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Co najdete v tomto čísle:
f Usnesení ze zasedání OU Jasenná
f Odkanalizování obce
f Adventní čas v naší škole i školce
f Z činnosti kulturní komise

ZDARMA

f Bilancování SRPDŠ za rok 2019
f Informace pro vlastníky lesa
o kůrovcové kalamitě
f Restaurování kazatelny v kostele
f Jízdní řády pro obec Jasenná

Přejeme
prosluněný celý rok
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Usnesení ze zasedání ZO Jasenná
-

-

-

-

-

Dne 11. 12. 2019
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
prodej pozemku p. č. 3233/7 v k. ú. Jasenná na Moravě,
prodej pozemku p. č. st. 445/2 v k. ú. Jasenná na Moravě,
prodej pozemku p. č. 2167/5 v k. ú. Jasenná na Moravě,
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny: chodník podél silnice I/69, II. etapa“. Zároveň jmenovalo komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
ve složení Pavel Polách, Ing. Marta Surá, Ing. Milan
Havel, PhDr. Dana Daňová.
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby
„Lávka pro pěší u evangelického kostela, Jasenná parc.
č. 3220/1, 3230/2, 296“. Zároveň jmenovalo komisi
pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení
PhDr. Dana Daňová, Pavel Polách, Ing. Marta Surá.
inventarizační komisi k provedení inventur na majetku obce ve složení: předseda – Pavel Polách, členové –
Monika Zrníková, Ondřej Navrátil, Jaroslav Tomanec,
střednědobý výhled Obce Jasenná na období let 2021 –
2023,
rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2020 v měsíčním čerpání 1/12 rozpočtu roku 2019,
Rozpočtové opatření č. 4/2019,
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 1. 1.
2020,
Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2019 o místním poplatku ze psů s účinností od 1. 1. 2020,
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Jasenná s účinností od 1. 1. 2020,
Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů s účinností od 1. 1. 2020,
Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2019 o místním poplatku z pobytu s účinností od 1. 1. 2020,
uzavření smlouvy o právu provést stavbu č. 07/201953200/PPS se státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR,
smlouvu č. SVYP/01/2019 o užívání části budovy sportovního zázemí ve Sportovním a kulturním areálu Jasenná (kabiny) se zapsaným spolkem SK Jasenná,
provozní řády ve Sportovním a kulturním areálu Jasenná, včetně přílohy a cen za pronájem,
Dodatek č. 2 k Veřejnoprávní smlouvě o zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému
územní identifikace, adres a nemovitostí uzavřené mezi
Obcí Jasenná a Městem Vizovice dne 14. 4. 2014,
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- smlouvu o zabezpečení přípravy žádosti o dotaci
na projekt: „Revitalizace brownfieldu Jasenná“ se společností Artendr s. r. o., IČ: 24190853, se sídlem Nádražní 67, 281 51  Velký Osek,
- smlouvu o provádění zimní údržby se společností Jasno spol. s r. o., IČ: 18757553, se sídlem Jasenná 306,
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřilo:
- starostku a účetní obce k provedení závěrečných úprav
rozpočtu roku 2019.
Zastupitelstvo obce Jasenná zrušilo:
- smlouvu o výpůjčce nemovité věci SVYP/01/2018 mezi
Obcí Jasenná a SK Jasenná, z.s.
- zadávací řízení „Jasenná – bezpečná a přístupná obec
pro všechny: chodník podél silnice I/69, II. etapa“.

Dne 22. 1. 2020

Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- 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 s cenou 3.420.890,- Kč.
- přidělení zakázky na vybudování stavby „Lávka pro
pěší u evangelického kostela, Jasenná parc. č. 3220/1,
3230/2, 296“ společnosti Strabag a. s., odštěpný závod
Morava, Tovární 3, 620 00  Brno, která předložila nejvhodnější nabídku s cenou 1.330.987,- Kč.
- prodej pozemků p. č. st. 207/3 a p. č. st. 207/5 v k. ú.
Jasenná na Moravě.
- zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemku p. č.
3219/1 v k. ú. Jasenná na Moravě.
- předložení žádosti o dotaci na Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jasenná do dotačního titulu MMR ČR, podprogram117D082
Podpora regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské
využití, číslo výzvy 2/2020/117D082.
- projekt následného využití revitalizovaného objektu bývalé restaurace, č.p. 65 Jasenná, v majetku obce,
na Centrum společenského a spolkového života obce
Jasenná – Beseda Jasenná, dle předloženého návrhu
a předložené projektové a architektonické studie.

Poděkování
panu Milanu Křupalovi

V prvních dnech letošního roku doplnilo parčík
na točně krásné krmítko pro ptáky. Je dílem pana Milana Křupaly z Jasenné, hořanska. Fotografie krmítka
je na první straně zpravodaje.
Děkujeme za tento krásný dar.

Odkanalizování obcí
Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov

Vážení občané,
jak už jsme několikrát i na stránkách obecního Zpravodaje informovali, připravujeme ve spolupráci s obcemi
Bratřejov, Lutonina a Ublo společný projekt odkanalizování našich obcí. V první fázi nyní pracujeme na podkladech pro dokumentaci pro územní rozhodnutí. Zde je nezbytné provést úpravy návrhu vedení kanalizace v obci
z roku 2017 v souvislosti se skutečností, zejména terénem a tím danými možnostmi. Proto jste v prosinci loňského roku viděli v obci pracovat geometry, kteří zakreslují výškopis možné trasy a následně její korekci. Šlo zde
skutečně jen o první nezbytný krok. S některými z Vás už
jsme na obecním úřadě mluvili a vysvětlili, že NIKDO si
nedovolí vstoupit s kanalizací na Vaše pozemky bez Vašeho souhlasu. A to budeme následně zjišťovat v jarních
měsících tohoto roku, kdy k Vám osobně budeme chodit s dotazníkem (jeho podobu přikládáme) a seznamovat Vás s projektem vedení kanalizace, možném napojením Vašeho domu a Vašeho zájmu se připojit, včetně
tolik důležitého souhlasu možného vstupu na Vaše pozemky. Teprve pak bude připravena finální podoba projektu odkanalizování naší obce.
Vodohospodářský průzkum odkanalizování jednotlivých nemovitostí

Cílem dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) je
mj. navrhnout trasy splaškových kanalizačních stok a rovněž napojení jednotlivých nemovitostí na ně. Návrh tras
a projednání s vlastníky pozemků bude probíhat v součinnosti projektanta a zástupců příslušných obcí.
V  rámci projektu bude řešeno i napojení jednotlivých nemovitostí na navrhované stoky, proto se na občany obracíme s tímto průzkumem.
Kanalizace je navrhována proto, aby byly splaškové odpadní vody čištěny na úrovni současných zákonných požadavků a technických možností. Návrh tras bude v rámci
územních možností navržen takovým způsobem, aby většinu nemovitostí bylo možno na novou kanalizaci napojit.
Technické řešení kanalizace
Ve zmíněných obcích je navržena kompletně nová soustavná splašková kanalizační soustava, která bude odvádět splaškové odpadní vody na navrhovanou společnou
ČOV pod obcí Lutonina. Z obce Bratřejov budou odpadní
vody přečerpány do Ubla, odkud potečou gravitačně přes
Lutoninu na ČOV. Na kanalizaci v Lutonině bude napojena také splašková kanalizace z Jasenné.
Stávající kanalizace bude ponechána pro odvádění dešťových vod (tzv. oddílný systém kanalizace).
Je třeba zdůraznit, že vybudování splaškové kanalizace znamená důsledné oddělení dešťových a splaškových odpadních vod.

V praxi to bude znamenat podchycení vývodů ze septiků, sociálních zařízení, kuchyní a koupelen. V případě více vývodů z domu budou tyto spojeny a navazovat bude vlastní soukromá kanalizační přípojka.
Kanalizační přípojky budou řešeny samostatně po realizaci stokové sítě.
Z vlastního kanalizačního řadu je na veřejné části vysazeno tzv. napojení stoky zakončené plastovou šachtičkou
průměru DN 400. Na napojení budou navazovat vlastní
přípojky z jednotlivých nemovitostí, které budou z plastového PVC potrubí DN 150.
Pracovníci obce (v případě potřeby i projektant) Vás
při shromažďování podkladů navštíví a pomohou v případě problémů s vyplněním, podají podrobnější vysvětlení a zodpoví případné dotazy. V rámci urychlení přípravy
Vás prosíme o prostudování a získání představy, jaké informace od Vás budeme potřebovat.
Cílem tohoto průzkumu je zjištění umístění vývodů
splaškových OV z nemovitostí a jejich hloubky.
Komentář k jednotlivým bodům dotazníku:
nemovitosti
1. Majitel
– jméno a příjmení:
2. Adresa č.p.
napojení:
3. Doba
(zakřížkovat)
vývodů splaškové
4. Počet
kanalizace:
Hloubka vývodu č. 1
Hloubka vývodu č. 2
Hloubka vývodu č. 3
Hloubka vývodu č. 4

Prosíme vyplnit jméno
a příjmení majitele či majitelů
nemovitosti.
Vyplnit je-li odlišná od adresy
nemovitosti.
v průběhu stavby
později     nepožaduji
Zakřížkovat zájem o připojení.

Doplnit číslem.
Uvést hloubku vývodu
od terénu.
Vývody naznačit v náčrtu níže.

Uvést stávající kanalizace,
vodovody, plynovody, sdělovací
kabely vč. přípojek, které bude
nová kanalizační přípojka
křížit.
Povrchové překážky (chodník, Uvést co bude výkopem
cesta, plot), druh povrchu:
přípojky kříženo.
Napojení v komunikaci
Dojde k zásahu do asfaltových
(frézování):
ploch?
Budou zasaženy stávající uliční
Uliční vpusti:
vpusti?
zdali je nutné
Nutnost odkanalizování sklepa Uvést,
odkanalizovat sklep nemovitosti
(pračky, vany, apod.):
a jaké zařízení.
Bude
změřena ze situace
Délka přípojky [m]:
v měřítku 1:500.
Doplnit schematický náčrt
s orientačním umístěním vývodů.
Schematický náčrt
Načrtnout nemovitost s dalšími
(poznámky):
orientačními body – sousedi,
potok, komunikace.
Možnost využití výřezu situace
ze studie.

dalších inženýrských
5. Křížení
sítí (překážky v zemi):
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Projektant:
Ing. Lukáš Kohoutek, AQUADROP, s.r.o., tel.:
603 488 880, e-mail: kohoutek@aquadrop.cz
Za Obec Jasennou PhDr. Dana Daňová, starostka
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Adventní čas v naší školce
... to je období, na které se všichni moc těšíme. Již na konci listopadu jsme se na nejkrásnější čas roku
začali připravovat –   školku zdobit
a užívat si tu vánoční atmosféru.
Ve čtvrtek 5. 12. jsme se dočkali příchodu Mikuláše, Anděla i pomocníků čertů, kterým jsme zazpívali, zatancovali a oni nám přinesli
drobné dárečky. V pondělí 9. 12.
nás navštívil kouzelník se svým
programem plným magických kouzel a triků.  
Pátek 13. 12. byl pro nás docela náročný, v dopoledních hodinách
vyrazili „předškoláci“ na vánoční
koncert Vizovjánku do ZŠ Vizovice a odpoledne se uskutečnila besídka pro naše rodiče, prarodiče,
kamarády. Menší děti ze třídy „MOTÝLKŮ“ si připravily zimní básně
a písně s pohybem a „BERUŠKY“
vystoupily s připravenou dramatizací pohádky o JEDLIČCE. Jak již tradičně jsme na naši besídku pozvali
i nově vznikající cimbálovou muziku, která zatím sice nemá název ☺,

ale jsou to úžasné děti ze ZŠ Jasenná pod vedením pana učitele Cahlíka. Závěrem našeho společného setkání bylo zpívání koled.
V posledním adventním týdnu
jsme si s dětmi připomněli tradiční
vánoční zvyky a obyčeje – např. házení střevíce, pouštění lodiček, výrobu přírodního svícnu,…
Než se děti rozprchly do svých domovů, i do naší školičky dorazil Je-

žíšek se spoustou dárečků, které
nám udělaly velkou radost.
Z celého srdce Vám přejeme, ať
máte plno důvodů zářit štěstím během celého roku 2020.  
Lucie Polčáková, Jitka Malá
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Předvánoční čas ve škole

Zdobení stromečku u kostela

Zdobení perníčků v ŠD

Bleší trh
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Vánoční čas ve třídách

Mikuláš s družinou ve škole

Zápis do první třídy
Příprava na „bleší trh“
Milý předškoláku,
srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy v ZŠ Jasenná, který se koná
ve středu 15. dubna 2020 od 13.00 hod. do 17.00 hod..
Zápis je určen pro děti narozené v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014
a pro děti s odkladem povinné školní docházky z loňského roku.
Vezměte si s sebou:
• přezůvky pro předškoláka
• občanský průkaz, rodný list dítěte
• vyplněný dotazník a žádost o přijetí do školy popř. doporučující
posouzení příslušného školského poradenského zařízení                                                                          
s doporučením odborného lékaře o odklad.
Dokumenty obdržíte v MŠ nebo ZŠ Jasenná, ale budou i ke stažení
na www stánkách školy.

Učíme se na schodech
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Už se na Tebe i Tvé rodiče těší všechny paní učitelky
a kamarádi ze školy.

Vánoční koncert v základní škole

Ve středu, 18. prosince 2019 odpoledne se třída Základní školy v Jasenné naplnila do posledního místečka rodiči, prarodiči, občany nejen
z Jasenné, ale i z blízkého okolí.
Přítomní přijali pozvání na vánoční vystoupení dětí, které navštěvují
ZUŠ Morava a učí se hrát po vyučování na hudební nástroje ve třídě základní školy.  Společně s nimi v kulturním programu účinkovali také
ogaři a cérky z folklórního kroužku
"Vartovňáčku". Je velkou výhodou,
že děti nemusí nikam dojíždět a aktivity, tzn. výuka na hudební nástroj
i kroužek probíhají v této škole.
Před několika lety byly pořádány vánoční koncerty každoročně vždy v neděli odpoledne v Mateřské škole v Jasenné. Proč tehdy společné účinkování
školkáčů a žáků ZUŠ (tenkrát ZUŠ Vizovice)? Děti z MŠ po svém vystoupení
na vánočním koncertě sledovaly další
program – naslouchaly hře na nástroje a některým z nich se hraní na určitý

nástroj tak zalíbilo, že pokud je rodiče
podpořili, v budoucnu se na něj naučily hrát. A určitě nejeden čtenář tohoto
článku si vzpomene na své účinkování na těchto koncertech, které společně
s učitelkami z mateřské školy organizovali učitelé ze ZUŠ Alena a Petr Mahrovi, p. uč. Lydie Juráňová, p. uč. Jana
Fusková, p. uč. Jiří Tkadlčík a p. uč. Josef Pikna.  Zastoupeno bylo i několik
nástrojů – housle, klavír, flétna, klarinet
či trubka. Na hudební nástroje se představilo tenkrát v odpoledním programu
i 25 dětí, většinou z Jasenné. Je potěšitelné, že koncerty našly opět v Jasenné své místo, nyní navíc obohaceny
o účinkování dětí v cimbálové muzice.
Na loňském prosincovém koncertě
žáci ZUŠ Morava zahráli na hudební
nástroje – housle a klavír. Pod vedením
p. učitelky Mgr. Jitky Rafajové hráli
na klavír dva žáci – Michaela Zichová a Ondřej Vrchovský. Paní učitelka
Mgr. Veronika Pospíšilová a pan učitel Mgr. Pavel Březík připravili na só-

lové vystoupení Pavla  Polácha, Terezu
Výchopňovou, Vendulu Čalovou, Marii Pečenkovou, Jolanu Masaříkovou
a Annu Pečenkovou ve hře na housle.
Valašské pásmo dětí z folklórního kroužku nazvané "Hej, hej, povím
vám" obohatila hrou muzika, složená
z několika houslí a basy (zatím bez
cimbálu). O tento doprovod se postarali pod vedením pana učitele Bc.
Radka Cahlíka hrou na housle Tereza
Boháčová, Anna Pečenková, Vendula Čalová, Marie Pečenková, Jolana
Masaříková a Pavel Polách, na basu
zahrál Ondřej Vrchovský. Diváci poslouchali ve valašském pásmu koledy
známé i méně známé, slyšeli lidové
pranostiky i škádlivky. V kulturním
programu Vartovňáčku nemohl chybět taneček "Dyž sem já byl v Jasenné" i mnoho dalších, a to v podání
těchto malých valášků: Davida Zrníka, Vítě Pečenky, Sabiny Bernátikové, Ney Mackové, Jolany Kubové,
Barbory Pečenkové, Lucie Zrníkové,
Adély Martincové, Nely Martincové,
Elišky Suré a Nely Křižanovské.
Na závěr vánočního koncertu si
všichni zazpívali společně s muzikou
"Štědrý večer nastal" a děti z Vartovňáčku rozdávaly za zpěvu koledy sušené ovoce a pečené cukroví. Všichni
účinkující byli odměněni velkým potleskem a malovanými perníčky.
Poděkování patří všem dětem a učitelům, ale i posluchačům koncertu,
kteří vytvořili společně s námi příjemnou vánoční atmosféru.
Za folklórní kroužek Vartovňáček
Věra Pečenková
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Z činnosti kulturní komise
Rozsvěcování stromečku

V adventní době proběhlo na točně
„Rozsvěcování vánočního stromečku“, kde opět předvedly svůj pěvecký
um děti z Jasenné. Pod vedením paní
učitelky Martiny Večerkové zazpívaly známé, i neznáme koledy a vánoční písničky, za což patří obrovské poděkování.
Děti byly moc šikovné a jasenských spoluobčanů se sešlo před stromečkem hodně. Všichni byli "odměněni" horkým svařákem nebo teplým
čajem a také měli možnost ochutnat
něco na zub, za což děkuji všem členkám kulturní a sociální komise, které se tohoto úkolu ujaly. Věříme, že
se nám alespoň trošku podařilo vás
zklidnit v tomto hektickém a náročném období před Vánocemi a zažili
jste s námi chvilku předvánoční pohody a klidu.

Rozsvěcování stromečku

Předvánoční zájezd
do Pradědovy galerie,
Šternberka a Olomouce

V neděli 9. prosince se uskutečnil
v pořadí již pátý předvánoční zájezd
pořádaný kulturní komisí. Tentokrát
jsme zůstali v České republice a vydali se do Moravskoslezského a Olomouckého kraje.                                                                                                                                          
Naše „výletování“ jsme začali v obci Jiříkov v Pradědově galerii
uměleckého řezbáře pana Halouzky.
Předvánoční zájezd

Předvánoční zájezd
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I když nás zde přivítalo nepříznivé
počasí v podobě „břečky“ pod nohama a kapek deště za krkem, bylo
se na co dívat. Ve vnitřních i venkovních expozicích nás čekalo mnoho vyřezávaných soch. Od dominanty galerie 10,5 metrů vysoké sochy
„vládce Jeseníků“ Praděda, přes betlém, který se skládá z více než 250ti ručně vyřezávaných figur v životní
velikosti, po spoustu různých zvířátek, čertů, andělů a jiných. Na ty, co
se chtěli zahřát, občerstvit nebo nakoupit suvenýry, čekalo útulné zázemí galerie.          

Jako druhá zastávka v pořadí, nás
čekalo město Šternberk se stejnojmenným hradem, kde jsme měli naplánovanou adventní prohlídku, která se nesla ve svátečním duchu a paní
průvodkyně nás během ní, v krásně
vyzdobeném hradu seznámila s historií vánočních zvyků.   
V odpoledních hodinách jsme pak
přijeli do „královské“ Olomouce.
Tady jsme měli několik hodin „rozchod“ a bylo jen na nás, jak je využijeme. Ať už na nákupy do nedaleké
Šantovky nebo na prohlídku historického centra města, kde se kona-

Předvánoční zájezd
ly tradiční vánoční trhy. Zde nás čekala krásná vánoční výzdoba města,
atrakce jako je ruské kolo, kluziště a spousta stánků nejen s drobnými dárky, ale i různými dobrotami ať
už v podobě jídla nebo nepřeberného množství druhů punče. Ochutnali jste?                                                                                                                                           
Po setmění a načerpání večerní atmosféry vánočního města jsme se
unavení, ale spokojení, vydali na cestu domů. Za kulturní komisi doufáme, že se vám výlet líbil a budeme se
opět těšit na další v prosinci 2020.      

Předvánoční zájezd

7. Jasenský kvíz

Večery se nám sice opět krátí
a soutěživý duch v nás pořád zůstává, a proto jsme se rozhodli po dlouhé pauze uspořádat 7. Jasenský kvíz.
V pátek 10. 1. 2020 jsme v Restauraci
Na Dvojce přivítali 15 zajetých i nových týmů jako např. Sousedi, Kobry
z Jasenné, Paseky a půl, Ťapíci, Pětilístek, Lutoninští kapři a další. VII.
Jasenský kvíz měl opět různorodá
témata (aktuality, sportovní poháry,
noty, slivovice, znělky ze seriálů…).
Dárkem pro soutěžící bylo téma „Poznej vánoční stromek z okolních vesnic“. Tentokrát finále bylo opravdu
napjaté. Vítězné poukazy na pizzy
si nakonec odneslo družstvo „Nou
nejm“ (viz foto) před týmem „Bílé
holubice“. Gratulujeme. Moc děkujeme opět za přípravu celé akce Evičce Švehlíkové (Maliňákové), Restauraci Na Dvojce, týmům za účast a už
se těšte na další.

Jasenský kvíz

Jasenský kvíz
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8. Jasenský kvíz
PÁTEK 6. BŘEZNA 2020, ZAČÁTEK V 19:00 HOD. V SÁLE RESTAURACE NA DVOJCE
Základem je sestavit max. šestičlenný tým (na věku nezáleží, klidně už od 15 let),
vymyslet pro něj nějaký vypečený název a přijít v daný čas tzn. v 18.45 hod. do Restaurace Na Dvojce.
Vítěz a nejlépe tipující tým se mohou těšit na odměnu za svůj parádní výkon.

4. Jasenský „dětský“ kvíz
PÁTEK 6. BŘEZNA 2020, ZAČÁTEK V 16:00 HOD. V SÁLE RESTAURACE NA DVOJCE
Základem je sestavit s kamarády, sourozenci aj. ŠESTIČLENNÝ TÝM (doporučujeme od 8 let do 16 let),
vymyslet pro něj nějaký vypečený název a přijít v daný čas tzn. v 15.45 hod. do Restaurace Na Dvojce.
Těšíme se na vás! Kulturní komise při Obci Jasenná

Kůrovec v našich lesích

Kůrovcová kalamita se nevyhnula ani lesům v naší oblasti. Mám tím
na mysli katastry obcí Jasenná, Lutonina, Ublo, Bratřejov, Lhotsko a část Slušovicka. V r. 2019 byly zařazeny do kalamitních kůrovcových území katastry
všech obcí v působnosti ORP Vizovice kromě k. ú. Bratřejov, Ublo a Lhotsko (celé znění je na internetu v odkazu
opatření obecné povahy, z 11.12.2019
pod č. spisu MUVIZ 019931/2019).
Nejvíce jsou postiženy lesy v Jasenné.
Je to dáno, mimo jiné, tím, že je zde
nejvyšší zastoupení smrku.
Pro vlastníky lesů v kalamitních
územích je nejpodstatnější to, že se
prodlužuje doba na zalesnění ze dvou
let po vzniku holiny na pět let a doba
na zajištění lesní kultury na deset
let od jejího vzniku. Toto platí pouze u holin vzniklých nahodilou těžbou. Je však třeba si uvědomit, že
čím později a čím déle trvá zalesnění holiny, tím náročnější tato činnost
je. A to proto, že plocha zarůstá agresivní lesní vegetací a ta způsobuje
komplikace při výsadbě sazenic a jejich ochraně. Dále v kůrovcové oblasti platí, že na kůrovcové souše (ty, ze
kterých brouk už vylétl) se až do 31.
prosince 2022 nevztahuje povinnost
vlastníka lesa přednostně zpracovat
těžbu nahodilou. Povinností vlastníka lesa zůstává aktivně vyhledávat
kůrovcové stromy (stromy s kůrovcem v jakémkoliv vývojovém stádiu), provádět jejich včasnou těžbu
10 Jasenský zpravodaj

a účinnou asanaci. Z tohoto důvodu,
je důležité do konce dubna zpracovat všechnu čerstvou nahodilou těžbu ve smrkových porostech. Zlomy
a vývraty smrků po zimě jsou největším šiřitelem kůrovců. Z jednoho
stromu může vylétnout několik desítek tisíc jedinců, uvádí se až 200 tisíc či dokonce více. Při nárůstu počtu
generací o jednu dochází k exponenciálnímu nárůstu populace. Přitom
průměrné osazení stromu představuje 2 000 – 10 000 jedinců, z toho tvoří 1/3 obvykle samci a zbytek samice. Z toho důvodu apeluji na všechny
vlastníky lesa, aby zpracování nahodilé těžby věnovali maximální pozornost. Stejně tak je třeba urychleně likvidovat klest po úmyslných těžbách
ve smrkových porostech. Zavadající větve a zbytky dříví jsou lákadlem
pro všechny druhy kůrovce a dochází tak k „neviditelnému“ rozmnožování kůrovců. Zásadní význam má
také asanace dříví napadeného kůrovcem. Stromy, u nichž je pod kůrou kůrovec v jakémkoliv vývojovém
stádiu, je třeba asanovat – odkornit
a kůru spálit nebo pokácené stromy
po celém obvodu ošetřit chemickým
přípravkem.
Aby stát vlastníkům kompenzoval ztráty z prodeje kůrovcového dříví, byly vypsány dotace jako náhrada
za ztrátu na tržbě. Proto, aby vlastník lesa mohl požádat o dotace, je třeba mít uschovány doklady vztahující

se k těžbě a prodeji kůrovcového dříví (faktura za těžbu, nebo smlouvu
o prodeji dříví). Bez těchto dokladů
není možno o dotaci požádat. Veškeré hospodaření v lese musí být navíc
v souladu se zákonem o lesích (např.
vznik holiny 0,20 ha a větší musí
být předem hlášen státní správě lesů)
a také musí být hospodaření v souladu s Evropským nařízením o dřevě.  
Dotace vyplácí krajský úřad. Žádost
se podává elektronicky přes internet
a následně v písemné podobě. Žádost
musí být potvrzena odborným lesním
hospodářem. S radou o pomoc při získání dotace je možno obrátit se na Petra Juráska – tel.603 584 024. Z výše
uvedených skutečností je zřejmé, že
je nutné, aby veškeré kůrovcové těžby
byly včas hlášeny lesnímu hospodáři,
aby mohl potvrdit žádost o dotace.
Některé těžby eviduji na základě
kontaktu s majitelem, některé se dozvím až při pochůzce v dané lokalitě, některé náhodně a některé se nedozvím vůbec, protože se do určitých
lokalit dostanu málokdy. V tom případě má vlastník při žádosti o dotace smůlu.
Pro představu uvádím, že v r. 2019
bylo v oblasti mé působnosti vytěženo 7 910 m3 dříví, z toho dělaly nahodilé těžby 5 597 m3, což představuje 71%. Pokud bude i v příštím
roce teplé a suché jaro a léto, bude situace ještě horší.
Ing. Jan Šimek – odborný lesní
hospodář tel. 603 584 025

SRPDŠ bilancuje uplynulý rok 2019
SRPDŠ v Jasenné má více jak šedesátiletou tradici a vždy se snažilo svými výdělky z plesů, karnevalů a ostatních akcí finančně podpořit
místní základní školu. Ne jinak tomu
bylo i uplynulý rok, a proto zde uvádím, co se nám povedlo.
Únor
• Maškarní ples ve stylu První republiky s bohatou tombolou
• Dětský karneval ve stylu Ledového
království s bohatou tombolou
• Výtvarná soutěž pro děti školy týkající se tématu plesu, výherci
na předních příčkách dostali vstupenku do multikina ve Zlíně v celkové výši 2 148 Kč a všechny děti
sladkou odměnu
• Příspěvek na lyžařský výcvik pro
děti v ZŠ Jasenná ve výši 3 500 Kč
Duben
• Zakoupilo sdružení fotbalovou branku do ZŠ Jasenná ve výši 3 950 Kč
Červen
• U příležitosti Mezinárodního dne
dětí zajistilo sdružení promítání
filmu v kině ve Vizovicích pro děti
základní a mateřské školy v Jasenné ve výši 2 350 Kč

• Zaplatilo dopravu dětí základní
školy ve výši 272 Kč
• Zakoupilo občerstvení pro děti u příležitosti spaní ve škole ve výši 528 Kč
Září
• První dětské sportovní odpoledne na fotbalovém hřišti v Jasenné
(závody o ceny v celkové hodnotě 2 527 Kč, odměna pro každého),
večerní kino pro děti
• Bazárek oblečení a potřeb pro děti  
Listopad
• Den otevřených dveří a uvedení
nové knihovny ve škole, výstava
SRPDŠ. Výtěžek z akce 3 314 Kč
byl věnován škole na zakoupení
nových knih do knihovny a dále
sdružení darovalo 5 knih v celkové
hodnotě 715 Kč
• Příspěvek škole cenami do tomboly na Žákovský ples ve výši cca
2 000 Kč
Prosinec
• Mikulášská nadílka pro žáky školy,
voucher na promítání kina ve Vizovicích
Rok 2019 se nám, co se akcí týká,
vydařil a věřím tomu, že to tak bude
i nadále. Proto vás všechny zve-

me na tradiční maškarní ples tentokrát na téma Cirkus, který se uskuteční v sobotu 15. února od 20 hodin
v místní sokolovně a na dětský karneval, který proběhne v sokolovně
o týden později, tj. v sobotu 22. února od 15 hodin.
Chtěla bych zde poděkovat za dlouholetou podporu obcí Jasenná, Lutonina, Bratřejov či Ublo a sponzorům z řad jasenských a lokálních
firem. Nesmím také opomenout pomoc od našich spoluobčanů, kteří si
po léta kupují vstupenky na maškarní ples nebo přispívají peněžitými
i věcnými dary. Bez vás by se nám
těžko pořádaly tyto akce a nadále věřím ve vaši spolupráci.
V roce 2020 máme v plánu škole
zakoupit druhou fotbalovou branku,
přispět na vybudování doskočiště pro
žáky, lyžařský výcvik a na jiné aktivity, které budou potřeba.
Dále se můžete těšit na jarní a podzimní bazárek, sportovní odpoledne pro děti a třeba nás napadne ještě
něco navíc….
Za celý tým SRPDŠ Jasenná
Hana Bělíčková
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Živý Betlém 2019

Hasiči Jasenná
Mikuláš 2019

Mikuláš, anděl a velká skupina čertů loni opět procházeli Jasennou a to v pátek 6. prosince. Dohromady celá
partie prošla celou dědinu a už se nemůže dočkat na rok
příští.

Halové závody na 60 metrů
překážek v Ostravě

23. listopadu se v Ostravě uskutečnily halové závody
v požárním sportu na 60 metrů překážek. Poprvé v historii jsme v této disciplíně měli svého hasiče – Vladislava Pečenku. Závodů se účastnil poprvé a proto výsledné
místo 73. z 208 závodníků ve své kategorii se dá brát jako
úspěch. Během zimní přípravy trénuje na stovky a takzvanou věž.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JASENNÁ
pořádá dětský tábor

„Cesta kolem světa“
TERMÍN: 27.6. - 4. 7.2020, CENA: 2 000 Kč, MÍSTO KONÁNÍ: VLACHOVICE
Tábor leží v krásné lesnaté krajině, která poskytuje velké možnosti pro hry a výlety do okolí.
Ubytování je ve stanech s podsadou po dvou, strava 5x denně. Kromě oblíbených oddílových
činností, které jsou připravovány školenými instruktory, bude připravena také
celotáborová hra. Tábor je určen pro děti od 6-ti do 14-ti let.
Informace a přihlášky: u Andrey Čalové (605 866 620)
Počet míst je limitován na 28 dětí.
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Restaurování kazatelny v kostele
sv. Máří Magdaleny v Jasenné u Vizovic
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Nová informační kampaň má ukázat,
že ŽÍT DOMA lze

Vlasta se vrátila z nemocnice,
sama se o sebe nepostará.
Co teď?

je uživatelova míra závislosti na pomoci vyšší,“ vysvětluje předseda Institutu Jakub Čtvrtník.

Vlasta se po mozkové příhodě vrátila z nemocnice závislá na péči druhých. Syn Honza, který má náročnou práci a velkou rodinu, si kvůli
tomu vzal dva týdny dovolené, ale
teď už musí zpátky do práce… Stojí před rozhodnutím, co s maminkou dál? Jak se o ni zvládne postarat,
když zároveň musí pracovat, starat se
o dvě dospívající děti? Podobné otázky si kladou mnozí z nás, když náhle
onemocní někdo v rodině, utrpí těžký úraz, nebo stárnoucí rodiče ztrácejí soběstačnost. Někdy v situaci,
kdy jsou na pokraji sil, náročnou péči
doma už nezvládají a pomýšlí na péči
ústavní, např. domov pro seniory.

Institut sociální práce, z.s. vznikl z iniciativy odborníků v oblasti sociálních služeb, kteří mají společný cíl: umožnit lidem ŽÍT DOMA
co nejdéle. A to i ve chvíli, kdy se
stanou závislí na intenzivní pomoci druhých. Institut mění fungování především pečovatelských slu-

Často ale může být řešením terénní pečovatelská služba. Její uživatel může dál ŽÍT DOMA, část
péče na sebe převezmou odborníci, rodině se uleví a získá podporu.
Podívejte se zde.
Sledujte nově spuštěný portál zitdoma.cz a také facebook, kde se dozvíte informace, rady a tipy pro život
a péči doma, nebo si přečtete zajímavé příběhy a rozhovory.
Institut sociální práce, z.s., který v oficiálním partnerství či úzké
spolupráci se šesti kraji ČR pomáhá
pečovatelským službám změnit jejich fungování, aby se staly opravdovou podporou v péči v souladu s vizí
ŽÍT DOMA, v tuto chvíli spouští
stejnojmennou informační kampaň.
„Chceme upozornit na to, že ŽÍT
DOMA se dá, i když se staneme závislými na péči druhých. Není třeba
hned uvažovat o stěhování do pobytového zařízení, protože můžeme využít pomoc terénní pečovatelské služby. Ty se teď na mnoha místech mění
ve služby podporující setrvání v přirozeném prostředí, tedy doma, i když
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žeb - už nezajišťují jen rozvážku
obědů a úklidy seniorům, ale věnují se odborné péči. Umožňují ŽÍT
DOMA všem potřebným bez rozdílu
věku, i s III. a IV. stupněm příspěvku
na péči, kteří bývali výhradně klienty pobytových zařízení, např. domovů pro seniory. Na úrovni krajů
Institut zpřehledňuje systém financování sociálních služeb, vytváří
kritéria a pravidla pro jejich optimální zajištění.

V listopadu loňského roku zatančily Cérky z Jasenné
obyvatelům domova Topas v Chrastěšově.
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Informace obecního úřadu

Výletiště dokončeno

V posledních dnech loňského roku byly dokončeny práce na Výletišti, které je součástí Sportovního a kulturního areálu v Jasenné, u fotbalového hřiště. Stavbu realizovala společnost Juráň, s.r.o. z Ústí u Vsetína.
V letošním roce – v průběhu měsíce března – budou
ještě instalovány lavice a stoly, které se stanou pevnou
součástí objektu.
Již dnes můžeme prozradit, že jednou z prvních akcí, které zde plánuje obec, bude ve spolupráci s Valašským souborem Portáš Folklorní odpoledne, a to v sobotu 13. června.

Sběr jedlých olejů a tuků

z domácností
Novela zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů zavádí obcím povinnost od roku
2020 zajistit celoročně místa pro oddělené soustřeďování
jedlých olejů a tuků.
Při vaření v domácnostech vzniká velké množství použitého jedlého oleje a tuků. Ty pak velmi často končí
v kanalizacích a následně v čistírnách odpadních vod,
kde způsobují rozsáhlé problémy v provozované technologii čištění (například ucpávání potrubí a další). Čištění
kanalizací je velmi nákladné a v konečném důsledku se
to může projevit i v ceně za vodu pro obyvatele obcí.
Důvodem k nastavení této povinnosti byla také nutnost plnění cíle snížení množství bioodpadů ukládaných
na skládky dle Směrnice o skládkování odpadů a dále
také snížení celkového množství odpadů ukládaných
na skládky.
Upotřebené jedlé oleje a tuky jsou kvalitní surovinou,
která po zpracování (zahřátí, filtrace) může sloužit pro
výrobu metylesteru jako přípravku k pohonným hmotám
nebo po regeneraci mohou být tyto využity v různých odvětvích (chemický, gumárenský, dřevařský průmysl).
V naší obci budou umístěny dvě plastové popelnice

o objemu 240 litrů označené nálepkou Použitý potravinářský olej, a to vedle kontejnerů na textil (tj. v blízkosti
dolního kostela a u Domu služeb č. p. 54). Občané mohou
do těchto popelnic ukládat olej v dobře uzavřených plastových nádobách.

Tříkrálová sbírka

V sobotu 4. 1. 2020 proběhla i v naší obci tradiční
Tříkrálová sbírka pořádaná celorepublikově Charitou ČR. Tentokrát vyrazily
do místních ulic tři skupinky
koledníků a podařilo se jim
vybrat krásných 32.553,- Kč.
Všem, kdo přispěli do kasiček, moc děkujeme. Stejný
dík patří i dětem a jejich vedoucím, za ochotu zapojit se
do tříkrálových skupinek.

Úhrada místních poplatků
Do 31. 3. 2020 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem
v obci hradí 450,- Kč/rok. Za nezletilé děti mají ze zákona povinnost hradit poplatek jejich  zákonní zástupci.
Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený u KB. Číslo účtu je
8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní podle
šablony: 37220x, kde za x doplníte číslo popisné domu,
za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům č. p. 28
má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by s variabilním symbolem 3722028 byla připsána platba 1.800,- Kč).
Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem
v obci hradí i vlastníci neobydlených domů s číslem popisným. Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku v kanceláři OÚ si mohou občané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.
Do 31. 3. 2020 vybíráme také poplatky za psy. Poplatek
je třeba uhradit za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 240,- Kč/pes/rok. Obyvatelé starší 65 let platí cenu
poloviční, tedy 120,- Kč/pes/rok. Poplatek je možné uhradit také bankovním převodem na účet obce 8621661/0100.  
Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x, kde
za x opět doplníte číslo popisné domu, v němž má majitel
přihlášeného psa (např. vlastník psa z domu č. p. 28 uhradí obci na účet částku 240,- Kč, příp. 120,- Kč s variabilním symbolem 134128).

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 30. ledna 2020.
16 Jasenský zpravodaj

