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Na Památník legionářům
jsme si počkali jedno
století

Foto: Renáta Večerková

Slavnostní odhalení památníku legionářům
a padlým v první světové válce proběhlo 21. září
Program slavnostního odhalení Památníku legionářům
z Jasenné
Přivítání Andreou Čalovou
Slovenská hymna
(pěvecký sbor Divinum)
Česká hymna
(pěvecký sbor Divinum)
Proslov starostky Dany Daňové
Zdravice poslankyně PSPČR
dr. Aleny Gajdůškové
Píseň Aká si ty krásná
(pěvecký sbor Divinum)
Odhalení památníku
– starosta obce Sučany Martin Rybár,
místostarosta Pavel Polách
a starostka Dana Daňová
Kladení věnců
Modlitba pana faráře Čmelíka
Sólo na křídlovku – Večerka
(Tomáš Hruška, Liptál)
Ukončení ceremonie
Proslov paní starostky PhDr. Dany Daňové:
Vážená paní poslankyně, vážený pane starosto, milí
hosté z partnerské obce Sučany, milí příchozí a spoluobčané,
je pro mě velkou ctí, být dnes u slavnostního odhalení
památníku legionářům z Jasenné a padlým v první světové válce.
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Zatímco převážná většina podobných připomenutí si
nebývalé svobodomyslnosti, národního uvědomění a nepředstavitelné lidské statečnosti vznikala u příležitosti
desátého výročí vzniku Československa, prvního samostatného a svobodného státu Čechů a Slováků, my jsme
si na tento okamžik počkali 101 let. Mezitím se světem
i naší obcí prohnala ještě jedna válka, neméně ničivá
a strašná, ale došlo i k rozdělení našeho společného státu a oba národy vykročily ke své samostatnosti a tvoří
své novodobé dějiny. Co zůstalo zachováno, je přátelství a velká blízkost, lidská, rodinná, dějinná, společenská i kulturní. Tento památník je toho důkazem. Vznikl
jako výstup z projektu s názvem Společný odkaz legionářů z Jasenné a Sučan a navázal na sučianský projekt
Od vzájemnosti ke společné státnosti.
Není tomu tak, že by v minulosti v Jasenné nebyly snahy
památník legionářům a padlým postavit. Nejprve se naši
předci nedokázali domluvit na místě, kde by měl stát, pak
následovala doba, která legionářům a jejich rodinám nepřála. V nedaleké minulosti byly plány pietní místo umístit na dolní hřbitov. Teprve až v roce 2017 padlo finální
rozhodnutí památník postavit a bylo rozhodnuto i o místě, kde bude umístěn. Jeho podoba je dílem návrhu z Ateliéru König ze Starého města, realizaci měla na starosti
společnost Arborea z Březové, kamenické práce jsou dílem mistrů kameníků ze Zádveřic – rodiny Světlíků. Ti
všichni přispěli k velmi zdařilé podobě památníku.
Je na něm vytesáno 18 jmen legionářů a 13 jmen padlých jasenských mužů. Je to ale i připomenutí na všechny
ty, kteří byli do války Za Císaře pána povoláni, odtrže-

ni od svých rodin, vystaveni krutostem, jaké si neumíme
představit. Nejen tedy legionáři a padlí si zaslouží naši
úctu a vzpomínku, ale stejně tak i všichni ti, co bojovali
a se štěstím se ve zdraví domů vrátili.

Dávali jsme dohromady podklady k brožuře, kterou jsme
vydali k tomuto tématu. Byla to krásná práce, s níž nám
pomohly rodiny, které uchovávaly jako rodinný poklad pohlednice, fotografie, ale i deníky. Pomohlo významně MuJasenský zpravodaj 3

zeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně,
od nichž jsme opět získali řadu fotografií. Velmi nám pomohla jednotka Československé obce legionářské
z Valašského Meziříčí, konkrétně pan
Milan Pilmajer, který zajistil historická data k jednotlivým našim legionářům a postaral se o úvod do publikace,
v němž vysvětlil vznik a význam legií.
Další informace jsme získali od okresního archivu na Klečůvce. Výstupem
je pak brožurka, která je prvním uceleným zpracováním legionářské tématiky v naší obci. K ní je pak přidána
část, která totéž popisuje za slovenského partnera, obec Sučany a na níž pracoval pan Miroslav Miert.
Mohli jsme také připravit výstavu
k tomuto tématu a teď po ukončení
tohoto shromáždění nás čeká velmi
zajímavá beseda k tématice legionářů v Restauraci Na Dvojce.
Památník legionářům z Jasenné je
výstupem projektu Společný odkaz
legionářů z Jasenné a Sučan. Celkové náklady činily 21 154 EUR, výše
příspěvku od poskytovatele dotace
činí 17 980 EUR. Projekt byl realizován z Fondu malých projektů, administrovaném Regionem Bílé – Biele Karpaty.
Vážení hosté, milí spoluobčané,
děkuji za Obec Jasennou, že jste
v tak hojném počtu přišli a zúčastnili
se této slavnostní akce.
Dnešním dnem smazala obec Jasenná obrovský historický dluh, kte-

rý vůči legionářům a padlým v První
světové válce měla.

Poděkování

Slavnostní odhalení památníku legionářům znamenalo mnoho práce pro zaměstnance obce, zejména
v technických službách, kteří skutečně velmi krásně uklidili veškerá
veřejná prostranství. Stejně tak i zaměstnankyně obecního úřadu pomohly s přípravou akce, výstavy k legionářské tématice, s organizačními
věcmi, zajištěním občerstvení pro
slovenské partnery z obce Sučany.
V plném nasazení pracovala kulturní komise, která se starala o průběh
celého dne – občerstvení pro slovenské partnery a další ve škole, na faře
i v restauraci.
Velké poděkování si zaslouží naše
kuchařky ze základní školy – paní
Dubčáková a paní Kovářová, které
za pomoci paní Čalové, paní Lišaníkové a paní Janšové upekly naprosto vynikající vdolečky, a to rovnou tisíc kusů.
Velmi děkujeme pěveckému ženskému sboru Divinum, které slavnostní
akt doprovázelo zpěvem, dále Československé obci legionářské a Jednot-

ce Sokola z Valašského Meziříčí, kteří
se postarali o důstojný průběh celého
aktu. Děkujeme evangelickému faráři bratru Pavlu Čmelíkovi za modlitbu a panu Tomáši Hruškovi z Liptálu
za sólo na trumpetu.
Ti všichni přispěli k tomu, že odhalení památníku se stalo na dlouhou
dobu nezapomenutelným zážitkem.
PhDr. Dana Daňová, starostka obce

Foto: R. Večerková, K. Surá

Usnesení ze zasedání ZO Jasenná
Dne 19. 8. 2019
Zastupitelstvo obce Jasenná
schválilo:
- uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
služebnosti č. 957/90/2019 s Lesy
ČR, s. p.,
- uzavření smlouvy na zajištění projekční činnosti za účelem zpracování projektové dokumentace pro
sloučené povolení umístění a provedení stavby na akci s názvem
„Stabilizace sesuvu Jasenná – stavební úpravy MK“ se společností MSS-projekt s. r o., Michelská
580/63, 141 00  Praha 4,
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- přidělení zakázky na vybudování
stavby „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník
podél silnice I/69, II. etapa“ společnosti  JL5 spol. s r. o., Horní Vršava V 5355, 760 01 Zlín, která předložila nejvhodnější nabídku.
Dne 18. 9. 2019
Zastupitelstvo obce Jasenná
schválilo:
- členství obce Jasenná v dobrovolném svazku obcí s názvem Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko, IČ: 70238880, se sídlem

-

Vsetín, Svárov 1080 (dále jen
SOMV), a přistupuje ke stanovám SOMV v platném znění, a to
bez výhrad,
Rozpočtové opatření č. 3/2019,
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č.
VaK/42/19/86/01663,
záměr prodeje části obecního pozemku p. č. 2167/1 v k. ú. Jasenná
na Moravě o výměře cca 70 m2,
záměr prodeje pozemku p. č. 3233/7
v k. ú. Jasenná na Moravě o výměře 135 m2,
uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání k místnos-

ti č. 206 v budově č. p. 54,
- uzavření Dohody o poskytnutí právních služeb a o finančních
podmínkách s Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou,
- uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Obcí Jasenná

a Československou obcí legionářskou.
Finanční výbor informuje
V letošním roce provedl finanční
výbor již celkem 7 kontrol. K pravidelné kontrole bylo předloženo vedení

účetnictví a peněžního deníku obecního úřadu, dále ZŠ Jasenná a MŠ Jasenná. Současně vždy probíhala také
fyzická kontrola pokladní hotovosti.
Nebyly shledány žádné nedostatky.  
Za finanční výbor:
Ing. Marta Surá

Socha Portáše byla
restaurována
V srpnu tohoto roku proběhly restaurátorské práce
na soše Portáše. Restaurátorka paní Pavla Hradilová provedla celkové vyčištění sochy od mechu a plísní, zároveň popraskané části sochy a podstavce zpevnila tmelem
a celou sochu ošetřila speciálním nátěrem bránícím uchytávání náletových rostlin. Obnovila také písmo na čelní
straně památníku, podpis autora sochy a rodový znak rodiny Mikuláštíků – fojtů.
Celkově práce na restaurování sochy vyšly na 90 tisíc
korun. Obec navíc byla úspěšná se žádostí o dotaci v dotačním titulu vyhlášeném Ministerstvem zemědělství ČR,
které na tyto práce poskytne dotaci ve výši 63 tisíc korun.
Obec tak ze svého zaplatí 27 tisíc korun.

Socha Portáše je dílem Stanislava Mikuláštíka, odhalena byla v r. 1941.

Projevů vandalismu v obci přibývá

Rozbité dvě tabule skla v dolní autobusové zastávce, zakládání černých skládek, nerespektování
soukromého majetku luk a ježdění
po nich traktory, čtyřkolkami – to je
jen stručný výčet toho, co nás v obci
trápí.
Přitom nové tabule skla do zastávky vyšly obec na 14 tisíc korun,
úklid černých skládek – zejména
za hřbitovní zdí směrem k Lutonině,
nás stojí hlavně čas a práci zaměstnanců obce.
Další věc, která trápí především vlastníky pozemků, je jež-

dění po loukách
v jejich vlastnictví a vyjíždění tak
nových cest vedle cest, které jsou
historicky zažité
a navíc v dobrém
stavu. Proto touto cestou prosíme
majitele zejména
traktorů a čtyřkolek, aby využívali stávajících polních cest a nejezdili
po soukromých loukách. Ať se zkusí vžít do pocitů jejich majitelů – jak

by bylo jim, kdyby takto někdo jezdil „po jejich“ a zakládal tak nové
cesty a příklady k následování.

Zaběhnutí psi a starosti kolem nich

V letních měsících jsme často řešili případy zaběhnutých psů. Prosíme
tedy majitele psů, aby si své čtyřnohé
kamarády řádně zabezpečili doma,
ve dvorku, anebo alespoň na jejich
obojek připnuli známku, díky níž
majitele rychleji najdeme. Navíc, pro-

sím, věnujte pozornost nové povinnosti čipování psů.
Situace je taková, že když se nám
nepodaří majitele psa dohledat,
umísťujeme jej do záchytných kotců
v TS Vizovice a pokud se majitel nepřihlásí, za stravu a péči o psa platí

obec. Teď se to aktuálně týká jednoho psa, kterého budeme dál umísťovat do útulku a pokud si jej někdo nevezme, budeme za něj platit stále.
Také znovu připomínáme, aby majitelé psů po nich na veřejných prostranstvích uklízeli.
Jasenský zpravodaj 5

Srdečně zdravíme ze školky

Léto nám skončilo a my jsme se
po prázdninách vrátili do naší školičky. Přivítali jsme mezi sebe 14 nových kamarádů a nejen ty, ale i nové
paní učitelky a asistentky.
Ani v letošním školním roce nebudeme zahálet a podnikneme spoustu
akcí. V nejbližší době nás čeká výlet
do ENVICENTRA ve Vysokém Poli
a již tradiční „PODZIMNÍČEK“ –
při kterém se společně setkáme - seznámíme a zasoutěžíme. Odměnou
nám budou vlastnoručně vytvoření
„PODZIMNÍČCI“.

Všem novým dětem přejeme, aby
jejich vstup do Mateřské školy Jasenná byl s úsměvem, radostí a bez slziček J

…začínáme…

Do školky se těšíme, s radostí tam běžíme!
Čekají nás kamarádi, hrajeme si spolu rádi.
Malujeme, kreslíme, zpíváme a cvičíme.
Tvoříme tu spolu rádi a jsme velcí kamarádi.
Paní učitelka Věra Kočicová, Asistent pedagoga Lucie Polčáková

Ze základní školy

Jak se nám láme kalendářní rok
a léto se pomalu, leč nezadržitelně
mění v podzim, najíždíme i my, školou povinní, na pravidelný režim. Pro
někoho kolotoč povinností a příprav,
pro jiné hlavně poznání, bádání, hledání odpovědí na zvídavé otázky a prima kamarádských chvilek.   Někteří
vplouváme do školních vod zlehka, jiní
možná s obavou, co nadcházející týdny
a měsíce přinesou. Všem bychom moc
přáli, aby v poměru příjemných vs. nepříjemných okamžiků převládala přeci
jen ta pozitiva, radost a klid.

     Při slavnostním zahájení školního roku 2019/20 jsme ve škole společně s paní starostkou Danou Da6 Jasenský zpravodaj

sařík, Jakub Olšar, Matyáš Tesárek,
Hana Bělíčková, Lucie Horáková, Jolana Kubová, Josefína Macková, Barbora Pečenková, Radka Vrchovská,
Lucie Zrníková.
Všem nově příchozím, na věk nehledě, přejeme kuráž, zdravý nadhled a radost ze společné práce.
Třídní učitelkou 1. ročníku je
Mgr. Andrea Čalová, 2. a 3. ročníku
Mgr. Lucie Chalánková, 4. a 5. ročníku je Mgr. Jana Kohoutová.
ňovou přivítali 50 dětí. Naše řady
rozšířili tito prvňáčci: Tadeáš Hajdík, Lukáš Machovský, Viktor Ma-

Pokud Vás dění ve škole zajímá,
podrobnější informace o plánovaných akcích najdete na www.zsjasenna-zlin.cz.

Naše škola se zapojila do projektu EDISON
(Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network.)
Projekt EDISON spojuje mladé lidi
odlišných kultur a národností, aby se
seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se
mezikulturní bariéru. Vizí projektu
je tolerance a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy, a to na základě jejich
porozumění a omezení předsudků
a stereotypů. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje výuku a zvyšuje zájem
o studium mezi žáky a studenty a učí
je nebát se odlišného.
A jak projekt probíhal?
Dva vysokoškolští studenti, „Onur
Egeli“ - Turecko, 21 let a „Elena Shtyrova“ - Rusko, 21 let, přijeli v neděli 15. 9. k nám do Jasenné.
Jako hostující rodina pro ně do pátku byla rodina Švagerkova, Čalova

a Hüttlova. Moc jim za tuto pomoc
děkujeme. Praktikanti si připravili
prezentace o své zemi, hráli s dětmi
hry, kreslili a to vše v angličtině. Tu
si v rámci svých možností v tomto
týdnu procvičili až do morku kosti
nejen učitelé a hostující rodiny, ale
i všichni žáci naší školy, kteří s postupem času ztráceli ostych a snažili se dorozumět „rukama i nohama“. Praktikanti postupně navštívili
v hodinách všechny třídy v naší škole a představili svou zemi. Na pátek

jsme jim jako poděkování připravili
„trip“ -  výlet po okolí Jasenné zase
my. Vyjeli jsme autobusem na Syrákov a cestou směr Vartovna jsme novým kamarádům ukázali krásy Valašska. Dokonce jsme si procházku
zpestřili i hledáním tzv. kešek. Těch
jsme našli celkem sedm. Na závěr
nás čekal výstup na rozhlednu, společně jsme se vyfotili a po obědě už
Onur s Elenou odjeli na další školu. Doufáme, že se jim na naší škole líbilo.
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Historie fotbalu v Jasenné
Období 1944 - 1948

Historie fotbalu v obci Jasenná se začíná datovat od válečného roku 1943. Oficiální zaregistrování fotbalového klubu “Sk Sparta Jasenná” dle historických materiálů
z okresního archivu na Klečůvce, proběhlo po valné hromadě 4.6.1944.
Již před zaregistrováním se začíná koncem roku 1942
s budováním hřiště. V uvedeném období budovala firma
Baťa železniční trať Vizovice-Horní Lideč, která prochází Jasennou. Na této stavbě pracovali místní lidé a studenti, kteří měli velký podíl na vzniku fotbalu v Jasenné
a hlavně na vybudování hřiště. To bylo dokončeno v rekordně krátké době a to v červenci 1943. Slavnostně pak
bylo otevřeno přátelským utkáním Sk Sparta Jasenná-Sk
Podvesná, které skončilo vítězstvím Jasenné 2:1, branky
vstřelili Karel Vašica a Jan Nedbálek a přihlíželo mu kolem 300 diváků.
První sestava Sk Sparta Jasenná:
Brankář: Jan Zicha
Obrana: Jan Okál, Alois Podola
Záloha: Milan Skřenek, Miloš Kobzáň, Antonín Kovář
Útok: Jan Nedbálek, Karel Vašica, Antonín Vašica, Jan
Lukáš, Miroslav Jurčák
Dalšími hráči pak byli Jiří Adámek, Antonín Bajza, Miloš Bajza, Alois Ficek,J an Jurčák, Josef Jurčák, Karel
Kašpárek, Jan Kovář, Jan Kráčala, Antonín Krajščák, Jo-
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sef Krajščák, Miroslav Macek, Stanislav Macek, Karel
Mynář, Karel Patáček, Jan Smilek, Tomáš Šťastný
Z dostupných historických materiálů byli po oficiálním
zaregistrování v roce 1944 ve vedení klubu:
Předseda: Jaroslav Matyáštík
Místopředseda: římskokatolický farář Josef Laciga
Jednatel: Josef Tomanec
V dalších letech pracovali ve výboru: Alois Podola,
Karel Široký, Karel Vašica, Antonín Vašica, Karel Mynář, Pavel Kovář a další.
Sk Sparta Jasenná tehdy měla dva profesionální hráče ze Vsetína - Skřenka a Odstrčilíka, kteří byli placeni
z peněz klubu.
Mistrovská utkání hrála Sk Sparta Jasenná v základní třídě Vsetínské župy, následoval postup do III. třídy.
Po osvobození v roce 1945 činnost fotbalového klubu pokračovala, po roce 1948 byla Sk Sparta Jasenná sloučena se Sokolem Jasenná. Koncem padesátých let se fotbal
v Jasenné poprvé přestal hrát a to pro finanční problémy
a nezájem mladé generace.

Období 1966 - 1996

Fotbal v Jasenné byl znovu obnoven v roce 1966 díky
obětavým činovníkům - Břetislav Lukáš, Karel Krajščák
a Josef Tomanec.
Tj Sokol Jasenná hrál své utkání na hřišti v Jasenné,
problémem však byly šatny a sociální zařízení. Hráči se
tak převlékali až v místní sokolovně. Klub byl zařazen
do IV. třídy gottwaldovského okresu.
Kolem roku 1970 pracovali ve výboru klubu Břetislav
Lukáš, Jaroslav Polášek, Karel Bělohlávek a František
Zrník. V roce 1973 postupuje Tj Sokol Jasenná do III. třídy. V této době měl klub jen mužstvo mužů, v roce 1974
začal hrát i dorost, byla snaha i o založení družstva žáků,
to však vzniká až v pozdějších letech.
V roce 1979 se sloučily kluby Tj Sokol Jasenná a Družstevník Lutonina. Vzniká tak nový klub Tj Jzd Podhájí.
Hlavní zásluhu na tomto sloučení měl Karel Bělohlávek
a předseda Jzd Podhájí Antonín Rokyta. Začala se psát
nová historie fotbalu v obou obcích.
Předsedou klubu byl Bedřich Kneifel (v pozdějších letech šéf OFS) členové byli Břetislav Lukáš, Alois Bobál, Jan Zicha, Tomáš Šťastný, J. Kráčala, Rudolf Boháč, Jaroslav Řepa, Z. Balůsek a František Pečeňa.
Díky finanční podpoře Jzd Podhájí byly budovány kabiny na hřišti v Jasenné i v Lutonině a upraveny hrací plochy v obou obcích. Začaly se dostavovat úspěchy
na sportovním i společenském poli - jako zápasy s Mužstvem snů, za které nastoupili internacionálové pražské
Dukly a Slavie v čele s bývalými reprezentanty Československa. S úspěchem se hrály Zemědělské poháry,
v roce 1988 následoval postup do Okresního přeboru,
v roce 1991 postup do 1. B třídy a v roce 1992 postup
do 1. A třídy.
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Za těmito úspěchy stáli i bývalí ligoví hráči Gottwaldova, hrající trenér Jaroslav Jugas a Bohumil Páník (nyní
trenér prvoligového Baníku Ostrava).
Hráči, kteří hráli 1. A třídu: Antonín Hnilica, David
Kneifel, Aleš Procházka, Karel Procházka, Jan Zicha,
Dušan Jugas, Zbyněk Březík, Pavel Punčochář, Martin Cholasta, Miroslav Kučerňák, Roman Holík, Ludvík
Cmol, Libor Štolfa, Alois Čala, Zdeněk Polášek, Karel
Dolina, Petr Pečenka, Pavel Bělohlávek, Karek Ševčík,
Milan Helegda, Miroslav Tomšů, Josef Luki, Miroslav
Řezáč, Roman Boháč, Jaroslav Kratina, trenérem byl pan
Řezáč ze Vsetína.
Jzd Podhájí mělo A-tým v 1. A třídě, B-tým ve III. třídě, dorost a žáky.
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Po politických změnách v našem státě, se změny dotkly i fotbalu. V roce 1993 se mění název klubu na Tj
Mbd Lutonina-Jasenná. V roce 1996 dochází ke sloučení
s Sk Vizovice a vzniká nový klub Sk Vizovice-Lutonina.
Z názvu mizí název obce a po dlouhých letech je to druhý zánik fotbalu v obci.

Období 1998-2019

V dvouleté pauze hráli místní nadšenci pouze zápasy
“Hořansko-Dolansko” a bylo založeno mužstvo malé kopané Tifossi Jasenná, které hrálo Vizovickou pivní ligu.
V prvním roce prohráli Tifossi ve finále a druhý rok dokonce soutěž vyhráli. Za Tifossi nastupovali i hráči hrající tehdy Župní přebor za Kostelec Zdeněk Polášek, Roman Holík a Milan Záhora.
V roce 1998 začíná novodobá historie fotbalu v Jasenné. Nadšenci z řad fotbalistů a příznivců se domluvili a založili fotbalový klub Sk Jasenná. Klub byl zaregistrován 25.6.1998, o jeho znovuzaložení se zasloužili
Vlad. Zapalač, Josef Kašpárek, Ant. Hnilica a další nadšenci. Mužstvo Sk Jasenná začalo hrát IV. třídu zlínského okresu. Po několika letech postoupilo z druhého
místa do III. třídy a v roce 2008 po administrativních
změnách opět sestoupilo. Po tradičních druhých a třetích místech v nejnižší soutěži se klubu v roce 2012 pod
vedením hrajícího trenéra Martina Nikoléna podařilo
s velkým náskokem vykopat postup do III. třídy a v následujícím roce i z druhého místa postoupit do Okresního přeboru zlínského okresu. V tomto období se můžeme pochlubit ojedinělou sérií 36. zápasů bez porážky,
která se už asi opakovat nebude. Po třech náročných sezonách v Okresním přeboru v roce 2017 sestupujeme

opět do III. třídy. V dalším ročníku končíme na druhém
místě a opět se vracíme do Okresního přeboru. Tam pod
vedením trenéra Petra Zichy v sezoně 2017-18 končíme
na 7. místě, což je historicky nejlepší umístnění v novodobé historii klubu.
Dorost: Založení dorostu se datuje k sezoně 2003-2004.
V sezoně 2008-2009 vybojoval dorost pod vedením Marka Řezníčka postup do Okresního přeboru, kde bylo nejlepším umístněním 4. místo. Po sezoně 2010-2011 se mužstvo dorostu ruší a většina hráčů se přesouvá do mužů.
Znovu je dorost Sk Jasenná přihlášen do soutěže až sezoně 2018-2019, kdy pod vedením Milana Řezníčka a Petra
Číže končí na 6. místě.
Žáci: Největším úspěchem žáků bylo vítězství v okresní soutěži v sezoně 2002-2003 pod vedením trenérů Marka Řezníčka a Zdeňka Jurčáka. Nyní máme přihlášeny
týmy mladších žáků a přípravky.
Staří páni: Už několik let zde působí i tým starých pánů
“Legendy Jasenná”, který odehraje několik zápasů za rok.
Pravidelně hrají při Kácení máje zápasy proti Staré Gardě
Fastav Zlín a každoročně na Memoriálu Vladislava Pečenky.
V nové éře jasenského fotbalu zde působili s většími či
menšími úspěchy trenéři Antonín Kovář, Jan Hába, Jan
Zicha ml., Roman Holík, Imrich Rzezsoto, Petr Sušeň,
Martin Nikolén, několikrát Marek Řezníček a v současnosti Petr Zicha.
Jako předsedové klubu působili zakládající Vladimír
Zapalač, Jan Zicha st. a nyní Radim Lukáš.
Jasenský fotbal také vychoval několik hráčů, kteří
s úspěchem hráli vyšší soutěže. Nejúspěšnější byl Jaroslav Polášek ml., který to dotáhl až do prvoligového
mužstva Fc Zlín, dále v ligovém dorostu Zlína působil
František Pečenka a později i Zdeněk Polášek. V krajských soutěžích si zahráli Jan Zicha st., Vladislav Pečenka, Jan Zicha ml., Petr Sušeň, Petr Kovář, Petr Zicha. V současnosti hraje Divizi za FC Vsetín Adam
Smilek. V minulosti zkoušeli štěstí v žákovské kategorii ve Zlíně Lukáš Smilek a Martin Sušeň, který okusil i mladší dorost. Nyní hrají za zlínské žáky Patrik
Řezníček a Šimon Lukáš, za Vsetín Štěpán Řezníček.
Za dorost Fc Vsetín hraje v současnosti Adam Sedláček.
Fotbalový klub Sk Jasenná je jednou z nejaktivnějších
složek v obci a pořádá několik akcí za rok. Největší z nich
je každoroční Kácení máje, dále turnaj starých pánů Memoriál Vladislava Pečenky, který je nyní spojený i s Gulášfestem a Silvestrovský fotbálek.
V roce 2017 jsme se konečně dočkali nových kabin,
areál na hřišti se pomalu dokončuje -prostranství se
zámkovou dlažbou, parkoviště, pódium se zastřešeným
posezením, za to vše patří velký dík obci, která vše financuje.
V letošním roce si připomínáme 75 let od založení klubu. Buďme hrdí na to, že klub funguje, že se nám celkem
daří a máme i úspěchy.
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Vzpomeňme na zakládající členy i na další, kteří po celá
léta pro fotbal pracovali a bez kterých by dnes fotbal v Jasenné nebyl.

Popřejme všem fotbalistům, funkcionářům, fanouškům
a všem, kteří se o jasenský fotbal starají a zajímají, jen to
nejlepší a ať se jasenskému fotbalu v dalších letech daří!!!

Memoriál Vladislava Pečenky

Letošní Memoriál Vladislava Pečenky se opravdu povedl. Všechny týmy podaly výborné výkony, k vidění byly
velmi vyrovnané zápasy, tři ze čtyř odehraných rozhodovaly až pokutové kopy. Vítězem se stalo mužstvo starých pánů ze Štípy, druhá byla Lípa, třetí domácí Legendy
a čtvrtí skončili hráči Hovězí, kteří se našeho tradičního
turnaje zúčastnili poprvé. Turnaj probíhal v rámci oslav
75 let fotbalu v Jasenné, bylo pozváno mnoho bývalých
hráčů a jsme rádi, že si jich hodně našlo cestu do našeho areálu. Největší radost nám udělal svou návštěvou Bob
Páník, nyní trenér prvoligového Baníku Ostrava.
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Gulášfest
Tento rok se odhodlalo uvařit hovězí guláš 8 kuchařským týmům.
Po celou dobu panovala dobrá atmosféra a návštěvníci odcházeli spokojeni po konzumaci výborných gulášů.
Vítězný hattrick letos dokončil David
Pečenka s Petrem Poláchem ml., druhý skončil Miloš Bajza a třetí místo
obsadil tým Petra Mrliny s Petrem
Lukášem a Josefem Mikšíkem.

Aktuality z podzimní části sezóny 2019/2020
Muži
Poteč-Jasenná 0:3 (0:0)
Sedláček, Smilek, Jurčák
Jasenná-Újezd 3:4 (2:1) po penaltách
Přibyla 2, Smilek
Štípa-Jasenná 10:1 (2:0)
Jurčák
Jasenná-Hvozdná 0:3 (0:0)
Jasenná-Příluky 4:3 (1:1) po penaltách

Maliňák, Smilek, Jurčák
Mysločovice-Jasenná 0:3 (0:2)
Smilek, Přibyla, Maliňák

Jasenná-Skaštice 1:0 (1:0)
Boháč
Tečovice-Jasenná 1:0 (0:0)

Dorost
Vizovice-Jasenná 1:4 (0:0) zápas byl
kontumován 3:0
Hřib 3, Boháč
Jasenná-Kostelec 6:3 (1:3)
Sušeň 3, Boháč 2, Kůra

Mladší žáci
Jasenná-Všemina 13:2 (5:0)
Matyáštík 5, Řezníček 4, Bernátík 2,
Smilek, vlastní
Březnice-Jasenná 7:3 (4:3)
Matyáštík, Řezníček, Bernátík

Skokanky ze vsetínského Alceda na mistrovství Evropy

Ve dnech 18. - 23. července 2019 se
v rakouském Grazu konalo pod záštitou ERSO (European Rope Skipping Organization) mistrovství Evropy v rope skippingu. Zúčastnilo se
jej 12 závodníků v doprovodu trenérů
a zástupců ČRSA (České rope skippingkové asociace), z toho 2 děvčata ze vsetínského ALCEDA, která se
za 5 let trénování dostala na samotný vrchol.

li krok s evropským rope skippingovým polem. Ze Vsetínského ALCEDA se na samotný vrchol probojovala
dvě děvčata. „Děvčata si tak splnila
svůj sen,“ uvádí trenérka rope skippingu Stefanie Zonygová z ALCEDA.
Veronika Surá soutěžila v kategorii
15+ v týmových i sólových disciplínách. Jejím největším úspěchem byla
freestylová sestava, kterou výborně
zvládla pouze s jednou chybou a získala tak výborné hodnocení poroty.
Karolína Čapáková soutěžila ve speedové disciplíně na 30 sekund a v týmových disciplínách, kde předvedla

výborné výsledky. „Obě děvčata si
zaslouží velké díky za jejich odvahu
a reprezentaci České republiky,“ dodává Stefanie Zonygová.
Děkujeme Veronice Suré za reprezentaci naší obce.

Junioři prokázali na svém prvním výjezdu na mistrovství Evropy,
že jsou konkurence schopni a udržeJasenský zpravodaj 13

1. Dětské sportovní odpoledne
V sobotu 7. září od 14 hodin proběhlo na místním fotbalovém hřišti
pod záštitou SRPDŠ První sportovní
odpoledne. Pro děti jsme připravili
překážkovou dráhu na vydlážděné
ploše nově vybudovaného kulturního areálu. Závodníci museli touto dráhou proběhnout za co nejrychlejší čas. Ti nejlepší pak zaslouženě
vyhráli skateboard, sportovní vybavení či tenis. Nejmladší účastníci, se
kterými často běželi i rodiče, za svůj
výkon získali skákací míček a úplně všechny děti perníkovou medaili a párek v rohlíku. Na večer jsme
nachystali překvapení v podobě promítání filmu Yetti, který sledovali
diváci zabalení v dekách a chroupající popcorn.
Zajímal nás pohled samotných
dětí na tyto závody, a tak jsme jim
položili několik otázek. Odpovídali
převážně děti z první, druhé a třetí
třídy.  Jejich odpovědi byly mnohdy
zábavné a spontánní, a proto zůstaly
ponechány v autentickém znění.
Co se dělo v sobotu odpoledne
na hřišti?
„Soutěžilo se tam to, že jsme skákali přes překážky a přes hasičskou
překážku, přes švihadlo a tahali
jsme gumu s lanem. Lano se bohužel přetrhlo.“
Jaké překážky byly v dráze?
„Hasičská překážka, guma s lanem, kužely, pavučina, překážky,
tyče na kuželách“.
Která překážka byla nejtěžší?
„Pavučina. Já jsem běžel, neviděl
jsem ji a zamotal jsem se tam. Mamka mě musela vysvobodit. Otočila
mě, úplně, že nevím.“
„Druhá nejhorší byla hasičská
překážka, protože ona byla vysoká
a přes ni se moc nedalo skočit. Nakonec jsem přes ni skočil, ale už si
nepamatuji jak. Dal jsem tam jednu
nohu a pak druhou nohu …“
„Na této hasičské překážce jsem
málem spadla, ale nakonec jsem nespadla.“
„Pro mě bylo nejtěžší švihadlo,
protože to, já se jak kdyby zamo14 Jasenský zpravodaj

tám“. Od dětí se ozývá: „Luky, musíš si dávat pozor, protože švihadlo
kosí nohy a bouchá.“
Která překážka byla nejlepší?
„Hasičská, protože se na ní nejlépe skákalo a to bylo pro mě nejlehčí.“
„Švihadlo, protože mě baví skákat. Doma netrénuju, protože žádné
švihadlo nemám, ale v tělocviku občas jo.“
„Kužely s tyčkama, byly jen dva
a bylo to strašně zábavné. Prostě mě
to bavilo.“
„Pavučina, protože se pod ní muselo podlézat a bylo to dobré.“
Kdo vyhrál a co?
„Já, skateboard.“
„Já,  batůžek s nějakýma věcima,
sportovníma.“
Od dětí se ozývá: „Všichni vyhráli párek v rohlíku a perníčkovou medaili. Ti co vyhráli, na ní měli čísla,
ti co nevyhráli, tam měli smajlíky.
Já jsem měl křížky místo očí, já veselou pusinku, já jsem tam měl něco,
co bylo nemožné, vůbec jsem to nepochopil, já jsem tam měla smajlíka s brýlama, já jsem měla smajlíka,
který se mračil.“
Děti do pěti let vyhrály hopíka a my co jsme ho nevyhráli, tak
jsme si ho koupili. Já jsem ho vzal
od mamky a trefil ho na střechu a už
jsem ho nenašel. Já ho trefil do rýny,
spadl mi do odpadu, …
Líbila se ti cena?
„Dobré, přála jsem si to.“ (Hanka)
„Já jsem si to taky přála.“   (Zuzka)
Zkusila jsi ji?
Hanka: „Zkusila, málem ale málem jsem spadla. Půjčila jsem skate Lukymu, Šímovi a Nelči a nikdo
z nich nespadl.“
Zuzka: „Zkoušela jsem to. Jo ale
bumerang se mi nevracel. Ostatní náčiní fungovalo, jak má. Hrála
jsem si s kamarádkou a tať kou.“
Co se prodávalo na hřišti?
„Párek v rohlíku, krtkův dort, hranolky, popcorn, pendreky, perníčky,
hopíky, tatranky, dědův guláš, džu-

síky, hroznová limonáda, pivo, malinovka.“ (malinovka se neprodávala)
Co vám chutnalo nejvíce?
„Guláš, pivo teda guláš, všechno,
hranolky a párek v rohlíku, popcorn, perníčky.“
Jaké bylo večerní překvapení?
„Letní kino. Promítali Yettiho
dobrodružství. Bylo to o Pidinožce.
Líbilo se nám to.“
Co se vám líbilo nejvíce?
„Mně soutěž, mně skateboard,
všecko.“
Co se vám nelíbilo?
„Přetrhlé lano. A mně taky ne,
i když nebylo moje, že Šímo. Jak
pršelo, jak jsem neviděl na to kino,
švihadlo, že tam nebyla kamarádka
Hanča, Vlasťa, Kuba, ….“
Chtěli byste závody někdy zopakovat?
„Jo. Já ne, protože nikdy nevyhraju, ale chci závodit.“
Jakou dráhu byste vymysleli?
„Gumu od kamionu, abychom ji
s Vaškem mohli tahat za čtyřkolkou.
Nosit sto brýlí najednou. Pytel, který
by byl plný pavouků a myší. Na lžičce bychom nosili vajíčko. Přelézali
největší překážku, co existuje. Hodit míč do basketbalového koše, pětkrát.“
Co byste zlepšili?
„Aby nepršelo a aby tam byl bazén
a mohli jsme se koupat.“
Co byste vzkázali organizátorům?
„Že jste nejlepší organizátoři. Dobře jste to vymysleli. Bylo to strašně
dobré. Aby zařídili víc děcek. Že by
tam mohlo být letadlo s bonbónkami. Víc překážek.“
Přijdete příště?
„Přijdu, protože jsem vyhrála.“
A jak soutěž nakonec dopadla?
Překážkovou dráhu si nenechalo
ujít čtyřicet závodníků. Nejvíce jich
soutěžilo v kategorii 6 – 8 let a dále
v kategorii 0 – 5 let. Kromě jasenských dětí k nám zamířili soutěžící z Liptálu, Lutoniny, Ubla a jedna
závodnice přijela dokonce až z Brumova-Bylnice.

Výsledková tabulka věkové kategorie 6 – 8 let

Pořadí
1
2
3

Čas
35:36
38:24
38:60

Věk
7
8
6

Jméno
Hana Satúryová
Katka Navrátilová
Jiří Mikuláštík

Všem výhercům i nevýhercům gratulujeme. Jsme rádi,
že vás přišlo i přes nepřízeň počasí tolik a podpořili jste
tak naše sdružení. Chtěli bychom však i poděkovat Sokolu za zapůjčení nářadí, obci Jasenná za užití klubovny
na místním hřišti a také fotbalistům za zapůjčení jejich
zázemí a technického vybavení. Náš dík patří zejména
Tomáši Zichovi, který nám byl nápomocen při chystání
této akce a Andreje Čalové za zajištění promítacího zařízení.
Za SRPDŠ Jasenná Hana Bělíčková
Závody

Výsledková tabulka věkové kategorie 9 –11 let

Pořadí
1
2
3

Čas
34:27
34:86
37:10

Věk
9
9
10

Jméno
Michal Řezníček
Zuzka Bělohlávková
Matyáš Čala

Společné focení všech závodníků

Výsledková tabulka věkové kategorie 12 - 15 let

Pořadí
1
2
3

Čas
26:29
28:18
28:79

Věk
12
12
13

Jméno
Patrik Řezníček
Jiří Mikulec
Filip Čala

Příjemná obsluha
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Nejtvrdší hasič přežívá
Dne 14. září se do Jasenné sjeli hasiči, hasičky z okolí
a dokonce jsme u nás uvítali hasiče z Jasenné v Čechách,
aby zde zahájili soutěž TFA ,,Nejtvrdší hasič přežívá“ –
o pohár starostky obce. Soutěž se skládala ze sedmi disciplín. Přeskok přes bariéru, kdy muži přeskakují vetší
a ženy menší. Dále se závodníci chopili kladiva tzv. Hammer box a museli ve stojanu vynaložit sílu, aby třicetkrát
zaznělo bouchnutí kladiva. Ženy zde mají další ulehčení
práce, kdy kladivo zvedají jen patnáctkrát. U další překážky pouze muži tahají figurínu těžkou 85 kg. V další disciplíně muži přenášejí dva kanystry s objemem 25 l
a ženy s objemem 15 l. Další překážka spočívala v tom,
že závodníci museli třikrát překulovat pneumatiku. Dále
motali hadici ,,B“ tak, aby se vlezla do určeného prostoru a na závěr si závodníci vyběhli kopec ,,Dráha“ u fotbalového hřiště. V této soutěži naše Jasenná měla hned pět
závodníků: Jana Štefku, Karla Sedláčka, Petra Zapalače,
Jarka Martince a Rosťu Soukupa.
1. Kategorie mužů:
1. místo Martin Šafránek SDH Kojetín, 2. místo Martin Filák SDH Francova Lhota, 3. místo Petr Kašpárek
SDH Ostrata
2. Kategorie ženy:
1. místo Eva Vojvodíková SDH Velké Karlovice, 2. místo Michaela Manová SDH Štítná nad Vláří, 3. místo Klárka Kartušáková SDH Janová
3. Kategorie muži nad 30 let:
1. místo Jan Štefka SDH Jasenná, 2. místo Rostislav
Soukup SDH Jasenná, 3. místo Martin Blažek SDH Staré Hamry
Tímto bychom chtěli poděkovat za Sbor dobrovolných
hasičů Jasenná především obci Jasenná v zastoupení paní
starostky PhDr. Dany Daňové, všem účastníkům této
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soutěže, ale i kamarádům z Jasenné v Čechách za jejich
účast.
Za SDH Jasenná Lubomír Čala
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Vzpomínky z 20. století
Vzpomínky jsou bohaté a košaté, sem tam vykouknou i takové, které nečekáme. Probouzím se a co prvního mne napadne, snídaně. Něco dobrého nachystat k jídlu a už ve vzpomínkách vyskakují chutě a vůně dětství,
uložené hluboko v paměti. Čaj, mléko a skýva poctivého
kváskového chleba. Čaj povětšinou z vyluhovaných sušených šípků, sušeného lipového květu, všechno nasbíráno
v Jasenné. Cizina mi vstoupila do snídaně v podobě gruzínského čaje, kterému jsme říkali i ruský, byl světlejší
než indické černé čaje a nálev z něj měl zlatavou barvu.
Vůně čajů krásně navoněla kuchyni s kachlovými kamny
s pecí. Mléko, další základní nápoj, domácí čerstvě nadojené, které nám dávaly naše krávy, starší byla jménem Astra, strakatá se zahnutými rohy dolů, mladší Jahoda, červenka s rohy drze trčícími dopředu. Z té jsem měl strach,
že mne nabere na rohy, byla poněkud temperamentnější.
Mléko vonělo mlékem, ale to se těžko vypráví někomu,
kdo je zvyklý jenom na mléko dnešní, zpracované průmyslově. Vonělo z něj všechno přírodní, tráva z kvetoucí
louky, poctivě usušené seno v ostrévkách, sečka ze žitné,
pšeničné, či ovesné slámy, prosypaná strouhanou řepou
a obilním šrotem. Jeho chuť byla plná, voňavá a chutnalo
výborně čerstvé, vařené, nebo s meltou. A k tomu chleba

Pozvánky
z evangelického sboru
JABKOBRANÍ

Farní sbor ČCE v Jasenné srdečně zve v neděli 6. října
2019 na šestý ročník JABKOBRANÍ. Přijďte s námi oslavit letošní sklizenou úrodu a prožít pěkné podzimní půldne.
Kostel bude k bohoslužbám s díkčiněním za úrodu vyzdoben jako žádný jiný den v roce. Bohoslužby začínají
v 10 hodin v kostele a kázáním poslouží bratr farář Jaroslav Voda z Leskovce. Po bohoslužbách se v 11.30 h přesuneme na farní zahradu, kde bude následovat zahradní
slavnost i s jablečnou stezkou s úkoly pro děti. Program
zpestří vystoupení dětských folklórních souborů MALŮŠATA a MALÍ OGAŘI z Liptálu.
Vyhlašujeme také soutěž O NEJORIGINÁLNĚJŠÍ
OVOCNOU BUCHTU. Buchty je třeba dodat na faru nejlépe v sobotu 5. 10. mezi 17. až 18. hodinou na faru. Bližší
informace u Blanky Mackové (tel. 775 608 341).

HUDEBNÍ NEŠPORY

V neděli 20. října 2019 se v evangelickém kostele uskuteční HUDEBNÍ NEŠPORY. Začátek v 15 hodin. Vystoupí ženský pěvecký sbor Divinum, na saxofon a trubku zahrají Jiří a Pavel Kovářovi, na varhany Karel Macek.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován na opravu zvonu v kostele.
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od místního pekaře pana Brhláče, ke kterému jsme pro
něj chodili. Když ještě nebyl upečený, sedli jsme na lavici naproti pece a dívali se na dopékání. Pekař bochníky před dopečením vytáhl z pece, potřel je jasenskou
vodou, dal je nazpět do pece, aby dostaly krásnou lesklou a křupavou kůrku. Tu měl každý moc rád a při cestě
domů jsem nenápadně kůrku odlamoval, ale doma se to
vždy poznalo, no a sem tam se maminka i zlobila. A jak
byl krajíc chleba výborný, natřený domácím máslem, domácími povidly, uvařenými v některé z místních vařenic.
Povidla byla plná chutí z karlátek a durancijí. Když byla
povidla kyselejší, přisladila se krystalovým cukrem, aniž
jsme přemýšleli nad údajnou škodlivostí cukru.
Teď si uvědomuji, že snídaně našeho mládí se moc nelišila od snídaně našich dědů a pradědů, kteří odcházeli z domovů na frontu I. světové války, jako vojáci Rakousko-Uherského mocnářství. A pokud nepadli v bojích
za císaře pána, vraceli se domů jako vysloužilci armády
c. a  k. mocnářství, či příslušníci legií.
Pavel Sovička
Vážení spoluobčané,
ke vzpomínkám z 20. století se může připojit kdokoliv
z vás. Máte-li chuť se s námi ve zpravodaji podělit o ty
vaše, budeme jen rádi.

Upozornění na dočasnou změnu
úředních hodin

Oznamujeme občanům, že v měsíci říjnu budou
všechny středy neúřední dny. Úřední doba po všechna říjnová pondělí bude prodloužena do 17:30 hodin.
K dočasné změně dochází z důvodu zvyšování kvalifikace v oblasti sociální agendy, kdy pracovnice obecního úřadu bude každou říjnovou středu a čtvrtek docházet do kurzu.

PSČ naší obce je 763 13

Zaměstnanci pošty apelují na občany obce, aby při korespondenci, objednávkách balíkové služby, uváděli jako
poštovní směrovací číslo to, které patří poště Jasenná, a to
763 13. Zrychlí tak doručení korespondence i balíčků. Pokud totiž uvedou jako PSČ 763 12, což je kód Vizovic, pošta i balíky se zdrží o den až dva, protože se nejdříve nesprávně zařadí k doručovatelům ve Vizovicích a teprve pak
jsou přeřazeny k doručovatelkám pro Jasennou.
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Informace obecního úřadu

Majitelům psů zbývají poslední
tři měsíce na to, aby nechali

svého psa očipovat
Čipování psů je totiž povinné od 1. 1. 2020. Aplikace
elektronického čipu je velmi jednoduchá. „Mikročip velikosti rýžového zrnka vpravíme psovi pod kůži na krk
za levé ucho pomocí speciální jehly. Pak už je na majiteli,
aby psa zapsal také do registru,“ uvedl veterinář Dominik
Gregořík. Každý pes musí mít do konce roku elektronický čip. Jinak majitelům hrozí pokuty.
Je prakticky nemožné odhadnout, kolika psů ve Zlínském kraji se čipování v tuto chvíli ještě týká. Neexistuje
totiž žádná souhrnná statistika chovaných psů. „Odhaduji,
že u nás zatím ještě není očipováno padesát procent psů,“
zmínil Dominik Gregořík a dodal, že bez čipu jsou většinou psi chovaní na vesnici. Pořizovací cena jednoho čipu
se pohybuje mezi 120 až 450 korunami – závisí na typu.
Co se jeho aplikace týče, veterinární lékaři si za ni účtují
300 až 550 korun. Životnost čipů se odhaduje na 25 let.
Zákon neukládá povinnost zapsat psa do registru čipovaných zvířat, což vyjde asi na dvě stě korun. Registrů
je u nás několik a provozují je soukromé firmy. Jednotný registr zatím ministerstvo nepřipravuje. Povinné čipování psů zavádí zákon č.166/1999 Sb. o veterinární péči
a o změně některých souvisejících zákonů. Povinně by
se měli čipovat všichni psi, nejdříve však ve věku kolem
půl roku, v době prvního očkování proti vzteklině. Povinné očkování psa proti vzteklině je od tohoto data platné,
pouze pokud je pes takto označen.
Sankce za nedodržení by se mohly pohybovat v rozmezí 20 000 až 100 000 korun v závislosti na druhu provinění. Výjimkou je pouze pes, který je označen čitelným
tetováním provedeným před 3. červencem 2011.
Převzato z magazínu Okno do kraje, zkráceno

Očkování a čipování psů

přímo v naší obci
Starostka obce zajistila provedení očkování psů proti vzteklině a jejich čipování přímo v naší obci. Po dohodě s MVDr. Lucií Hruzíkovou z Vizovic proběhne v sobotu 5. 10. 2019 od 8:30 hodin na parkovišti u Restaurace
Na Dvojce. Využijte této možnosti, ať splníte zákonem dané
povinnosti. Cena očkovací vakcíny je 200,- až 300,- Kč,
cena čipu je 450,- Kč.

Sběr nebezpečných a velkoobjemových

odpadů z domácností
V sobotu 12. 10. 2019 provede společnost Marius Pedersen sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů

z domácností. Svozové auto bude přistaveno na horní
točně (u Zuzaníků) od 7:30 do 8:15 hodin a poté u Restaurace Na Dvojce od 8:20 do 9:05 hodin. Mimo uvedené hodiny již nebude možné odpady odevzdávat, protože svozová technika bude přesunuta do další obce.
Listopádění 2019 proběhne 16. listopadu od 19 hodin
ve velkém sále vizovického kulturního domu. Program Tabásek solo, francouzská zpěvačka žijící v česku s kapelou - Céline Bossu a Celboss a večer završí folklorbeatová skupina Docuku. Vstupenky jsou v předprodeji
v infocentru ve Vizovicích a na Obecním úřadě v Jasenné. Cena v předprodeji je 200,- Kč, na místě 250,- Kč.

Pozvání na první obecní zabijačku
V sobotu 23. listopadu v prostorách sportovního a kulturního areálu u fotbalového hřiště, v čase od 9.00 až
do posledního snězeného kousku, se uskuteční První
obecní zabijačka.
Kromě zabijačkových specialit bude součástí akce
i malý adventní trh.
Poděkování

Sanatorium Topas děkuje Stanislavu Couralovi a Ondrovi Kovářovi z Jasenné a Tereze Valchářové z Liptálu
za krásně prožité odpoledne při benefici dne 23. 8. 2019.
Obě jejich koňská spřežení zapřažená v bryčkách udělala velkou radost nejen klientům sanatoria a jejich přátelům, ale i vystupujícím folklorním souborům, hlavně
tomu z Francie. Aby ne, vždyť v bryčce se dnes už jen
tak nesvezete.
za sanatorium Topas Andrea Surá

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 1. října 2019.
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