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První
obecní zabíjačka jaká byla? Samá chuť!

Foto: Petr Jaroň

Vážení spoluobčané,
už jen kousek času nás dělí od konce tohoto roku. Utekl stejně rychle,
jako ty předcházející, i když se každoročně těšíme na to, že čas nebude
tolik pospíchat.
S odstupem je možné říct, že to byl
rok, který nás v mnohém prověřil –
zima byla po dlouhé době pořádná,
valašská. Sníh nám připravil nejednu
složitou situaci. Vydatné květnové deště nám nadělily sesuv svahu, jehož sanace nebude ani snadná a už vůbec ne
levná. Po mnoha letech jsme s nasazením veškeré techniky a zaměstnanců
obce s vypětím zvládali sečení všech
ploch v obci. A mnohdy nás i tráva
„přerostla“. Kůrovec se do obecního
lesa zakousl s ještě větší intenzitou než

roky předešlé. To sebou nese další týdny a měsíce následných prací. A to se
ještě vůbec nestíháme bavit o tom, kdy
začneme sázet nový les.
Ale byl to i rok, kdy jsme si užili
slavnostní chvíle odhalení Památníku legionářům z Jasenné a padlým v 1. světové válce. To jsou okamžiky, kdy se v nás prohlubuje hrdost
na místo, kde žijeme, sounáležitost
a tolik potřebné ukotvení se v této
překotné době.
Rozrostli jsme se o nové spoluobčánky, kterých jsme mezi sebe přivítali sedm. Jsou naší radostí i budoucností. Z našich řad na věčnost
odešlo osm spoluobčanů. Zůstanou
v našich vzpomínkách.

A dalo by se psát dál. Nakonec – co
všechno jsme v něm udělali a na co
se připravili je k přečtení na dalších
stránkách tohoto Zpravodaje.
Čekají nás ty nejkrásnější svátky
v roce. Vracíme se v nich do dětství
a stejně jako naše děti či vnoučátka
se radujeme a těšíme z čarokrásné
atmosféry Vánoc. S nadějí pak vyhlížíme rok nový a jako vždy si přejeme,
aby byl dobrý a zdravý.
Vážení spoluobčané, milí kolegové
zastupitelé a spolupracovníci, přeji Vám z celého srdce požehnané Vánoce, klid, radost a pohodu v kruhu
svých nejbližších a do nového roku
šťastné vykročení a splnění přání
a nadějí, které si k němu vztahujete.
Ať jsme zdraví!
PhDr. Dana Daňová, starostka

Rok 2019 – závěrečná zpráva o činnosti samosprávy
Zastupitelstvo Obce Jasenná:

Zastupitelstvo obce se v roce 2019
sešlo ke svému jednání celkem 9krát.
Zápisy z jednání jsou k nahlédnutí
v kanceláři obecního úřadu a usnesení jsou zveřejňována ve Zpravodaji obce. Při zastupitelstvu pracuje finanční a kontrolní výbor. Finanční
výbor se sešel celkem 10krát k provedení kontrol. Kontrolní výbor se sešel
1krát a zaměřil se zejména na kontrolu plnění usnesení přijatých zastupitelstvem.

Při ZOJ pracuje rovněž kulturní
a sociální komise – více o její činnosti najdete v samostatném článku.
Obec Jasenná spolu s kulturní komisí a základní a mateřskou školou
připravila dvě vítání občánků. Mezi
občany naší obce jsme přivítali sedm
dětí.
Dne 21. září obec společně s kulturní komisí připravila slavnostní odhalení Památníku legionářům a padlým
v 1. světové válce a výstavu v základní škole k první světové válce.

Na konec listopadu pak organizačně obec s kulturní komisí připravila
První obecní zabijačku s adventním
trhem.

OPRAVY A INVESTICE
V ROCE 2019

Po celý rok probíhaly intenzivní
opravy obecního majetku. V jarních
měsících byly opraveny dva příčné
kanály a vybudován jeden nový příčný kanál. Opraveny byly obrubníky
poškozené při zimní údržbě, kanalizační vpusti, schody u DPS a mateřské školy. Opravena byla část hřbitovní zdi.

VZHLED OBCE
– hřbitovy, parky
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Značnými úpravami prošlo okolí
i samotný dolní hřbitov. Celý prostor
kolem hřbitova byl zbaven náletových
keřů a dřevin. Včetně probírky stromů v části přilehlého lesíka směrem
k Lutonině. Omlazovacími řezy prošly vysázené keře a růže. Další práce
na obnově vegetace nás čekají v roce
2020.
Nově jsme po desetiletí nefunkčnosti obnovili osvětlení dolního hřbitova. Staré, nefunkční a nevhodné
sloupy veřejného osvětlení jsme na-

hradili novými. Zejména v podzimním a zimním období je osvětlení
hřbitova velmi vítané.
Zásadní úpravou prošel park u evangelického kostela – byly provedeny
omlazovací řezy stávající vegetace.
Přerostlá a nevhodná vegetace byla
nahrazena novou tak, aby park byl doplněn o nové prvky. Vysázeny byly
i květiny – hortenzie a růže. V parku
budou probíhat práce ještě i v příštím
roce, kdy bude proveden ozdravný řez
ve druhé vlně a plánuje se s výsadbou
bylinkových záhonů. Do parku byla
osazena jedna lavička.
Další prvky zkrášlující obec byly
umístěny na točnu – náves v horní
části obce. Vysázeli jsme zde muškáty a růže.
Nad točnou u Zuzaníků jsme vysázeli na hranu břehu potoka nové
stromy – jabloně, odrůdy jadernice.
Postupem času nahradí stávající, již
velmi proschlé stromy této odrůdy.
Nově jsme vybudovali park i s hracími prvky pro děti v prostoru po bývalé usedlosti Mackových (Na mosťákovém). Zde jsme opět vysázeli vhodné
květiny, rostliny, stromy – včetně lípy.
Osadili dvě lavičky, houpacího koníka na pružině a postavili hrací věž se
skluzavkou a houpačkou.  
Místo, které léta leželo ladem, bylo
rozježděno od aut, se stalo kultivovaným místem pro naše děti a nejen je.
Lavičky svádí k sousedskému pobesedování.
V průběhu roku jsme obec ve veřejném prostoru zbavovali starých
uschlých stromů – u dolní autobusové zastávky, při vjezdu do obce, pod
koupalištěm, u Sokolovny, kolem
potoka Lutoninka. Šlo nejen o estetické, ale především bezpečnostní odstraňování mnohdy nebezpečných stromů.
Parky, které v obci máme – u kostela, u Portáše, na točně, Na mosťákovém, jsou pro naši obec nesmírně
důležité. Z charakteru naší obce, kterou protíná silnice první třídy a sužuje nás vysoká frekvence automobilové dopravy, je každé místo, kde se
dá vytvořit či udržovat park důležité. Vytváříme si tím tolik potřebnou
a ceněnou sídelní zeleň.

Mimo zájem obce pochopitelně nebyl ani horní hřbitov. Celoročně jsme
jej udržovali, pečovali o něj i přilehlé pozemky.

Obecní majetek – budovy,
veřejné osvětlení, rozhlas

Po celý rok jsme dle potřeby pracovali v objektech, které obci patří: mateřská škola, základní škola, budova
č.p. 54. Ve škole bylo zapotřebí vyměnit dveře k sociálním zařízením.
Ve školce jsme udělali dlouho požadované zastřešení schodiště, které vždy po zimě vyžadovalo opravy.
Snížila se tak náročnost zimní údržby, chráníme schody před nutností
užití posypového materiálu a následných oprav. Ve školce byla novým
nábytkem vybavena kancelář účetní. Bylo nově vymalováno v oddělení nejmenších dětí, kuchyně.
V budově č.p. 54 jsme upravili jednu z místností pro kosmetické služby. Zavedli jsme zde vodu, udělali
odpady. Vyměnili jsme nevyhovující podlahu v kadeřnictví. Zároveň
jsme zde zřídili šatnu a denní míst-

nost pro zaměstnance technických
služeb obce, kteří doposud takovéto
zázemí postrádali. Zde také provozujeme Obecní knihovnu. Podmínky naší knihovny jistě nejsou ideální, proto bychom v dalším roce
chtěli knihovnu rekonstruovat.
V budově obecního úřadu jsme vymalovali přízemí a vyměnili podlahu
v kanceláři starostky.
Generální opravou prošel obecní
rozhlas včetně výměny ústředny.
Velké opravy si v průběhu celého roku vyžadovalo veřejné osvětlení – výměna kabelů, zdrojů světla.
Bohužel tady se do budoucna obec
nevyhne kompletní obnově, protože stávající zařízení je technicky velmi zastaralé a v mnoha případech
na i za hranicí životnosti.
V průběhu letních měsíců byly natřeny všechny mostky v obci. Stejně
tak byly tři mosty podrobeny zákonné kontrole. Obecně lze říct, že stav
mostů v obci je vyhovující.
Významně byly podpořeny z rozpočtu obce opravy místních komunikací. A to nejen v obvyklém rozsahu
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oprav děr a výtluků, ale položením
nových povrchů na Dolních pasekách,
Horních pasekách, ulici pod obecním úřadem a nad mateřskou školou.
Opravena byla horní točna (u Zuzaníků), část komunikace v průmyslové zóně.
Opravili jsme část chodníku před
budovou základní školy, kde jsme nevyhovující pásy zeleně nahradili betonovou zámkovou dlažbou. Kromě
praktických důvodů jsme tím i zvýšili bezpečnost našich dětí.
Restaurátorské práce byly provedeny na soše Portáše z roku 1941.

Stavební práce

Na jaře jsme zahájili stavbu Památníku legionářům a padlým v 1. světové
válce u evangelického kostela a stavbu
Výletiště u fotbalového hřiště.
Zatímco na památník jsme získali dotační prostředky, Výletiště jde
plně z rozpočtu obce. Obě investiční akce výrazně zlepší komfort života v obci. Památníkem jsme dorovnali historický dluh, který jsme vůči
statečným mužům z Jasenné měli
a vytvořili pietní místo, které svým
umístěním splňuje parametry pro
budování veřejného prostoru a sídelní zeleně.
Výletiště dotváří celý prostor u fotbalového hřiště a dovoluje nám tuto
část obce nazývat Sportovním a kulturním areálem. Konečně tak máme
v obci zázemí pro konání nejrůznějších kulturních a společenských akcí.
V květnu jsme zde také udělali přípojku vody a připojili areál na vodovodní řad.
V červenci byl prodloužen vodovodní řad v centrální části obce.
V závěru roku jsme získali dotaci
i na druhou etapu výstavby chodníků od základní školy směrem k autobusovým zastávkám. Z důvodů blížící se zimy však práce budou zahájeny
až na jaře roku příštího.

Práce na projektových
dokumentacích
a stavebních řízeních

Velkou akcí byla práce na architektonické studii a projektové dokumentaci přestavby objektu bývalé hos4 Jasenský zpravodaj

pody na kulturní dům a zázemí pro
spolkovou činnost se zázemím pro terénní pečovatelskou službu. Zde byly
práce dokončeny v květnu a následně bylo zažádáno o společné územní a stavební řízení. Vydání stavebního povolení očekáváme na přelomu
letošního a příštího roku. Následně
pak zopakujeme podání žádosti o dotaci. I samotné zařazení bývalé hospody do Národní databáze brownfieldů bylo velmi náročné, vyžádalo si
značný čas. Jsme rádi, že se to podařilo a otevřelo nám to dveře k lepším
možnostem spolufinancování.
Na začátku roku jsme byli postaveni před skutečnost, že stav lávky
u dolního kostela je v havarijním stavu. Zadali jsme jednak statický posudek a následně pak vypracování
projektové dokumentace pro stavební
řízení. Dnes je vydáno stavební povolení a v příštím roce bude lávka opravena. Pokusíme se na ni získat alespoň část dotačních prostředků.
V květnu, po vydatných deštích,
došlo k masivnímu sesuvu svahu naproti evangelickému kostelu a urvání
části komunikace na Dolní paseky.
Zde jsme jednak zadali klasifikaci sesuvu a následně i vypracování projektové dokumentace k sanaci
sesuvu. Zde s pracemi finalizujeme.
Na jaře příštího roku budeme podávat žádost o dotaci.
V létě byla zadána projektová studie k rekonstrukci chodníků v horní
části obce a napojení obytných domů
v ulici Kobzáňově - oproti koupališti - na tento chodník tak, aby se vyhnulo nebezpečné chůzi po silnici

či stejně nebezpečnému přecházeni
do ulice Hořanské. Po vypracování
studie bylo zadáno vypracování projektové dokumentace, včetně územního a stavebního řízení.
Společně s obcemi Lutonina, Ublo
a Bratřejov byla zadána dokumentace pro územní rozhodnutí k odkanalizování jmenovaných obcí. Zároveň
jsme v souvislosti s kanalizací vstoupili do Mikroregionu Vsetínsko, abychom se v této investici mohli připojit k plánovanému projektu Čistá řeka
Bečva III.
Zadali jsme také vypracování projektové dokumentace pro rozšíření
vodovodního řadu pro domy v horní
části obce, v ulici Kobzáňově.   Zde
budeme usilovat o zařazení mezi investiční akce VAK Vsetín pro rok
2020.
Pracujeme na novém povolení pro
vypouštění odpadních vod do potoků
Jasénka a Lutoninka.
V rámci Mikroregionu Vizovicko jsme iniciovali předložení žádosti
o dotaci na vyznačení legionářských
chodníčků mezi těmito obcemi, osazení informačních tabulí a vydání
mapy.

Pořízení nové techniky

V létě letošního roku obec koupila
traktor značky Ursus a potřebné vybavení pro práci v lese a pro zimní
údržbu. Díky tomu jsme se stali soběstačnějšími.
Bylo třeba dokoupit i menší techniku nezbytnou pro údržbu obce –
křovinořez, motorovou pilu, vysavač
na listí atd.

Informovanost občanů

Změnili jsme vzhled webových
stránek obce a vrátili jsme se k vydávání Zpravodaje ve dvouměsíčních intervalech. Informovanost občanů považujeme za velmi důležitou
a jsme rádi, že se Zpravodaj daří plnit
aktuálními informacemi.

Spolupráce se spolky

Zastupitelstvo obce si velmi cení práce všech spolků. Bez spolkové činnosti
by život v obci byl smutný. Nejen z pohledu akcí, které připravují, ale i v posilování dobrých vztahů, uchovávání
kulturního dědictví a výchově našich
mladých. Za všechny zde vzpomenu
spolupráci obce s dobrovolnými hasiči. Mnohokrát v letošním roce jsme
se na ně obraceli se žádostí o pomoc
– v zimě při sněhové kalamitě, na jaře
nám pomáhali s úklidem lesa po těžbě, na podzim při odstraňování lešení
u věže katolického kostela. Naši hasiči také do Jasenné přivedli soutěž TFA
v extrémním hasičském sportu Nejtvrdší hasič přežívá – O pohár starostky obce. Soutěž byla špičkově připravena a přilákala velké množství diváků.

Poděkování
Poděkování našim
harmonikářům

Josef Polčiak a Svatopluk Filgas
nás těší svou hrou na harmoniku
už řadu let. Letos si pro nás připravili celé pásmo písní z časů První světové války, které nám zahráli
a zazpívali při besedě po slavnostním odhalení Památníku legionářům z Jasenné a padlým v 1. světové válce.
Nebylo to snadné – najít ty správné dobové písně, nastudovat je a pak
bravurně zahrát a zazpívat. Měsíc
zkoušek přinesl své ovoce – atmosféra besedy byla právě díky nim skvělá! A když na závěr zahráli slovenské lidové pro naše hosty ze Sučian,
celý sál si zpíval s nimi a i na tanec
došlo.
Právem si zaslouží naše poděkování. Už se moc těšíme na to, až nám
příště, při jiné příležitosti opět zahrají a zazpívají.

Stejně tak je zapotřebí zmínit
naše fotbalisty – SK Jasenná. Nejen,
že vychovávají nové nadějné hráče od těch nejmenších, dětem věnují velkou péči a pozornost, ale také
v soutěži okresního přeboru se jim
vzorně dařilo reprezentovat naši
obec. Fotbalisté si letos připomenuli výročí 75 let od založení klubu v Jasenné, připravili k tomu oslavy, výstavu. Nechybělo ani tradiční
Kácení mája, gulášfest či Memoriál
L. Pečenky.
Valašský soubor Portáš uchovává
naše tradice, zvyky, písně a tance. Je
skvělým reprezentantem naší obce
na festivalech napříč naší republikou, ale i v zahraničí.
Výborně se spolupracuje s myslivci, SRPDŠ. Ale také s našimi seniorkami Cérkami z Jasenné. Ti všichni společně tvoří to nehmatatelné,
co nakonec zlepšuje kvalitu života
v naší obci.
Jsme rádi, že si cestu na obecní
úřad našli i zástupci mladé generace, kteří se souhlasem obce v Jasenné rozvíjejí sportovní aktivity blízké
jejich věku.

Poděkování manželům
Pečenkovým

Děkujeme touto cestou manželům
Evě a Jožkovi Pečenkovým za to, že
obci darovali soustavu dřevěných
věží a skluzavek. Na jaře je umístíme
do parku na Hořansku. Děti tak budou
mít další hrací prvky.
PhDr. Dana Daňová

Spolupráce se školou a školkou

MŠ a ZŠ jsou příspěvkovými organizacemi obce. Máme velkou radost z toho, jaký je o obě instituce ze
strany rodičů zájem – o jejich děti je
zde vzorně postaráno a naše základní škola si uchovává vysoký standard
výuky.

Spolupráce s církvemi

Římskokatolická farnost a sbor
Českobratrské církve evangelické
se starají o duchovní potřeby našich
občanů. Velká část jejich aktivit
směřuje k dětem a mládeži.  Spolupráce si velmi vážíme a také považujeme za naši povinnost na potřeby
obou církví z rozpočtu obce přispívat. Letos jsme přispěli na opravu
fasády a kazatelny katolického kostela a na opravu zvonu v evangelickém kostele.
Jistě by se dalo psát i o dalších
činnostech, ale toto je výčet toho
nejdůležitějšího, co se v obci v právě končícím roce podařilo udělat.
PhDr. Dana Daňová
starostka obce
vé, zastupitelům a zaměstnancům
obce.
Věříme, že kostel svaté Máří Magdalény bude pro naši obec nadále ozdobou jak duchovní, kulturní tak i historicky společenskou.

Vážení občané,

dovolte, abychom vám touto cestou srdečně poděkovali za pomoc při
náročné práci opravy horního kostela
sv. Máří Magdalény. Jednalo se hlavně o montáž a demontáž konstrukce
lešení.
Pomáhali farníci z Jasenné, Vizovic, Bratřejova … Největší poděkování ale patří členům Sboru dobrovolných hasičů Jasenná, kteří nezištně
a obětavě v hojném počtu demontovali konstrukci za dvě odpoledne a ušetřili tím nemalé finanční prostředky.
Děkujeme také za pomoc Obci
Jasenná, paní starostce Daně Daňo-

Za římskou církev farář děkan p. Vít
Hlavica a farníci
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Mateřská škola Jasenná
V měsíci září jsme společnými silami začali uskutečňovat naši představu o dopravním hřišti na parkovišti před školkou. Realizace nám trvala
tři týdny, ale výsledek si myslím stojí za to. Ocenily nás hlavně děti svým
úsměvem při první jízdě. Nyní hřiště hojně využívají při pobytu venku,
zvlášť za špatného počasí, kdy nemůžeme na zahradu. Děti se zde naučí bezpečnosti, pravidlům silničního
provozu a orientaci v prostoru. Jsme
rádi, že jsme se do tohoto projektu pustili a těšíme se již na jaro, kdy
máme už další nápady.
V úterý 2. října jsme s dětmi cestovali autobusem do Zlína, do Městského divadla, kde jsme shlédli pohádku Pat a Mat. Pohádka byla velmi
vtipná a děti se hodně nasmály.
Od 7. října ve školce proběhl „barevný týden“, kdy děti chodily každý
den oblečené v jiné barvičce a k tomu
se přizpůsobil i program výchovné
činnosti a jídelníček pro děti.
17. října jsme jeli autobusem do Vizovic. Navštívili jsme kulturní dům,
kde se odehrálo představení O Šípkové Růžence. Hlavní role odehráli herci z Národního divadla pan Přeučil
a paní Hrušková.
24. října nám vyšlo krásné a slunečné počasí na pěší výlet na exkurzi do společnosti Jasno. Tady nás přivítal pan ředitel a dětem rozdal malé
občerstvení.   Zaměstnanci nás provedli areálem, kde nám vše ukázali a dokonce si děti mohly vyzkoušet
sedět za volantem v obrovských strojích a autech. Pro děti to byl silný zážitek.
31. října jsme s dětmi zavítali
do místní základní školy, kde se odehrálo představení s více pohádkami.
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Mělo poučný charakter. Divadelní
soubor přijel z Hradce a sklidil ob-

rovský aplaus u dětí i u nás učitelů.
Lenka Janochová

Ze Základní školy Jasenná
1. Sběr starého papíru

Sběr starého papíru proběhl
ve dnech 31. 10. – 1. 11. Děti společně
s rodiči nasbírali cca 4 900 kg. Mezi
nejlepší sběrače patřili: Mikuláš Matyáštík – 656 Kg (3. ročník), Kateřina
Navrátilová - 617 kg (3. ročník) a Matyáš Čala 518 kg (5. ročník). Sladkou
odměnu v podobě zmrzliny dostali
po obědě všichni, kteří se tohoto sběru zúčastnili. Za Vaše příspěvky moc
děkujeme!

2. Keramika

Škola otevírá kurz Keramika pro
dospělé. Přijďte si vyrobit praktické
i dekorativní keramické výrobky zajímavými technikami. Čeká vás cca
10 setkání během školního roku, která
se budou konat 1x za 14 dnů ve čtvrtek
od 17:00 do 18:30 hodin. Nejen začátečníci se mohou seznámit s keramickou hmotou a společně relaxovat při
tvorbě vlastních výrobků. Cena za 10
setkání je 1000,- Kč. Cena je konečná a zahrnuje veškerý materiál, který
na dílnách bude použit. V případě zájmu se obraťte na paní učitelku Janu
Kohoutovou, a to buď osobně, nebo telefonicky na čísle 608 421 267. První
setkání proběhlo 21. listopadu a další
se uskuteční 5. prosince.

3. Čtenářský kroužek

I v letošním roce pokračujeme
ve škole s oblíbeným čtenářským klubem, který je součástí projektu ŠABLONY II V ZŠ JASENNÁ a je spolufinancován Evropskou unií.
Kroužek pravidelně navštěvuje celkem 10 žáků, ale občas k nám zavítají
i nepřihlášené děti, poslechnout si pohádku nebo ukázat oblíbenou knihu.
Děti jsou v klubu rozděleny do dvou
skupin – mladší a starší žáci. S mladšími dětmi společně čteme a prohlížíme obrázkové knihy a hrajeme tematické hry. Starší děti rády využívají
čas v klubu k nerušenému čtení knih
nebo psaní vlastních příběhů. Rozvíjí
tak svoji fantazii a vypravěčské umění. Hravou formou se děti seznamují
s různými literárními žánry.

Podařilo se nám zmodernizovat naši školní knihovnu a rozšířit ji
o několik nových knih pro děti. Sta-

ré knihy jsme vyřadili a uspořádali jsme bleší trh, kde se během dvou
dnů podařilo prodat 180 z těchto
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knih. Za takto získané peníze opět
nakoupíme nové knihy.
Děkujeme i SRPDŠ za knihy, které
věnovalo do naší knihovny.
Se souhlasem dětí zveřejňujeme úryvek z knih příběhů Petra M.
a Venduly Č.

4. STROMY KOLEM NÁS

Už J. A. Komenský říkal, že děti
nejlépe vstřebávají informace, když si
hrají. Přestože žijeme na vesnici, tak
děti a mladá generace stále více ztrácejí kontakt s okolní přírodou. I to
byl jeden z důvodů, proč se ve středu
6. listopadu v prostorách naší školy
uskutečnila beseda na téma STROMY KOLEM NÁS s p. Stanislavem
Migdalem a p. Lucií Mackovou, kteří
si pro žáky 1. a 2. ročníku nachystali
poutavé dvě hodiny, během nichž se
děti hravou a naučnou formou seznamovaly se stromy rostoucími kolem
nás. Při plnění jednotlivých úkolů se
děti bavily a učily zároveň.
Jménem naší školy bychom chtěli
poděkovat p. Migdalovi a p. Mackové za výborně připravenou besedu.
Děti odcházely nadšené a plné nových znalostí moc se těší na další.

XVIII. Žákovský ples

15. listopadu 2019 v 16:30 byl
v místní Sokolovně zahájen již
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XVIII. Žákovský ples. Oficiálního zahájení se s noblesou zhostili
žáci 4. a 5. ročníku, kteří pro tuto
příležitost natrénovali zcela novou polonézu pod vedením paní uč.
Jany Kohoutové. Následovalo slavnostní pasování prvňáčků, jehož se
ujala paní ředitelka Andrea Čalová. V tomto školním roce rozšířily naše řady tyto děti: Tadeáš HAJDÍK, Lukáš MACHOVSKÝ, Viktor
MASAŘÍK, Jakub OLŠAR, Matyáš TESÁREK, Hana BĚLÍČKOVÁ,
Lucie HORÁKOVÁ, Jolana KUBOVÁ, Josefína MACKOVÁ, Barbora
PEČENKOVÁ, Radka VRCHOVSKÁ a Lucie ZRNÍKOVÁ. Přejeme
jim v naší škole hodně radosti z po-

znání a prima chvilek s kamarády.
A totéž přejeme i letošním absolventům, kteří s námi tráví svůj poslední
rok v rámci prvního stupně ZŠ. Jsou
jimi: Matyáš ČALA, Adam ŘEZNÍČEK, Karel GERŽIČÁK, Natálie DAŇOVÁ, Nela NAVRÁTILOVÁ, Kateřina BRUNOVÁ, Kateřina
STUDENÍKOVÁ a Veronika ZMĚLÍKOVÁ.
Ve druhé části plesu jsme zhlédli vystoupení dětí z MŠ – rytmický taneček na hudbu z muzikálu
Pomáda s dětmi nacvičily paní uč.
Lenka Janochová a Lada Baletková. Na školkáčky navázali „kuchtíci“ - mladší školáci (1. a 2. ročník),
kteří pod vedením paní uč. Martiny

Večerkové secvičili taneček na píseň Buchet je spousta. Po volné zábavě prokládané hrami a soutěžemi
vystoupila ještě děvčata z tanečního kroužku, která připravila Ema
Kráčalová.
Jménem základní i mateřské školy
chceme poděkovat všem, kteří přispěli do bohaté tomboly. Ať už rodičům, či firmám a institucím, konkrétně SRPDŠ při ZŠ Jasenná, Obec
Jasenná, Papírnictví Pavelka Vizovice, Galerie MARIETTE Vizovice, Pavel POLÁCH, COOP Jasenná, JASNO, Restaurace Na Dvojce
a Pyro–Tech, Jiří Kovář. Zvláštní
poděkování patří p. Haně Řezníčkové a p. Šárce Vaňákové za společenské účesy, které vytvořily našim
slečnám a p. Zichové, p. Kráčalové
a p. Pečenkové za obsluhu v bufetu!

Hallowenská párty
ve družině

  V pátek 23.10. se sešly ve družině
strašidelné bytosti. Každé strašidýlko
se představilo a rejdění mohlo začít.
Krásné masky, zábava, soutěže a výborné pohoštění nám umožnilo příjemně strávit odpoledne. Děkujeme
všem rodičům, kteří přichystali skvělé dobroty pro děti.
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Vzpomínková výstava SRPDŠ
V sobotu 2.11.2019 jsme při příležitosti Dne otevřených dveří ZŠ Jasenná uspořádali vzpomínkovou výstavu Sdružení rodičů a přátel dětí
a školy (SRPDŠ). To existuje podle
nalezených dokumentů při jasenské
škole již od roku 1956.
Cílem této výstavy bylo podpořit
novou knihovnu pro žáky ZŠ. Z fondu SRPDŠ jsme zakoupili šest nových knih v hodnotě 716 Kč a díky
návštěvníkům jsme mohli přispět
na novou knihovnu částkou 3313 Kč.
Tuto finanční částku jsme získali
z dobrovolného vstupného a prodejem občerstvení. Děkuji všem členům
SRPDŠ, kteří přispěli svojí pílí a volným časem na celou přípravu.
Akce byla přijata s nadšením pamětníků, kteří si zavzpomínali a hledali se na fotografiích. Shodli jsme
se, že ji určitě v budoucnu zopakujeme. Proto bychom chtěli touto cestou
vyzvat všechny, kteří mají další fotky
či jiné příspěvky týkající se SRPDŠ,
o jejich zapůjčení. Jakmile si to zdo-

10 Jasenský zpravodaj

kumentujeme a zařadíme do našeho
nového archívu, vše v pořádku vrátíme. Pokud máte jakýkoliv příspěvek,
obracejte se na paní Janu Kovářovou.
Předem děkujeme.
Za SRPDŠ Katka Horáková

Ej hody, hody naše sú…
Slova písně, tradičně uvádějící hodovou obchůzku i večerní zavádku,
jsme si letos zazpívali hned nadvakrát.
Napřed v Lutonině, kam jsme byli
pozváni pomoci s obnovou hodových
tradic. Byl to pro nás krok do neznáma. Hlavně proto, že jsme netušili, co
nás v Lutonině čeká. Vždyť poslední „vodění barana“ tam údajně bylo
v roce 1966. A čeho jsme se dočkali?
Nádherného počasí, krásného rohatého beránka, vřelého přijetí, místní
chasy, která se připojila k obchůzce,
bohatého občerstvení a v neposlední
řadě povzbuzujícího publika při večerním předvádění hodových zvyků
s novým pásmem tanců z Lutoniny.
Uplynuly tři týdny a nastal čas
hodů jasenských. Nechce se mi věřit,
že jsme s beranem a písničkou prošli
Jasennou už po patnácté. Co nás čekalo? Uplakané deštivé počasí, z různých důvodů prořídlá hodová chasa, pěkný milý tmavý beránek, vřelé
uvítání u všech příznivců „vodění barana“, vynikající občerstvení (místy
jsem si připadal jak na nějakém gast-

rofestivalu) a nakonec bohužel i téměř prázdný sál hospody.
To pak, když v noci unaveni vysvlékáte mokrý poničený kroj, tak
trochu přináší otázku: „Stojí mi to
za to?“ Pak si vzpomenete na rozzářené oči dětí, které si mohly pohladit
nazdobeného beránka, na všechny
z Vás, kteří jste se na „barana“ těšili
a doma vařili, pekli, smažili, v neposlední řadě i pálili, abyste nás mohli pohostit, na Vás, kteří nám skládáte básničky, nebo si s námi zazpíváte
a zatančíte a na těch pár skvělých
hostů na zábavě, kteří
si to snad užili.
Vám všem výše jmenovaným patří velké poděkování, stejně
jako hodové chase, obzvláště té do nepohody,
muzikantům, kteří nás
provázeli po dědině
i při muzice, panu Surému za tradiční půjčení beránka, zkrátka
všem, kteří na otázku: „Čí sú hody?“,
můžou s klidem odpovědět: „Naše!“

Za Valašský soubor Portáš
Staňa Mikuláštík
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Kulturní a sociální komise
rekapituluje rok 2019
V kulturní komisi jsou tyto členky:
Andrea Čalová, Marcela Jurygáčková, Lenka Kráčalová, Lenka Miková,
Eva Pečenková a Kamila Poláchová.
Sociální komisi tvoří Věra Kočicová, Libuše Kovářová, Věra Pečenková a Božena Čalová.
Kulturní komise organizuje takové akce, aby byli uspokojeni všichni
občané naší obce. Během roku jsme
zorganizovali postupně tyto akce:
1. Vítání občánků
V letošním roce jsme přivítali celkem 5 dětí. Poslední vítání proběhlo v neděli 10. listopadu,
kdy jsme přivítali 3 děti. Tradiční
slavnostní projev Kamily Poláchové a paní starostky Dany Daňové
doplnilo milé vystoupení „cérek
a ogarů“ z mateřské školy pod vedením paní ředitelky Jitky Malé.
Rodiče se podepsali do kroniky
pod pamětní list, který ilustruje
slečna Lada Zapalačová a dostali i milý dárek, který uháčkovala paní Monika Zrníková. Nechybělo ani obvyklé focení u kolébky
a společné foto. A koho jsme přivítali? Mariku Satúryovou, Kateřinu Jurčákovou, Marka Hnilicu.

přijdete mezi nás. Další setkání plánujeme na pátek 24. 4. 2020 a opět
se vám budeme snažit připravit bohatý program.

2. Beseda s důchodci
V pátek 26. dubna 2019 se uskutečnilo tradiční POSEZENÍ S DŮCHODCI. Tentokrát byli naši důchodci pozvání do Restaurace Na
Dvojku, kde je čekal bohatý pro-

3. Jasenské kvízy na „Dvojce“
I oblíbené kvízy se uskutečnily
tento rok.   Z časových a organizačních důvodů jsme jich stihli pouze 2,
ale již teď plánujeme termíny pro rok
2020.

gram – vystoupily děti ze školky,
školy, ZUŠ Morava Zlín, Vartovňáčku   a taneční skupina „Cérky z Jasenné“. K tanci a poslechu zahrála
country kapela Atapana ze Vsetína.
Tuto akci navštívilo celkem 85 důchodců a doufáme, že i příští rok

4. Košt slivovice a kyselice
Po roční odmlce jsme mohli zorganizovat košt slivovice rozšířený
o soutěž o nejlepší kyselici. Akce se
uskutečnila 9. března a sešlo se celkem 27 vzorků slivovice a 6 vzorků
kyselice. Připomeňme si vítěze slivovice - Pavel Polách str., kyselice - Božena Čalová. Víme, že letos se v Jasenné neurodilo, přesto plánujeme
i pro rok 2020 tuto akci (starší vzorky) spojenou tentokrát s ochutnávkou
kysaného zelí.
5. Letní kino na fotbalovém hřišti
Opět se povedlo pozvat firmu SMEDOMA, aby nám na hřišti postavili konstrukci, na které jsme mohli
zhlédnout pohádku Čertí brko.
6. Rozsvěcování vánočního stromečku
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7. Předvánoční zájezd do okolí
Olomouce
I tento rok proběhne poznávací zájezd na předvánoční trhy - Olomouc

a okolí. Z technických důvodů jsme
získali pouze jeden autobus, který se
naplnil během pár dnů. Těm, kteří letos s námi nepojedou, se moc omlouváme a slibujeme, že příští rok tento
problém určitě napravíme. V plánu je
návštěva vánočních trhů pod štíty Tater v Zakopaném v Polsku.
Kulturní a sociální komise vypomáhala i při dalších akcích - odhalení pomníku legionářů, obecní zabijačka.
Rok 2019 je skoro za námi a my
jsme uspořádali a pomohli při organizaci celkem 9 akcí, navštívili jsme
25 jubilantů. Pro někoho dost a pro
někoho možná málo. Ale pro nás
ženy od rodin, určitě dostatek!   Pokud Vám přesto v obci chybí nějaká
akce, dejte nám prosím vědět.

Za Kulturní a sociální komisi přeji všem lidem z Jasenné krásné prožití svátků vánočních a radostné nejen

Výroční valná hromada
SDH Jasenná

vkročení, ale úspěšný celý následující rok 2019!
Andrea Čalová

la Jana Pečenková. Náměstkem starosty se stal Lubomír
Čala a velitelem SDH se stal Robert Čala.
Za SDH Jasenná         Jana Pečenková, starostka SDH

16. listopadu jsme se sešli v klubovně SK Jasenná, abychom zhodnotili uplynulý rok a především zvolili starostu sboru a další funkce. Novým starostou SDH se sta-

Putovní kýbl – dálková

doprava vody v Semetíně

19. října se náš sbor vydal do Semetína, aby se opět
po roce zúčastnil akce Putovní kýbl. Celkem se akce zúčastnilo 19 sborů, včetně záloh. Voda na proudnici byla

za 23 minut od začátku sání vody z potoka. Celkový čas
čerpání vody byl 45 minut. Délka hadicového vedení byla
1900 metrů s převýšením 180 metrů.
Jasenský zpravodaj 13

Obnova fasády a restaurování kamenného ostění bočního
vstupu kostela sv. Máří Magdaleny v Jasenné u Vizovic

V období od června do konce října 2019 proběhla v kostele sv. Máří
Magdaleny v Jasenné u Vizovic obnova fasádního nátěru s doprovodným
restaurováním bočního kamenného
portálu. Kostel je kulturní památkou
zapsanou v registru Národní památkové péče. V souladu s legislativou
byl vypracován a schválen postup jakým budou restaurátorské práce probíhat. Přání obnovit spolu s fasádou
i poškozený boční kamenný portál se
přes počáteční komplikace nakonec
podařilo zařadit do záměru obnovy.
Nedílnou součástí fasády je i štukový reliéf nad hlavním vstupním kamenným portálem, datovaný do roku
1732. Tento reliéf je neodmyslitelný
architektonický doplněk průčelí budovy, navíc jej můžeme považovat
za hmatatelnou vzpomínkou na rok
postavení kostela v Jasenné.
Samotnému barevnému nátěru fasády předcházelo označení a násled-

Vyprávění p. Pavla Sovičky v minulém Zpravodaji mne zaujalo natolik, že i já jsem si zavzpomínala
na své bezstarostné dětství, prožité
na jasenských pasekách. Jsou to radostné vzpomínky na školu, učitele,
i své rodiče. Naše dětství bylo u dě14 Jasenský zpravodaj

ná sanace dutin a prasklin ve štuku.
Práce pak pokračovaly fixačním nátěrem a vyspravením omítek. Ochranný nátěr proti organickým prvkům,
opláchnutí vysokotlakým čističem
a fixační nátěr byla série prací, kterou završil až barevný nátěr fasády.
Při restaurování štukového reliéfu
pan restaurátor postupoval v souladu s vypracovaným restaurátorským
záměrem, kde hlavním úkolem bylo
zachovat co nejvíce z historicky cenné modelace reliéfu. Historické fragmenty štukového reliéfu byly zpevněny, očištěny a zbaveny nepůvodních
nátěrů, dále proběhla lokální plastická retuš a na závěr byl proveden povrchový nátěr.

Při obnově bočního kamenného portálu pan restaurátor řešil nejen celkovou obnovu, ale především
prasklinu ve spodní části kamenného
ostění, ve kterém jsou pomocí ocelových konaných trnů uchyceny dveře.
Došlo k celkovému očištění, konso-

Vzpomínání

cek pasekářů přece jen trochu jiné
než dětství v rodinách v dědině. Vyrůstali jsme uprostřed přírody, která
nás od malička obohacovala citem
a láskou k ní. Cesta do školy vedla chodníkem v zimě často zavátým
sněhem. A bylo na tatínkovi, nebo

lidaci korodovaných míst, odstranění
betonového prahu, který byl nahrazen přírodním kamenem, následovala plastická retuš, barevná retuš
a hydrofobizace.
Řemeslné i restaurátorské práce
byly konzultovány a prováděny pod
dozorem Národního památkového
ústavu a Památkového odboru z Vizovic. Řemeslné práce prováděla firma pana Zbyňka Repatého. Samotné restaurátorské práce prováděl pan
Tomáš Martinák.
Celková cena obnovy fasády činila cca 518 000,- Kč. Obnova fasády byla financována ze čtyř zdrojů.
Dotace Ministerstva kultury z programu „Podpora obnovy kulturních
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. Dalšími zdroji se staly dotace z rozpočtu Zlínského kraje, příspěvek obce Jasenná
u Vizovic a dary farníků z Jasenné.
Farnost Jasenná děkuje všem, kdo se
přičinil při stavbě a demontáži lešení
a jiných činností, tak aby se obnova
fasády povedla.
Ta děkanátu Vizovice
Petr Červenka

i na mamince, aby nám prošlapávali
chodník přes Rokytův vrch a Chovancovu zahradu. Na zpáteční cestě nás spousta sněhu lákala k otiskování „andělíčků“, a nejednou jsme
se ze školy vracely pořádně promáčené.

Na Jaře, kdy se příroda probouzela,
jsem často cestou ze školy trhala mamince malou kytičku jarních kvítků.
Jen malou, protože tatínek říkal, že
sasanky a petrklíče jsou první pastvou pro včelky. Když jsme vyrůstaly,
bylo pro nás samozřejmostí pomoc
v hospodářství, ať už na poli, nebo
doma. Ráda jsem mamince pomáhala při přetrhávání - jednocení řepy,
pomáhaly jsme při senoseči i žních.
Dnes se obilná pole sečou a mlátí
kombajnem. Za mého dětství vzal tatínek kosu - lepák, na poli obilí sekl
z jedné řady, za ním klasy odebírala maminka, já dělala povřísla, starší
sestry vázaly snopky. Tehdy maminka vždy vzpomínala, že ve Vizovicích se ze snopků stavěli mandele,
my stavěli domečky - panáky. Uschlé
snopy jsme kravami sváželi na vozech domů. Na řadu přišla naše mlátička, se kterou tatínek jezdil mlátit obilí horním i dolním pasekářům.
Převáželi ji koňmi a my děti jsme je
doprovázely. Obvyklá svačina na poli
byla: chléb s domácím máslem a medem. K mlácení se pekly vdolky.
Z jara až do podzimu se na pastvu
vyháněli krávy. Jejich pasení patřilo
k povinnostem dětí. Nad námi na louce pásl Janek Rokytů - trochu jsem se
ho ostýchala, byl o hodně starší. Vedl
na provaze krávu, v druhé ruce nesl

knihu, ze které si čítával. My jsme vyháněly na louku pod chalupou. Kamarádky z jedné i druhé strany a tak
se pasekami ozývaly halékačky: „Ej
hora hora,  zelená hora - jak sa ti pasů
krávy Jaruško Poláchova, el hola hola,
kamarádečko věrná moja. A s kopce
se ozývalo: „A mi sa krávy dobře pasů
Mařenko Sedláčkova, el hola hola, kamarádečko věrná moja. K pasení patřily hry, sběr bylinek, jahod, hřibů.
Lezli jsme na stromy, sedali na zem.
Nebylo klíšťat ani boreliózy.
Krásné, ale smutné mám vzpomínky na vyprávění mého tatínka. Bylo
mu 8 let, když jeho otec - můj dědeček odešel do války. Jeho matka moje babička zůstala na 10 hektarovém hospodářství s malým synkem
sama. Z té těžké doby zbylo jen pár
dopisů poslaných z války z Itálie. Zažloutlé, těžko čitelné. Všechny začínaly slovy: „Moje milovaná manželko“. Následoval stesk, vzpomínky,
rady na které pole má babička co zasít, zasadit. A na konec prosba: Kdybych se snad z války nevrátil, ať dobře vychová jejich synka. Nevrátil se.
Podle zpráv byl raněn šrapnelem. Raněn ležel celou noc na bojišti. Ráno
ho odvezli do polní nemocnice, kde
zemřel. Staříček Kolajů z vedlejších
lutonských pasek, který válku v Itálii přežil, mému tatínkovi vyprávěl,

že procházel u jedné vesnice vojenským hřbitovem. Zastavil se u čerstvě navršeného hrobu, kde pod malým dřevěným křížkem byla cedulka
s nápisem Josef Sedláček, Jasenná 14.
Se synem jsme na Internetu tu vesnici našli. Na leteckých snímcích byly
vidět jen obrysy vojenského hřbitova a hrobů. Hřbitov je neudržovaný,
zarostený stromy. Ale na návsi vesnice dodnes stojí pomník se jmény asi
50 padlých vojáků.
Tatínkovým celoživotním přáním
bylo dojet se na ta místa podívat. Bohužel mu to režim neumožnil. Mně
však nejednou říkal: „‘Já už se na otcův hrob nedostanu, ale ty - kdyby se někdy otevřely hranice, by ses
tam podívat mohla“. Dal mi zažloutlý proužek papíru, na kterém bylo babiččinou rukou napsáno: Josef Sedláček padl v první světové válce v Itálii.
Je pochován na vojenském hřbitově
ve vesnici Comen, hrob č. 26.
Je mi velice líto, že jsem tatínkovi
jeho přání nesplnila a dnes vzhledem
k mému pokročilému věku a chatrnému zdraví už nesplním.
Snad jednou mé děti, nebo vnuci
podle adresy dědečkův hrob v Itálii
navštíví a i když ho nenajdou, aspoň
k jeho jménu na pomníku položí se
vzpomínkou kytičku.
Marie Sedláčková

Zavírání studánek

V sobotu 26. října proběhlo tradiční Zavírání
studánek. Počasí jeho účastníkům nadmíru přálo a vycházku do okolí obce si všichni náležitě
užili.
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První obecní zabíjačka
– jaká byla? Samá chuť!

V sobotu 23. listopadu se Sportovní a kulturní areál v Jasenné zaplnit doslova k prasknutí při První obecní zabíjačce.
Akce, kterou připravila Obec Jasenná se svou kulturní komisí pod taktovkou řeznického mistra Petra Kováře (zastupitele obce) a řeznickou legendou panem Stanislavem Couralem
přilákala víc než tři stovky hostů. A že jim chutnalo! Za tři
hodiny bylo vyprodáno. Jitrnice, tlačenka, jelítka, ovar, kaše
doslova mizely pod rukama. Stejné to bylo i u výpečků se
zelím, zabijačkové máčky a řízků. Spokojení byli i prodejci
adventního zboží, sýrů a medu s medovými produkty.
Velké poděkování všem, co akci připravili a také našim
kuchařkám ze základní školy, paní Kovářové a Dubčáko-

vé, které nasmažily 150 řízků, napekly 200 porcí výpečků a navařily k tomu zelí. Zabijačkovů máčku – jasenskou specialitu – uvařila paní Kamila Poláchová.

Oznámení
Oznamujeme, že v prosinci bude Obecní úřad Jasenná
uzavřen pouze dne 31. 12. 2019. V pracovních dnech mezi
vánočními svátky a Novým rokem budou pracovnice úřadu přítomny v době určené pro veřejnost.
Upozorňujeme, že ve čtvrtek 26. 12. 2019 bude obecní knihovna zavřená.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu

V pátek 27. 12. 2019 od 9:00 hodin proběhne v sále sokolovny v Jasenné tradiční 22. Vánoční turnaj stolního tenisu. TJ Sokol Jasenná všechny srdečně zve.

Živý betlém
Farní sbor Českobratrské církve evangelické a valašský soubor Portáš všechny srdečně zvou na tradiční Živý
betlém. Letos proběhne v sobotu 21. 12. od 14:30 hodin
u evangelického kostela.
Tříkrálová sbírka proběhne ve dnech 4. – 12. 1. 2020.
Poradny MUDr. Evy Nečasové
v Jasenné v 1. pololetí roku 2020

Leden 15., 29. / Únor 12., 26. / Březen 11., 25. / Duben
8., 22. / Květen 6., 20. / Červen 3., 17.
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