Už v loňském roce obec
vyřešila majetkové vztahy k pozemkům, které se pod
chodníky nacházejí. V červenci jsme pak oslovili společnost Traffic Design ze Zlína, aby nám zpracovala projektovou studii nezbytnou pro další práce nad projektovou
dokumentací k opravě tohoto chodníku. Zároveň chceme
vyřešit i bezpečný přístup do obce pro ty naše spoluobčany, kteří bydlí až u bývalého koupaliště.
Na rekonstrukci chodníku chceme žádat o dotaci ze SFDI,
a to v příštím roce. Zhruba rok nám zaberou práce na projektové dokumentaci a následném stavebním povolení.

Obecní rozhlas prošel
generální opravou

Na začátku června proběhly práce na generální opravě
místního rozhlasu. Kromě oprav vysílačů a reproduktorů,
vyladění jejich slyšitelnosti, byla pořízena nová ústředna
k vysílání. Zároveň byla v obci doplněna dvě nová rozhla-

Prosba

Zaměstnanci technických služeb Obce Jasenná prosí
spoluobčany, aby na obou hřbitovech neodkládali vázy,
lampy a další věci za pomníky. Výrazně to komplikuje práce při sečení, protože nejdříve musí hřbitov obejít a všechny takto „uskladněné“ předměty dát na hroby
a pak je znovu vracet. Navíc nezaručí, že při přehlédnutí
může dojít k jejich poškození.

Památník legionářům z Jasenné dokončen,
vydána i brožura k tématu

Přes nepřízeň počasí zejména v měsíci květnu, byly
na přelomu června a července dokončeny práce na výstavbě Památníku legionářům z Jasenné.
Právě z důvodu nepřiznivého počasí byl původně avizovaný termín jeho slavnostního odhalení přesunut na sobotu 21. 9. 2019 – program zveřejňujeme na jiném místě.
Stejně tak byla vydána i brožura s názvem Společný
odkaz legionářů z Jasenné a Sučian, která je dalším výJasenský zpravodaj 3

stupem stejnojmenného projektu, který jsme mohli realizovat díky dotaci z Fondu malých projektů v rámci přeshraniční spolupráce České a Slovenské republiky Interreg
IV. A a spolupráci s partnerskou obcí Sučany u Martina.

Na Hořansku mají maminky s dětmi
k dispozici nové hřiště

Od jara pracujeme na vybudování obecního parku na
Hořansku, v místě, kterému se říká Na Mosťákovém.
Neutěšený prostor jsme osázeli vhodnou vegetací –
stromy, keři, květinami, přidali lavičky k posezení a co je
nejdůležitější – postavili jsme malou věž se skluzavkou,
upevnili houpacího koně na pružině. Do konce prázdnin
přibude ještě houpačka a pískoviště.
Zatímco lavičky a houpacího koně jsme kupovali, věž
se skluzavkou vyrobil pan Jaroslav Tomanec. S natěračskými pracemi pomáhal Ondřej Navrátil. A Jaroslav Tomanec vyrobí i další prvky – houpačku a pískoviště.

Stavba Výletiště bude dokončena
do konce prázdnin

Na konci května byly zahájeny stavební práce na největší investiční akci letošního roku – stavbě Výletiště
ve sportovním areálu.
V čase vydání tohoto Zpravodaje byla dokončena hrubá stavba – pódium, konstrukce zastřešení včetně umístění vazníků. V následujících týdnech nás čekají práce
na částečném opláštění jednoho křídla, podbití podhledů, obložení palubkami čelních konstrukcí a štítů. Samozřejmě bude dokončena střecha včetně klempířských prací a osvětlení.
Předpokládáme, že Výletiště bude stavebně dokončeno do konce srpna. Kolaudace by měla proběhnout v následujících měsících.  Předpokládaná výše této investice
je 1,5 mil. Kč a realizuje ji společnost Juráň, s.r.o., z Ústí
u Vsetína.
Už dnes můžeme prozradit, že na konci listopadu zde
plánujeme malý Adventní trh spojený se zabijačkou a prodejem zabijačkových specialit.

Přípravné práce
na vybudování kanalizace

Již dva roky probíhají přípravné práce na vybudování
kanalizace v naší obci, společně s obcemi Bratřejov, Ublo
a Lutonina. Na červnovém zastupitelstvu jsme schválili
přidělení zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí společnosti Aquadrop. Obracím se na všechny občany
obce s prosbou, aby byli nápomocní v přístupech na pozemky a pomohli tak s vybudováním poslední  inženýrské sítě, která nám chybí. Od zpracování dokumentace, na
niž je vyčleněn rok a půl, až ke stavebnímu povolení, zajištění dotace a následné realizaci uteče ještě několik let
(odhadujeme pět let). I když vybudování kanalizace nepatří k oblíbeným „disciplínám“ z důvodu razantních zásahů do pozemků, komunikací, přesto následně jako součást projektu budou místní komunikace opraveny a bude
na ně položen nový povrch. Jak kanalizací, tak i následnými úpravami se opět zvýší komfort života v naší obci.
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Program slavnostního odhalení
Památníku legionářům

V sobotu 21.9. 2019 ve 14.30, za přítomnosti Jednotky
Československé obce legionářské z Valašského Meziříčí,
proběhne slavnostní odhalení památníku.
Následovat bude od 15.30 do 17.00 h. beseda k historickému odkazu legionářů v Restauraci Na Dvojce
Slavnostního odhalení se zúčastní naši vzácní hosté
z obce Sučany, partnera projektu.
Doprovodný program:
Výstava k legionářské tématice a 1. světové válce
Základní škola, 19. – 21.9.2019
Vernisáž 19.9. ve 14.00 h., po zbývající dny výstava otevřená od 10.00 do 18.00 h.

SPOLEČNÝ ODKAZ LEGIONÁŘŮ
Z JASENNÉ A SUČAN
Celkové náklady: 21.154 EUR
Výška příspěvku EFRR: 17.980,90 EUR
Konečný uživatel: Obec Jasenná
Doba realizace: 10/ 2018-09/ 2019

FOND MALÝCH PROJEKTŮ

Informace na stranách 2 – 4 připravila
starostka obce PhDr. Dana Daňová

Červen v MŠ Jasenná
A je to tady, prázdniny začaly …
Konec školního roku byl opět plný
aktivit a zážitků.
Ve Vizovicích jsme absolvovali výuku na mobilním dopravním hřišti,
kde jsme se seznámili s dopravními
značkami a pravidly silničního provozu.
Také jsme po dvou letech opět jeli
objevovat krásy a historii vizovického zámku a přilehlé zahrady, se kterou nás seznámila paní kastelánka.
Při této příležitosti jsme neopomněli
ochutnat dobroty z místní cukrárny.
Poslední týden nás všechny paní ředitelka Čalová ze ZŠ Jasenná pozvala
na hudební vystoupení na školní zahradě, kde jsme si společně zazpívali
i zatancovali známé písně z pohádek
a tím krásně ukončili společný školní
rok 2018-2019. DĚKUJEME
Ovšem největší událostí tohoto měsíce bylo ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. V úterý 25. 6. v 16:30
jsme se setkali společně s dětmi a jejich rodiči, paní starostkou Daňovou
a pravým PORTÁŠEM u FOJTSTVÍ
v Jasenné. Děti pilně nacvičovaly několik týdnů předem a vyplatilo se. Krátké valašské vystoupení „předškoláků“ za doprovodu paní
Masaříkové se povedlo. Na školáky je pasoval PORTÁŠ Aleš Mikuláštík a z rukou paní starostky Daňové a ředitelky školky Jitky Malé si
děti odnesly i upomínkové předměty na MATEŘSKOU ŠKOLU. Velké
poděkování posíláme paní Kovářové za občerstvení v podobě ovocného
překvapení, paní Masaříkové za hudební doprovod a výtečné dorty pro
děti, panu Aleši Mikuláštíkovi za pasování předškoláků a především majitelkám fojtství za poskytnutí prostor.
Pepi, Luci, Táďo, Fildo, Kubi, Viki,
Hani, Joli, Luky, Bájo, Maty, Luci,
Nei a Ráďo ještě jednou Vám přejeme pohodový a úspěšný vstup do světa školáků.
Přejeme všem rodičů a jejich dětem
krásné prázdniny plné nezapome-

nutelných zážitků. Také se loučíme
s paní učitelkou Denčou a Jančou,

kterým přejeme jen to nej … v nové
etapě života.               Bc. Jitka Malá
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Zprávy ze školy
Co jsme stihli na konci školního roku
Návštěva dopravního hřiště
ve Vizovicích a na Vsetíně

Všichni žáci naší školy si vyzkoušeli, jak to vypadá
na dopravním hřišti. Ti mladší (1. - 3. ročník) zatím jen
na zkoušku, ale žáci 4. ročníku už bojovali o průkaz cyklisty. Ten nakonec získali všichni, takže již mohou na silnici bez doprovodu osoby starší 18-ti let.

keramiky a velmi se těšily na již tradiční zakončovací jízdu na kole do Vizovic.
Děvčata z tanečního kroužku celý školní rok poctivě
nacvičovala dvě taneční sestavy a s nimi se pak představila nejen na besedě s důchodci, Dni matek, ale také
na závěrečné Akademii ve Vizovicích. Bylo to slavnostní zakončení tohoto kroužku spojené se sladkou odměnou - zmrzlinou. Děvčata se moc snažila a sklidila velký potlesk.
Zároveň bych chtěla poděkovat Emě Kráčalové - tanečky pro holky, Petrovi Mucskovi - florbal a Janě Kohoutové - keramika za jejich vedení zájmových kroužků pro
naše děti v Jasenné.

Výlet 5. třídy do Prahy

Kroužky při DDM Zvonek Vizovice

Děti z keramiky potěšily opět své rodiče určitě krásnými dárečky, které vlastnoručně vytvořily během hodin
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Ve čtvrtek 20. června jsme se vydali na náš poslední výlet coby žáci místní základní školy. Čekala nás dvoudenní
návštěva Prahy. Navštívili jsme mnoho památek a muzeí.
Byli jsme v zrcadlovém bludišti a ti odvážní si vyšlápli na Petřínskou rozhlednu. Dál nás čekala jízda „zubačkou“, Zemědělské muzeum a program na téma „Voda“.
Prošli jsme kolem Pražského orloje, Prašné brány, Chrá-

v jeho klubu Zetko. V pátek jsme měli v plánu jízdu metrem, návštěvu Muzea smyslů a další procházku naší stověžatou Prahou. Byl to úžasný výlet a my moc děkujeme
paním učitelkám Andree Čalové a Janě Kohoutové, že sebraly odvahu a vydaly se s námi na tento výlet, možná poslední s přenocováním.           
Napsaly holky z 5. ročníku

Naši páťáci

V tomto školním roce se s jasenskou školou loučí a byli
symbolicky „vykopnuti“:
Karolína Kostelníková, Karolína Bartoš, Aneta Jurygáčková, Anna Pečenková, Tereza Boháčová, Nela Fišerová, Michal Bernátík, Lukáš Bednárik, Kryštof Matyáštík, Ondřej Vrchovský, Martin Kůra.
Milí páťáci, teď už budete na naši školu pouze vzpomínat. Přejeme vám do dalších studentských let jen to nejlepší!

Poděkování za spolupráci
s Obcí Jasenná a SRPDŠ

Velké poděkování patří naší paní starostce Daně Daňové za podporu školství v Jasenné. Máme v celém zastupitelstvu velkou oporu a děkujeme za přízeň. Další poděkování patří SRPDŠ (a to nejen paní Haně Bělíčkové)
za finanční podporu z tohoto sdružení. Během roku zakoupili pro naše žáky fotbalovou branku na zahradu, občerstvení na spaní ve škole, odměny za výtvarné práce
na téma „První republika“, zakoupili vstupenky na kino
ve Vizovicích a finančně přispěli na lyžařský výcvik.

Vyhodnocení sběru papíru a tetrapaků

mu sv. Víta, Pražského hradu, Karlová mostu a také kolem Obchodního domu Kotva, kde nás čekalo super překvapení - setkání s youtubery Jirkou Králem a Baxtrixem

I v květnu proběhl sběr starého papíru. Žáci s podporou svých rodinných příslušníků nasbírali celkem 4 kontejnery. Sběru se zúčastnili skoro všichni žáci a my jsme
vyhodnotili 9 nejlepších sběračů. Za peníze, které jsme
získali, dětem přispíváme na jízdné, odměny v rámci
školních soutěží a další pomůcky do školy.
Další soutěží byl celoroční sběr tetrapaků. Dohromady
žáci nasbírali kolem 4 000 ks obalů nejen od mlék a džuJasenský zpravodaj 7

sů. Poslední školní den byli po zásluze odměněni dárky
z obce.
I v následujícím školním roce budeme pokračovat
ve sběru papíru, tetrapaků a pet víček.

mi radostně očekávanou noční výpravu. Mladší školáci
vyrazili směr hořansko, starší se vydali na dolansko, směr
dráha. Návrat do školy se už pak nesl v duchu večerní
hygieny, společenských her, vykládání a postupného usínání. Pozorným maminkám děkujeme za dobroty k středeční snídani, holkám za prima podkres atmosféry s ukulele, Barči Kohoutové za bojovku a všem dětem za skvělé
chvíle ve škole tak trochu jinak…

Výlet 1. - 4. třídy
na Modrou a do kovozoo

Spaní ve škole

V podvečer 25. června jsme se na školní zahradě s našimi školáky zcela netypicky sešli toho dne ještě jednou.
Tentokrát ne jako ráno s aktovkami a učením, ale s batohy, spáčky, karimatkami a hlavně se zvídavým očekáváním, co dnešní noc přinese. Po ubytování ve třídách
čekala děti bojovka v prostorách školy plna hádanek, šifer a poznávaček. Každý tým, byl-li úspěšný a rozklíčoval všechna hesla, čekala sladká odměna. Po napínavé hře
jsme se všichni rádi posilnili společnou večeří - ředitelskými topinkami se zapečeným sýrem, bylinkami a příp.
kečupem. Čerstvě nabytá energie se skvěle hodila na dět-
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Ve čtvrtek 20. června se žáci z prvního až čtvrtého ročníku zúčastnili exkurze na Modrou a do kovozoo ve Starém Městě.
Nejprve si žáci prohlédli monumentální stavbu kostela
na Velehradě. Krása výzdoby Baziliky nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje nás uchvátila.
Živá voda na Modré, kde si žáci mohli prohlédnout
v podvodním tunelu sladkovodní ryby, byl neopakovatelný zážitek. Od paní průvodkyně jsme se dozvěděli spoustu zajímavostí ze života vodních živočichů.
V příjemném prostředí hned vedle soustav rybníků
„Živé vody“ je vybudován archeoskanzen. Se životem
starých Slovanů se žáci mohli seznámit formou ukázky. Starodávné opidum ožilo původními obyvateli. Žáci
se dozvěděli o odívání, zbraních, pečení v hliněných pecích a výuce ve škole. Praktické ukázky a možnost vyzkoušet si střílet z luku nebo obléct drátěnou košili či
upéct placku v hliněné peci všechny náramně bavily.

Po příjemně stráveném dopoledni na nás čekal chutný
oběd v podobě řízků, za které moc děkujeme paním kuchařkám.
Další cesta vedla na prohlídku kovozoo – zvířat vyrobených z drátů, šroubů a matiček, které dosloužily. Tygr,
medvěd, krokodýl, čáp, hroch a spousta dalších zvířat je
vyrobeno šikovnýma rukama lidí, kteří dovedli využít
odpadový materiál. Náš výlet jsme zakončili výstupem
na maják a prohlídkou lodě.
Mnohokrát děkujeme panu Pýchovi za poutavý výklad
a těšíme se na další akce.

Budoucí školáci hravou formou poznávali, co je v následujícím roce čeká. Seznámili se s prostředím školy
a organizací vyučování. Paní učitelka je provedla po budově školy a ukázala jim prostředí, ve kterém si budou plnit své školní povinnosti. Na naše budoucí prvňáčky se
velice těšíme a  přejeme jim hodně školních úspěchů.

Liščí stopou

Odpoledne 29. května se žáci vydali po stopách lišky.
Na tříčlenná družstva čekala trasa plná úkolů. Otázky
prověřily znalosti žáků v oblasti přírody. Na konci trasy
všichni hledali ukrytý poklad. Nejbystřejší oko měla Zuzana Bělohlávková, která se o nalezenou odměnu – poklad s ostatními rozdělila. Při plnění úkolů zvítězila skupinka ve složení Martina Švagerková, Michal Řezníček
a Petr Mikulec.

Škola nanečisto

První školní kroky nebývají pro děti jednoduché. Často
jsou naplněny obavami, nejistotou a někdy i strachem. Je
velmi důležité, aby první dojem byl pro děti co nejpříjemnější. Proto, jako každoročně naše ZŠ zorganizovala den
pro předškoláky s názvem "Škola nanečisto".

Beseda o přírodě

Na „liščí stopu“, trať s úkoly jsme navázali při besedě
s panem Sovičkou 11. června.  Při zajímavém vyprávění
se žáci dozvěděli spoustu informací o životě zvířat v lese.
Společně určovali názvy lučních rostlin. Ve skupinkách
skládali chráněná zvířata a rostliny formou puzzle. Nejvíce dotazů směřovali na pana Sovičku při popisování
vlastních zážitků ze setkání se zvířaty v lese či na louce.
Přejeme všem příjemně strávené prázdninové dny ať
už v přírodě či u vody s kamarády a rodinou.
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Hasičská sezóna začala
Letošní hasičskou sezónu jsme již odstartovali! A to
hned Okrskovým závodem v Zádveřicích. Konkurence
byla veliká, ale to nás neodradilo. Soutěžily tři naše jasenské týmy a reprezentovaly naši obec krásným umístěním. Za dětské týmy nás reprezentovali mladší žáci, kteří

se umístili na 7. místě a přípravka na 2. místě. Muži vybojovali 4. místo. V jednotlivcích se nejlépe umístil Mira
Jančík (2. místo).
Hasičská sezóna je v plném proudu a děti budou mít
hodně příležitostí, aby zúročily své úsilí na dalších závodech. Pokud by měl někdo zájem, přijďte se podívat
na náš trénink. Více informací vám poskytne Jana Kovářová st. nebo Jana Pečenková.

Hasičský tábor Harry Potter ve Vlachovicích

Píše se den 29. 6. 2019 a z nástupiště 934 vyráží Bradavický expres, který veze 31 studentů prvního ročníku, aby v Bradavicích zahájili začínající nový školní rok.
Pro studenty a studentky to bude týden učení se kouzelných formulí, hodiny lektvarů a výuka kouzelných tvorů.
V naší škole jsou studenti zařazeni do čtyř kolejí: Nebelvír, Zmijozel, Havraspár a Mrzimor. Toto rozřazení provádí Moudrý klobouk, který rozhodne, jaká kolej bude
pro studenta nejlepší. Po úvodním rozřazení nás přivítal sám nejvyšší Albus Brumbál (ředitel Bradavic) spolu s Harrym Potterem (student naší Bradavické kouzelné
školy), kolem kterého se bude točit nás kouzelný týden.
Dále naši studenti byli ubytováni po dvou spolu se svým
kouzelným tvorem, který je nedílnou součástí školní výbavy. Studenti byli ubytováni v podsadových norách skřítka Dobbyho, který každé ráno prováděl kontrolu čistoty.
Po celou dobu našeho pobytu v Bradavicích byla pro žáky
připravena každodenní rozcvička, aby se protáhli a připravili se na perný den příprav na famfrpálové mistrovství světa
(kouzelný fotbal). Na každý den bylo pro studenty přichystáno nespočetně mnoho aktivit, jako bylo např. Cesta za trojhlavým psem, kdy studenti museli najít a zničit Kámen mudrců, který při dotyku s vodou vytvoří lektvar, který dokáže
člověka udržet při životě minimálně 600 let, dále se vydali
po stopách Baziliška, hada dlouhého 300 metrů, který dokáže pouhým pohledem oběti do očí ji usmrtit.
Jednoho dne se v Denním věštci (kouzelné noviny) objevila fotografie Siriuse Blacka, utečence z Azkabanu
(nejkrutější vězení v kouzelném světě), kdy Denní věštec
popisuje jeho nebezpečnost a krutost. Tohoto utečence se
naši studenti vydali v podvečer po stopách Mozkomorů
10 Jasenský zpravodaj

(strážci Azkabanu) najít a propustit na svobodu. Na konci dlouhé cesty se studenti dozvěděli, že Sirius je nevinný a byl vězněn za něco, co neudělal. Při zpáteční cestě se
na obloze objevilo Znamení zla, znamení toho nejkrutějšího černokněžníka v našem kouzelném světě Lorda Voldemorta, který stojí za smrtí stovek mudlů (lidé co neumí
kouzlit) a kouzelníků.
Další den naši školu navštívily dvě kouzelné školy: Krásnohůlky a Kruval, aby se vybraní studenti zúčastnili nejkrutější soutěže v historii našeho světa, soutěže tří škol a tří
kouzelníků, Ohnivého poháru. Tato soutěž byla rozdělena
na tři menší soutěže, 1. soutěž: získej zlaté vejce od draka
a zjistíš klíč do další soutěže, 2. soutěž: najdi své kamarády pod hladinou potoka. Potok, který omývá naše břehy
Bradavic. 3. soutěž: jako první se dotkni ohnivého poháru
a zvítězíš. Dochovanou tradicí této soutěže se stal ples, kdy

naši studenti vytvořili překrásné páry a tančili, dokud neprotancovali své taneční boty, byl to krásný pohled.
Bylo pro nás přichystáno ranní překvapení, o kterém nebylo ani zmínky v našem programu, protože nás v noci přepadli skauti, kteří v našem táboře vyvedli pár výtržností.
Dále v tomto dni získal Lord Voldemort své tělo a my se
začali bát, protože zlo v našem světě začalo sílit. V dalších
dnech naši studenti vařili lektvary na růst kostí atd., dále se
studenti museli zúčastnit závěrečných zkoušek NKÚ (Náležitá Kouzelnická Úroveň), u kterých ne každý student prošel.
Naši studenti se rozhodli potají vytvořit Brumbálovu armádu, která bojuje za dobro, a dozvěděli se, že Voldemort svou
duši roztrhl na 7 částí a ukryl je do různých předmětů (viteálů) a ty schoval, bůh ví kam. A tyto předměty se studenti
v poslední závěrečné hře vydali hledat, aby Voldemorta zničili za pomoci Harryho Pottera zničením všech viteálů a vyřčením všech kouzelných formulí, které se v průběhu pobytu
naučili. Lord Voldemort padl a jeho spojenci byli uvězněni
v Azkabanu a do našeho kouzelného světa se vrátilo dobro,
radost a další prvky spokojeného života.
Nejen touto cestou bych chtěl poděkovat Dobrovolnému spolku hasičů v Jasenné, kteří stojí za realizaci našeho táboru ve Vlachovicích. Dále panu Jiřímu Švehlíkovi za dlouhé měsíční přípravy aktivit a programu, který
byl úžasný. Další dík patří paní Janě Pečenkové, která dokázala nasytit 31 hladových krků a celý učitelský sbor,
přípravou celodenního stravování. Dále patří dík celému
učitelskému sboru a praktikantům (pro některé premiéra
v jiném postavení, než dítě táborník) a největší dík patří
vám dětem, které jste dokázaly utvořit během týdne přá-

telský kolektiv plný smíchu a radosti z maličkostí. Doufáme, že do dalších let bude spousta dobrých táborů, o které
bude zájem jako v letošním roce. Děkujeme!!! :-)
Lubomír Čala
Praktikant táboru 2019, SDH Jasenná

SDH JASENNÁ
pořádá pod záštitou starostky obce
SOUTĚŽ TFA JASENNÁ

„NEJTVRDŠÍ HASIČ PŘEŽÍVÁ“
Sobota 14. 9. 2019 na fotbalovém hřišti
KATEGORIE: MUŽI, ŽENY A DRUŽSTVA
		

(BEZ AKTIVNÍHO DÝCHACÍHO PŘÍSTROJE)

Soutěž je zařazena do Vsacké ligy.
Prezentace od 9.00 hod, začátek v 10.00 hod.
Přímý kontakt na pořadatele (SDH Jasenná Jan Štefka 737 199 454)
Soutěž se koná za každého počasí, občerstvení zajištěno.
Více zde: https://vsackaligatfa.webnode.cz
Přijďte podpořit jasenského železného hasiče!
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Výsledky sezóny 2018/2019
Závěr OP mužů se našim hráčům moc nepovedl, ale
díky dobrému startu do jarní části se muži Sk Jasenná umístili na skvělém 7. místě, což je nejlepší výsledek
v novodobé historii klubu.
Nejlepšími střelci branek byli:
Martin Sušeň 7, Petr Jurčák 5, Lukáš Smilek 5, Jan Zicha 5.
Bylnice - Jasenná 3:0 (2:0)
Pozlovice - Jasenná 3:0 (1:0)
Jasenná - Slopné 4:1 (1:1)
Zicha 2, Smilek, Hřib
Nedašova Lhota-Jasenná 3:0 (2:0)

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

21
20
15
14
14
12
8
8
6
5
3
1

Ani dorostu se druhá část jara nepovedla, ale přesto
panuje s výkony hráčů celková spokojenost. Nejlepšími
střelci dorostenců Sk Jasenná byli: Martin Sušeň 16, Tomáš Hřib 12, Marek Řezníček 5
Březnice - Jasenná 5:1 (1:1) Hřib
Jasenná - Mladcová 1:3 (0:1) Sušeň
Jaroslavice - Jasenná 0:1 (0:1) Hřib
Jasenná - Pozlovice 2:3 (1:1) po penaltách Sušeň, Hřib
Nedašov-Jasenná 4:1 (2:0) Hirka

Muži OP
1.   Kostelec 26 23 0 3 78:23 68 3 2
2.   Bylnice 26 23 0 3 87:21 68 3 2
3.   Újezd 26 18 0 8 66:37 54 1 1
4.   Štípa 26 15 0 11 71:52 45 2 2
5.   Návojná 26 14 0 12 73:66 42 2 2
6.   Slopné 26 14 0 12 59:61 42 4 4
7.   Jasenná 26 13 0 13 41:57 36 4 1
8.   Mladcová B 26 12 0 14 71:59 35 1 0
9.   Slušovice B 26 10 0 16 44:37 34 0 4
10. Pozlovice 26 11 0 15 42:72 32 2 1
11. Mysločovice A 26 10 0 16 37:71 29 2 1
1.  Březová  
2.  Štítná n/Vl.  
3.  Vysoké Pole  
4.  Slopné  
5. Jasenná
6.  Lípa  
7.  Šanov  
8.  Hvozdná  
9.  Nevšová  
10. Zádveřice  
11. Biskupice  
12. Poteč  

12. Poteč 26 9 0 17 43:58 28 1 2
13. Sehradice 26 5 0 21 29:75 17 2 4
14. Nedašova Lhota 26 5 0 21 37:89 16 1 2

OP dorost - konečná tabulka
1. FC Malenovice 21 14 2 5 67:31 45 12
2. TJ Nedašov 21 12 4 5 58:34 43 7
3. SK Březnice 21 12 4 5 65:48 41 2
4. TJ Ludkovice 21 10 3 8 64:57 33 -3
5. TJ Sokol Pozlovice 21 7 4 10 44:51 27 -15
6. SK Jasenná 21 5 5 11 44:72 23 -13
7. SK Jaroslavice 21 5 4 12 28:46 22 -17
8. FC Kostelec 21 4 4 13 63:94 18 -18
Mladší žáci - konečná tabulka
1
1
2
1
0
1
1
1
0
0
2
0

0
1
5
7
8
9
13
13
16
17
17
21

188:23
226:27
149:50
134:80
88:94
115:93
71:99
53:86
54:140
51:107
43:154
31:250

64
61
47
44
42
37
26
26
18
15
11
3

0
0
0
1
0
0
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
2
0

Legendy Sk Jasenná: Legendy se zúčastnily dvou turnajů. Ve Štípě na Old Celebrity Cup skončili na 2. místě, v Přílukách na Veterans Cupu na 6. místě.
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Kácení máje obrazem

Dominikovi Kráčalovi hráči Staré Gardy Fc Fastav věnovali knihu Od Sk Baťa po současnost.
Jasenský zpravodaj 13

Karatistky z Jasenné vybojovaly
v Praze tři mistrovské tituly

V sobotu 15. června 2019 se v Praze konalo Mistrovství České republiky v tradičním karate, které pořádala Česká asociace tradičního karate.
Z Jasenné, pod taktovkou SKP Vsetín a ALCEDA-SVČ Vsetín, vyrazily 4 závodnice, které v konkurenci závodníků z celé ČR vybojovaly
10 medailí. Z toho byly 3 zlaté, 3 stříbrné a 4 bronzové.
Zlatou medaili a titul „Mistryně
České republiky 2019“ získaly:
Aneta Jurygáčková,
v disciplíně kata žákyně  C                          
Julie Čalová
v disciplíně kumite kihon žákyně B
Eva Kovářová
v disciplíně kumite sanbon žákyně C

Dále získaly stříbrné medaile
a titul vicemistryně:
Aneta Jurygáčková
v disciplíně kumite sanbon žákyně C            
Nela Navrátilová
v disciplíně kata žákyně C
Julie Čalová
v disciplíně kata team žákyně B
Bronzové medaile a titul druhé
vicemistryně pak získaly:
Aneta Jurygáčková společně s Evou
Kovářovou
v disciplině kata team žákyně C+D
Eva Kovářová
v disciplíně en-bu žáci-žákyně C+D
Julie Čalová
v disciplíně kata žákyně B
„Výborné výsledky a velká gratulace všem, kteří získali mistrovský titul nebo jinou medaili. Příprava byla
velmi náročná a všichni, kteří startovali na Mistrovství ČR, dali přípravě
hodně a často to chtělo hodně přemáhání. Ale oni přišli, trénovali a toto
se odrazilo na výsledcích. Nebyl tam
nikdo, kdo by se musel stydět za svůj
výkon, protože soupeři byli výborně připraveni a nebylo jednoduché
je porazit. Proto ještě jednou gratuluji všem, kteří se turnaje zúčastni14 Jasenský zpravodaj

li. Myslím tím jak závodníky, tak také
rodiče, kteří s dětmi do Prahy přijeli.
V listopadu čeká děti Světový pohár,
který bude tentokrát v Brně. Věřím,
že o nominaci na tyto velké turnaje

si řekli všichni, kteří na Mistrovství
ČR uspěli,“ dodal trenér karate Radek Kleibl.
Miroslav Jurygáček

1. DĚTSKÝ SPORTOVNÍ DEN
7. 9. 2019 od 14:00 hodin
na fotbalovém hřišti v Jasenné
- připraveny odměny pro každého účastníka
- ceny pro první tři místa v jednotlivých kategoriích
- občerstvení
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Informace obecního úřadu

V obecní knihovně proběhla výstava

V měsíci červnu
jsme uspořádali výstavu ke 105. výročí
vypuknutí 1. světové války. Byla instalována v prostorách
u obecní knihovny a chtěla seznámit
se situací ve světě v předválečných
letech a poukázat
na příčiny vzniku
válečného konfliktu
a jeho průběh. Věnovala se také vývoji techniky, zdravotnictví a působení Červeného kříže v období války,
i životu v zázemí. Především však představovala české vlastence, kteří již od počátku války věřili, že bojovali nejen za mír, ale také za osvobození svého národa
z područí Rakousko-Uherska a k tomu směřovali své činy
a obětovali mnohdy své životy. Výstavu zapůjčilo Centrum české historie, o. p. s.

V sobotu 22. 6. 2019 obnovili manželé Božena a Karel Frýdlovi z č. p. 138 manželský slib při příležitosti zlaté svatby. Svůj slib pronesli před starostkou obce
PhDr. Danou Daňovou a stvrdili jej podpisem na pamětním listu, který pro ně v upomínku paní starostka připravila.

Dřevěná bouda za odvoz

TJ Sokol Jasenná
oddíl lyžování daruje za odvoz dřevěnou boudu, která je u lyžařského
vleku na Syrákově. Zájemci mohou
kontaktovat pana
Františka Maliňáka
na telefonním čísle
605 749 110.

POZVÁNKA
Bratřejovští myslivci Vás zvou 4. 8. 2019
na 36. ročník soutěže

O pohár MS Bratřejov
Obec nabízí kompostéry

V rámci projektu „Kompostování v obcích východní Moravy II“ obdržela naše obec 20 plastových kompostérů o objemu 1100 litrů. Občanům jsou poskytovány
do výpůjčky na dobu 5 let. Po uplynutí této doby se stávají vlastnictvím vypůjčitele. Skladem je několik posledních kusů. Zájemci se o ně mohou přihlásit v jednatelně
obecního úřadu osobně.

ve střelbě na loveckém kole
8.30 - 9.00 prezentace / 9.00 zahájení závodu
střelnice MS Bratřejov, z.s. - Na Chrámečném
Ukončení, vyhlášení výsledků a předání cen
se předpokládá kolem 16 hod.
Prodej střeliva zabezpečen.
Občerstvení, zvěřinový guláš, pečený divočák,
uzenina z udírny, tombola.

Jasenský zpravodaj vydává obec Jasenná se sídlem Jasenná 190, 763 13, IČ: 00284017 jako periodický
tisk územního samosprávného celku. Vydáváno čtvrtletně nákladem 390 ks. MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 31. července 2019.
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