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Slovo úvodem
Milí spoluobčané,
když jste naposledy otevřeli vydání našeho Zpravodaje, prožívali jsme
první dny nouzového stavu. Teď,
po dvou měsících, je nouzový stav
ukončen. Máme za sebou nevídanou,
mnohdy nepříjemnou, ale nezbytnou
zkušenost.
Jsme velmi rádi, že se naší obci
v první vlně nemoc vyhnula. Přispěli jsme k tomu všichni společně svým
zodpovědným jednáním, ohleduplností a respektováním všech nařízení.
Na konci května se opět otevřela pro
děti mateřská škola a základní škola.
Každodenní provoz jistě není jednoduchý, tolik nařízení, která výuku provází, jsme si snad ani neuměli představit. Ale je dobře, že se děti zase potkaly
ve svých třídách, se svými učitelkami.
Rodiče si možná také trošku oddechnou, vždyť více než dva měsíce doma
suplovali učitele.
Práce obecního úřadu a obce samotné se nezastavila. V mnohém nám
náš denní rytmus a náplň práce diktuje příroda. Vyjma jednoho týdne jsme
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dál měli úřední dny – byť nařízením
vlády velmi omezené. I zde jsou provázeny přísnými hygienickými předpisy. Bude tomu tak i po ukončení nouzového stavu.
Jistě neunikl Vaší pozornosti čilý
stavební ruch – už na konci února se
začalo s rekonstrukcí lávky u evangelického kostela, která je dnes již dokončena. Opravily se místní komunikace a v půlce května začaly stavební
práce na dokončení chodníků ve druhé
etapě. Letos jsme ještě investice, které
jsme si naplánovali, dokázali zrealizovat. Bohužel ani obcím se krize vyvolaná pandemií nemoci COVID-19 nevyhnula. Stát z prostředků určených
pro obce bez jejich vědomí saturuje podporu podnikatelům. Už teď je
zřejmé, že původní predikce propadu
veřejných rozpočtů pro obce ve výši
10,2 % bude takřka o jednou tolik překročena. Pro naši obec to znamená
propad příjmů z rozpočtového určení daní o takřka 20 %. A to je možná
ještě optimistický odhad. Nikdo nám
zatím nebyl schopen z kompetentních
míst říct, jak to vlastně bude. Co to pro
nás znamená? Letos investice zvládneme i díky tomu, že jsme v loňském

roce hospodařili s přebytkem ve výši
2,5 mil. Kč. Ten s vysokou pravděpodobností plně zapojíme do letošního rozpočtu. Další rezerva ve výši
3 mil. Kč zůstává zachována pro příští rok. Ten bude zřejmě ještě horší než
letošní. Budeme muset hledat úspory
v provozních nákladech, dělat jen to
nejnutnější. Byť plány jsme měli velké, budou muset na svou realizaci počkat. Důležité bude zvládnout provoz
školy a školky, byť i zde budeme hledat úspory.
Nemá smysl naříkat ani si zoufat,
nejsme v tom sami. Je to realita téměř
všech obcí, měst a krajů České republiky. Dalo se s tím počítat, nemohlo
nás to minout. V těchto dnech je ale
nezbytné přesvědčit vládu a poslaneckou sněmovnu, aby upustila od té části
z přijaté legislativy, díky níž chudnou
obce. Zejména ty malé. Do tohoto boje
za nás, občany malých obcí, jsme se
zapojili starostové napříč republikou.
Milí spoluobčané, je před námi léto,
prázdniny i čas dovolených. Doufejme,
že i čas výdechu po tom velkém napětí.
Přejme si stále hlavně zdraví.
PhDr. Dana Daňová, starostka

Informace OÚ

Úpravy

na dolním hřbitově
I v letošním roce naše obec jakožto
správce hřbitovů (i pro sousední obec
Lutoninu) pokračuje ve vylepšování
vzhledu pohřebišť. Na dolním hřbitově jsme už v březnu vysázeli thuje,
teď jsme dosadili centrální zákon –
tam jsme dosázeli levandule, doplnili
travní obrubníky, doplnili kůru mezi
růže a k levandulím jsme dali kamínek. U obřadní síně jsme ještě založili živý plot z bobkovišní. Také jsme
museli vyměnit okapnici po celé délce obřadní síně z důvodu jejího poškození.
Jistě jste si také všimli, že jsme
část hřbitovní kamenné zdi u silnice opatřili pletivem, abychom zabránili tomu, že se drolící kameny, které z opěrné zdi vypadávají, dostaly
pod projíždějící auta. Tato část hřbitova je jedinou, jejíž pozemek není
ve vlastnictví naší obce. Jak budeme
v budoucnu s nezbytnými opravami
pokračovat, to bude zejména záležet
na zastupitelstvu obce Lutonina. Byť
jsme správci hřbitova, nemůžeme investovat do cizího majetku.

hlédnou a následně poškodí. Mohou se také zranit. Dalším zraněním
či poškozením sousedního pomníku hrozí kamínky, kterými někteří
nájemci hrobových míst vysypávají chodníčky mezi hroby. Při sečení křovinořezem překážejí. Důrazně
apelujeme na nájemce, aby svévolně
neprováděli žádné úpravy vně obruby pronajatého hrobu.
Další prosbou je tradiční apel
na majitele psů, aby je nenechali volně pobíhat po ulicích a hlavně trávních, které následně zaměstnanci
obce sečou. Asi byste nechtěli být
v jejich kůži, když „trefí“ to, co tam
po psech zůstane.

Jak je to s opravami

místních komunikací
Vloni a letos jsme i díky lepším
daňovým příjmům mohli přistoupit k větším než obvyklým opravám
místních komunikací.
Je v této souvislosti zapotřebí zdůraznit, že rozsah těchto oprav se stanovuje se značným časovým předstihem. Vzhledem k tomu, že se jedná
o vyšší nároky na rozpočet obce, je
třeba, aby je schválilo zastupitelstvo
a byly potvrzeny jako součást akcí
pro daný rozpočtový rok. Tedy to, co
se opravilo letos, to se rozhodovalo
v říjnu předešlého roku.
Proč to píšu? Není možné reagovat na požadavky některých občanů,
abychom konkrétně u jejich domů
v jejich ulicích „něco“ opravili. To
něco má mnohdy rozlohu, která když
se přepočítá na ceny dnes běžné, je
v řádu desítek tisíc korun.
Je velmi nefér tlačit na obec, aby
něco udělala jen tak. Nic není jen tak.

Vše stojí nemalé peníze. Představa,
že například na soukromých pozemcích bude obec realizovat opravy příjezdových cest je lichá.
Už letos obec počítá s propadem
veřejných rozpočtů v rozmezí 10 až
15 %. To v našem rozpočtu znamená mínus dva miliony. V letech dalších bude ještě mnohem hůř. Odborné analýzy hovoří o propadu zejména
daňových příjmů, které se promítají
do rozpočtů obcí až o 40 %.
U oprav místních komunikací to
pak znamená návrat k lepení děr.
A i za to budeme rádi. S ekonomickou krizí tohoto rozsahu nemohl počítat nikdo.

Lávka u evangelického

kostela prochází
zásadní rekonstrukcí
Na konci února nastoupila společnost Strabag, a.s., která uspěla ve výběrovém řízení, k pracím na rekonstrukci lávky u evangelického kostela.
Léta jsme sledovali postupný rozklad původního tělesa lávky z roku
1905. Beton se odlupoval, vypadávaly jej celé kusy. Zábradlí se na místech
vytržení z betonu nebezpečně odklánělo a hrozilo možným úrazem.
Už na začátku samotných úvah
o tom, zda jít do opravy lávky, jsme
si museli zodpovědět jednu zásadní otázku – a to, čí ten most vlastně
je. Obec jej v evidenci majetku neměla, nebyl ani zařazen v pasportu místních komunikací. Nakonec jsme se

Prosba zaměstnanců

obce
Se zahájením sezóny sečení travních porostů, obracíme se na vás
s prosbou, abyste na hřbitovech neukládali za pomníky vázy a lampy
na svíčky. Před sečením je musí zaměstnanci odstraňovat, což je brzdí
v práci. Navíc sem tam i něco pře-
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Začala 2. etapa

rozhodli, že most – lávku – zařadíme
do majetku obce, ve správním řízení
pak i do pasportu místních komunikací a veškeré náklady na jeho opravu
převezme na svá bedra Obec Jasenná.
Pokud bychom do neudělali, nemohli bychom ani zadat práce na projektové dokumentaci a stavebním povolení.
A rozhodně bychom jej ani z prostředků obce nemohli opravit.
To vše jsme udělali a mohli přistoupit k dílčím krokům.
Už na konci roku 2018 jsme povolali k posouzení bezpečnosti lávky statika. Jeho posudek byl neradostný, v podstatě doporučoval obci,
aby lávku znepřístupnila. Nakonec
jsme zábradlí vyztužili lešenářskými
trubkami a zabezpečili její užívání.
Následovaly pak projekční práce až
po vydání stavebního povolení. Vše
zabere velké množství času, v tomto
případě takřka jeden celý rok.
Vysoutěžený rozpočet opravy –
tedy v podstatě výstavby nové lávky,
podle zákona o dopravních stavbách
– činí 1,3 milionu korun. Mnohokrát
jsme slyšeli, jak by se to dalo udělat za třetinový náklad. Věřte tomu,
že nedalo. Pokud má vše odpovídat
dané legislativě, má to mít potřebnou kvalitu a životnost, být v souladu s tvrdými normami na odolnost
při možných povodních, v souvislosti s dnešní cenou stavebních materiálů a cenou práce, stojí to tyto nemalé
peníze. Na druhou stranu – původní lávka tu s námi byla víc než jedno století. Věříme, že i tato bude stejně kvalitní.
Podle harmonogramu a postupu
prací, i s vynucenou takřka měsíční
odstávkou z důvodu státem vyhlášené karantény, budou práce ukončeny
na konci května, kdy bude namontováno zábradlí. Poté bude následovat
kolaudace a očekáváme, že na konci
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června bude lávka předána k užívání. Věříme, že ke všeobecné spokojenosti.
A jedna dobrá zpráva na závěr –
od Zlínského kraje jsme z Programu obnovy venkova na lávku získali dotaci ve výši 466 tis. Kč.   Jedná
se o 50 % (což je výše dotace u tohoto programu) z té části lávky, která je
na obecních pozemcích (museli jsme
odečíst kousek plochy lávky a jejího
ukotvení, které jsou na pozemku patřící sboru ČCE v Jasenné).

budování chodníku
V polovině května nastoupila společnost JL5, spol. s r.o, ze Zlína k pracím na dobudování chodníků podél
silnice první třídy I/69 v dolní části obce. Kromě chodníků je součástí
této druhé etapy i nově vybudovaný
autobusový záliv ve směru na Zlín.
Projekt s názvem „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro všechny:
chodník podél silnice I/69, II. etapa“
byl podpořen v rámci realizace strategie komunitně vedeného místního
rozvoje „Valašský kraj – trnek a slivovice ráj“ MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. v rámci výzvy na bezpečnou
dopravu. Ta je součástí Integrovaného
regionálního rozvoje (IROP) spolufinancovaného Evropskou unií.
Obec tak na chodníky získala dotaci ve výši 1,999 999, 85 Kč, tedy bez
15 haléřů dva miliony korun.
Předpokládaný konec investiční
akce je v polovině září.

Velké poděkování

našim prodavačkám
Mít obchod v obci je dnes výhrou.
Roky nám tu k maximální spokojenosti slouží prodejna Jednoty. V časech, které jsme od začátku roku prožili a stále ještě prožíváme, jsme si
zřejmě všichni daleko víc uvědomili,
jak je to bezva, že nemusíme za nákupy vyjíždět do větších obchodů,
kde je vysoká koncentrace nakupujících. V našem obchodě jsme se cítili daleko bezpečněji. O to víc, jak
jej dokázaly naše prodavačky zajistit. Nikdy tam nechyběla dezinfekce,
jednorázové rukavice. Vozíky i košíky byly pravidelně dezinfikovány.
A co hlavně – i v čase největší nákupní horečky, nám tu nic nechybělo,
zboží se rychle doplňovalo.
Zatímco my jsme se báli do obchodů chodit, omezovali jsme nákupy, prodavačky tam byly denně. Pro
nás, bez ohledu na své obavy o vlastní zdraví.

Patří tak k těm, po boku lékařů,
sester, záchranářů, hasičů, sociálních
pracovníků, kteří byli nejvíce vystaveni rizikům možného nakažení se.
Moc jim za jejich nasazení dekujeme!

Tým prodavaček z jasenské Jednoty.
Zleva Simona Daňková, Aneta
Daňková, Ludmila Žárská, Dana
Kráčalová.

chodníku, který jsme několikrát překreslovali, aby se chodník dětem líbil a aby se u dětí rozvíjely motorické dovednosti a rozumové vědomosti
(čísla, abeceda, orientace v prostoru, geometrické tvary). Těšíme se,
až uvidíme, jak se dětem naše práce líbí.
Dále jsme se vrhli na čištění a znovuobnovení pocitového chodníčku.
Vyčistili jsme rovněž pískoviště a vy-

desinfikovali ho. Zbavili jsme plevele
i hřiště s tělovýchovnými prvky.
V rámci projektu „Zdravá MŠ“
jsme zajistili dovoz europalet na výrobu vyvýšené bylinkové zahrádky.
V neposlední řadě chystáme pro
děti překvapení v podobě hmyzích
domečků, které budou viset na stromech.
paní učitelky Lenka Janochová
a Lada Baletková

Jaro v MŠ
Zima utekla jako voda, nastalo období jara, na které jsme se s dětmi těšili. Bohužel nastala však epidemiologická situace, která nás donutila
od 16. 3. 2020 MŠ uzavřít.
Ale náš kolektiv nezahálel ani
v době koronavirové krize a pustili jsme se s chutí ve spolupráci se
SRPDŠ Jasenná do šití a distribuce
roušek široké veřejnosti.
Nabídli jsme možnost rodičům
předškoláků v době uzavření MŠ si
vyzvednout každé pondělí připravené pracovní listy jako domácí úkol
k vyplnění. Této možnosti maminky
rády využily a s dětmi doma úkoly
plnily.
Založili jsme i skupinu na internetu pro rodiče předškoláků, kde měli
možnost rodiče komunikovat mezi
sebou a přikládat fotky svých úspěšných výtvorů, které jsme jim zadali.
Začali jsme s úklidem a čištěním
chodníků a obrubníků, vytrháváním plevele. Chodník jsme si připravili k malování. Poté jsme se věnovali návrhům skákacího pohybového
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Škola v karanténě
Když nám v úterý 10. 3. 2020 paní
starostka zavolala, že se zavírá škola, zaznělo celou školou hlasité „Huráááá!“ Nikoho by v tu chvíli ale
nenapadlo, na jak dlouho to bude!
Najednou se z rodičů a prarodičů stali učitelé a z učitelů přeborníci na IT
techniku. Po prvotním zděšení, jak to
budeme všichni zvládat, jsme si nakonec - žáci, rodiče i učitelé, našli ně-

jakou tu zlatou střední cestu. Chtěla
bych touto cestou poděkovat všem rodičů a prarodičům za jejich trpělivost
a loajalitu, neboť jsme se my učitelky
po celou dobu distanční výuky snažily vykonávat tu nejlepší práci, kterou
umíme. I pro nás to byla nová situace,
a jelikož jsme zároveň také mámy, viděly jsme to z obou stran. Spolupráce s rodiči byla vynikající. Děti plni-

ly zadané úkoly, které posílaly svým
třídním učitelkám na email, WhatsApp, Messenger, GoogleClassroom,
dokonce si i mezi sebou volaly.
Kruh se uzavřel a děti opět v pondělí 25. 5. zavolaly „Huráááá“, protože ta samota bez kamarádů byla pro
některé horší, než docházka do školy :-). Zde je ukázka různých projektů a prací některých žáků z DOMOŠKOLY, které zvládli se svými
DOMOUČITELI.
Paní učitelky ze ZŠ JASENNÁ

V době karanténní výuky četla paní učitelka Chalánková dětem z 2. a 3. ročníku „na dálku“ příběhy příšerek,
které ohrožují lidské zdraví. Jak si děti představují Tabákové bandity - Alkoholína, nebo Drogeru? ☺
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Pro žáky 4. a 5. ročníku chystala paní učitelka Kohoutová pravidelně
1x týdně projekt. Protože každý týden měl někdo nebo něco svátek, tvořily
děti různé výtvory např. Den Země, Den matek, Den Slunce, výročí potopení
Titaniku a další. Jejich výrobky můžete vidět na fotkách.

Naši nejmladší žáčci se museli prokousat novými písmenky doma. Byli
moc šikovní a se svými rodiči plnili úkoly velmi svědomitě. Své paní učitelce Andrei Čalové posílali pracovní listy, recitovali a četli přes internet, hráli
společně bingo, na piráty a dokonce psali i diktát. A jaká písmenka se museli
zvládnout naučit v DOMOŠKOLE? Podívejte se na fotky.
Jasenský zpravodaj 7

I paní asistentka Alena Hüttlová přispěla youtubovým videem s nápadem na výrobu velikonoční dekorace. Děti jí s radostí zaslaly své výrobky.

Zápis do školy
Ve středu 15. 4. 2020 jsme otevřeli školu pouze pro rodiče budoucích prvňáčků. Daná situace nám nedovolila se setkat s předškoláčky.
Přesto jsme si pro ně připravili alespoň dáreček na památku. Těšíme
se, až prvňáčky přivítáme v září mezi námi a doufáme, že se jim bude
v naší škole líbit.

Vyhodnocení výtvarné soutěže dětí
základní školy v Jasenné

Jako každý rok, i letos se děti základní školy postaraly
o výzdobu sokolovny u příležitosti plesu a dětského karnevalu. Tentokrát žáci kreslili obrázky spjaté s tématem
cirkusu. O výherci rozhodli svými hlasy návštěvníci výše
uvedených akcí. Vyhlášeny byly 3 kategorie.
Kategorie 1. – 2. třída
1. místo - Alena Chromková
2. místo - Viktor Masařík
3. místo - Hana Satúryová
Kategorie 3. – 4. třída
1. místo - Tereza Kostelníková
2. místo - Julie Čalová
3. místo - Vendula Čalová
Kategorie 5. třída
1. místo - Matyáš Čala
2. místo - Nela Navrátilová
3. místo - Petr Mikulec
		
Jelikož se nám sešla spousta krásných obrázků, připravili jsme si pro všechny děti vstupenku do ZOO Zlín
s roční platností a k tomu malou sladkou odměnu. Zvlášť
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pro výherce na předních třech příčkách dále Mixit – lyofilizované ovoce. Všem výhercům i nevýhercům gratulujeme a věříme, že si odměnu užijete.

V důsledku koronavirové epidemie nemůže naše sdružení pořádat takové akce, které jsme měli letos v plánu.
Věříme však, že se situace brzy změní a my něco pro děti
nachystáme.
Za SRPDŠ Hana Bělíčková

I malý kolektiv dokáže velké věci
Když na přelomu roku 2019
a 2020 vypukla v čínském Wu-chanu epidemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje
infekční onemocnění Covid-19, tak
si nikdo z nás nejspíše nemyslel, že
se tato situace za nedlouho bude týkat i nás.
Všichni jsme tehdy žili převážně
stereotypním životem. Ráno vstávat
do práce, po cestě hodit děti do školy, z práce se stavit do obchodu, uvařit večeři, uklidit dům nebo zařídit
spoustu dalších, někdy i nepotřebných věcí. Víkend pak trávit s rodinou nebo přáteli.
Tak to plynulo až do chvíle, kdy
se tato nová choroba v březnu dostala i k nám do České republiky. Ještě než se objevily první případy onemocnění u nás, vláda nás ujišťovala,
že má dostatek ochranných pomůcek pro boj s touto epidemií. Pravda
však byla taková, že respirátory a ani
roušky zdaleka nepokryly poptávku a chyběly. Byl to velký problém,
hlavně pro lidi pracující v první linii, kteří se sami neměli čím chránit.
Za nedlouho byl v naší zemi vyhlášen nouzový stav a povinnost nošení
roušek na veřejnosti. Kde tedy vzít
roušku, když není nikde k sehnání?
Nebyly by to „zlaté české ručičky“,
kdyby si i s touto situací neporadily. Lidé si tak začali šít roušky doma
sami.

Proto velký dík patří těmto ženám,
které se ochotně a nezištně zapojily
do této výroby. Byly to Simona Kawa,
Také my jsme začali šít nejdříve pro Marie Brhláčová, Jana Kovářová,
sebe, svoji rodinu a své známé nebo Eva Kovářová, Kateřina Horáková,
sousedy. A jelikož bylo potřeba rou- Jana Čalová, Lucie Macková, Simošek hlavně pro zdravotníky, rozhodly na Zichová, Markéta Mrlinová, Věra
jsme se, že jim roušky samy ušijeme Mrlinová, Helena Kovářová, Pavlína
a darujeme. Nejdříve jsme si doma Hurtová, Lenka Bělíková, Šárka Miudělaly pořádek s látkami nebo ne- kuláštíková, Pavla Masaříková, Hana
používaným povlečením, které slou- Kašpárková, Kristýna Machovská,
žilo jako materiál na výrobu roušek.   Petra Hanačíková Mucsková, Renata
Poté jsme si vytvořily pracovní sku- Šenkyříková, Hana Bělíčková, Jitka
pinku na messengeru s příslovečným Malá, Lenka Kráčalová, Lenka Janonázvem „Šijeme roušky“, kde jsme si chová, Lada Baletková, Lucie Polčározdaly úkoly, kdo bude látku stříhat, ková a Jana Kohoutová s dcerou.
Tento článek byl napsán každým
kdo zažehlovat, kdo šít, kdo navlékat
šňůrky a kdo bude hotové roušky ex- střihnutím do látky, každým píchnupedovat. Tento systém fungoval skvě- tím špendlíku do prstu, každým zale, tak jako před sto lety v Baťových žehleným lemem a spáleným prstem,
závodech. Každý věděl, kdo co dělá každým stehem šicího stroje a kaža komu nedokončenou výrobu pře- dým pípnutím na messengeru týkajídává. Na samém počátku stála jed- cím se výrobního procesu. A že těch
na švadlenka, pak se k ní přidala dal- pípnutí bylo, ….
Za skupinku „Šijeme roušky“
ší, poté děvčata ze sdružení rodičů,
Hana Bělíčková
přátel, dětí a školy z Jasenné, pak se
přidaly další švadlenky z obce a nakonec i personál jasenské mateřské
a základní školy. V tomto uskupení
se nám podařilo ušít a rozdat bezmála 2 500 ks roušek.
600 ks
Onkologie Zlín
100 ks
Porodnice Zlín
200 ks
Porodnice Vsetín
200 ks
KNTB
200 ks
Domov důchodců
1 084 ks
SAR MORAVA
(záchranáři)
cca  100 ks
Obec Jasenná
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Vzpomínka na osvobození obce 4. 5. 1945
Události osvobození podávám tak, jak jsou zapsány
v kronice obce Jasenná, to je bez jazykových úprav:
3. května.   Boje na Baráku a Vízovicích pokračují, Vizovice byly večer obsazeny. V Jasenné sebrala se
pozdě večer početná hlídka mladých mužů, jak vojáků,
tak i nevojáků ozbrojena kdejakou zbraní, která se dala
ve vesnici sehnati a hlídkovala až do ranních hodin.
Zde musím se zmíniti o statečnosti zdejších partyzánů
(rozuměj Rusů). Než-li výše zmíněná domácí hlídka nastoupila, přejela zde kolona německých nákladních aut
a po chvíli za nimi několik německých vojáků s protiletadlovým dělem, taženým jedním koníkem. Ač byli
našimi lidmi uvědoměni, ničeho nepodnikli, aby těchto
několik německých vojáků odzbrojili. V Liptáli to udělali dva úplně neozbrojení lidé rázným vystoupením.
4. května.  Když vše bylo umlklo, dostavili se v půl
čtvrté hodině ráno na radnici, aby převzali vedení. Byli
to Timofej Makajev a Trofim Bašmanov. S nimi dostavil se na radnici K. Vaněk, zubní technik na Vsetíně.
Rusové nařídili dekoraci k slavnostnímu uvítání. Před
radnicí postavena slavobrána s nápisy provedenými
na plátně. V 6 hod. 37 min, přijelo první auto se 6 ruskými vojáky a s nimi ruský poručík Alexandr Nikolajevič Bělorusov. On i auto byli ověnčeni. Vojáci byli
přivítáni a podán jim chléb se solí. V 7 hod. 2 min., přijelo druhé auto, s domácí mládeží a ruskými vojáky.
Za nimi jela skupina na koních v 7 hod. 7 min. V 7 hod.
29 min., jelo třetí ruské auto s důstojníky a jednou ženou. V 7 hod. 50 min., se schodiště před radnicí řečnil
partizán Sokol (Havlík, pozdější předseda Okresního
národního výboru na Vsetíně). Po něm v 7 hod. 55 min.,
mluvil jeden ruský voják, který mezi řečí uvedl, že né
jen radovánky, ale těžce dobytou svobodu si musíme
hledět sami udržet. Výborná a velmi výstižná řeč jeho
však zanikla v ruchu a šumu, neboť náš lid neměl dnes
pro ni pochopení. Odtud až do 10 hod. 15 min., střídala se v průtahu vesnicí vojenská auta s vojáky a důstojníky, trény a děla, na nichž bylo viděti různé tváře slovanské a mongolské. Poručík Bělorusov odjel z Jasenné
v 9 hod. 3 min., směrem ke Vsetínu. V 8 hod. 20 min.,
se jedno dělo vracelo přes Jasennou směrem k Vizovicům.                                                                                          
Tohoto dne provedena byla dobrovolná sbírka: chleba,
ovsa, sena a zemáků ve prospěch ruské armády.   
Část ruského vojska s trénem zůstalo v ležení v Hořansku. Hořané je s velkou slávou přijímali, prohlašujíce, že Hořansko jest partizánské, Dolansko je prý německé. Byli asi jistě rádi, když zase vesnici opustili.
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Jejich slabou stránkou byly: ženy, hodinky, jízdní kola
a Karlovi Valchářovi č. 80, přičiněním našich lidí sebrali motocykl.
Odpoledne 4. 5., vyhlášeno bylo odevzdání všech
vojenských i loveckých zbraní o 7 hodině odpolední
na radnici.
Opouštím stránky Obecní kroniky Jasenné. Pokud
existují písemné záznamy o období konce války v Jasenné, tak jsou uloženy v jiných archivech.
Pavel Sovička, kronikář

Informace obecního úřadu

Prosíme občany, aby respektovali, že parkoviště u obchodu slouží nakupujícím, ne k soukromému parkování. Rovněž parkoviště u domu služeb (budova č. p. 54) je
určeno potřebám nájemců a jejich zákazníkům a občané
z okolních domů zde nemají parkovat.

Česká pošta s. p. oznamuje, že došlo ke změnám telefonních čísel na pobočkách pošty. Telefonní čísla jsou
nyní koncipována tak, že se dovoláte na každou poštu,
pokud znáte její směrovací číslo. Všechny pobočky pošty totiž mají tvar telefonního čísla 9542 a k němu přidáte
směrovací číslo pobočky. Nové číslo pobočky v Jasenné
je tedy 954276313 a například pobočka ve Vizovicích má
číslo 9542 76312.

I letos fotbalisté postavili májku, ač tradiční kácení nemohlo proběhnout. Děkujeme za ni.

Děkujeme Liborovi Surému a jeho synům za provedenou probírku porostů kolem hřiště. Prostor působí kultivovaněji.
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Jaro v Jasenné

Fota: PhDr. Dana Daňová

Jasenský zpravodaj vydává obec Jasenná se sídlem Jasenná 190, 763 13, IČ: 00284017 jako periodický
tisk územního samosprávného celku. Vydáváno čtvrtletně nákladem 400 ks. MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 29. května 2020.
12 Jasenský zpravodaj

