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a Usnesení zastupitelstva obce
a Naplňujeme své vize pro letošní rok
a Zprávy z naší školičky
a Vydařený závěr školního roku
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a Zkrášlujeme obec

Novotou zářící mostek
u evangelického kostela
odolá i stoleté vodě

Foto: PhDr. Dana Daňová

Usnesení ze zasedání ZO Jasenná
Usnesení přijatá dne 3. 6. 2020
Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje
- upravené Stanovy Sdružení obcí Mikroregionu Vsetínsko v předloženém znění,
- Rozpočtové opatření č. 1/2020,
- Závěrečný účet obce Jasenná za rok 2019 bez výhrad,
- převod kladného výsledku hospodaření v roce 2019
ve výši 4.365.007,71 Kč na účet nerozděleného zisku
minulých let,
- zařazení území obce do územní působnosti MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s. na programové období 2021
– 2027,
- uzavření smlouvy o poskytnutí dotace č. D/2119/2020/
STR,
- uzavření smlouvy o úvěru č. 2020009632 s Československou obchodní bankou a. s. ve výši 2 mil. Kč na spolufinancování projektu IROP MMR ČR.
Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo účetní závěrku
obce Jasenná sestavenou k 31. 12. 2019 a rozhodlo, že

Naplňujeme své vize
pro letošní rok

Stavíme altán u mateřské školy
U mateřské školy staví zaměstnanci obce pod vedením
tesařské mistra Jaroslava Tomance altán. Ten bude sloužit
k venkovní výuce dětí. Dřevo je opět z nucené kůrovcové těžby z obecního lesa. Po loňském zastřešení schodiště
jde o další práce, kterými doplňujeme zázemí školky.
Stavba bude dokončena do poloviny srpna.

účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu
účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku schvaluje.
Usnesení přijatá dne 8. 7. 2020
-

Zastupitelstvo obce Jasenná schvaluje
navržený plán společných zařízení Komplexních pozemkových úprav Jasenná předložený zpracovatelem
Geocart CZ a.s., Brno,
uzavření pachtovní smlouvy k pozemkům p. č. 2333/2
a 2333/14 v k. ú. Jasenná na Moravě s ročním pachtovným ve výši 500,- Kč s účinností od 1. 8. 2020,
prodej pozemku p. č. 3219/12 o výměře 98 m2 v k. ú.
Jasenná na Moravě dle geometrického plánu č. 95638/2020 za cenu 3.920,- Kč, tj. 40,- Kč/m2,
prodej části pozemku p. č. 3219/1 v k. ú. Jasenná na Moravě o výměře cca 150 m2,
nabytí pozemku p. č. 2295 v k. ú. Lutonina o výměře
2770 m2, ostatní plocha, pohřebiště za 1,- Kč.

Oprava oplocení horního hřbitova

Po letech dosloužila dřevěná výplň oplocení u horního
hřbitova. V průběhu června ji zaměstnanci obce vyměnili
za novou. Změnila se i barva nátěru, která daleko víc zapadá do okolní vegetace.

Most

u evangelického kostela už slouží
Předáním stavby na začátku června byly dokončeny
práce na rekonstrukci – stavbě – nového mostu u evan-
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gelického kostela. Firma Strabag i přes vynucený takřka třítýdenní výpadek z důvodu nouzového stavu
a následné karantény, skončila práce s měsíčním předstihem.   I když ještě neproběhla kolaudace, je možné most užívat. Pro srovnání zveřejňujeme fotky, jak
most vypadal před a po rekonstrukci. Jak už jsme psali
v minulém vydání, získala obec na tuto stavbu dotaci
od Zlínského kraje, z Programu obnovy venkova, a to
ve výši 466. 000,- Kč.

Nicméně, přes všechny překážky a komplikace, předpokládáme, že práce budou dokončeny v průběhu měsíce září.

Pracuje se na výstavbě

autobusového zálivu a chodníků
V polovině května byly zahájeny práce na výstavbě chodníků a autobusového zálivu v dolní části obce.
Jsou součástí projektu „Jasenná – bezpečná a přístupná
obec pro všechny: Chodník podél silnice I/69, II. etapa“,
na nějž jsme získali dotaci od MMR ČR z Integrovaného
operačního programu, a to ve výši 2 milionů korun.
Od začátku zahájení prací na autobusovém zálivu a přilehlých chodnících nás provází nepřízeň počasí a velké komplikace s podložím. Oproti projektu muselo být
podloží zpevněno, opraveny musely být zborcené šachty kanalizace, nad rámec projektu muselo být doplněno
odvodnění celé stavby ze strany přilehlých polních pozemků. To vše nás zdrželo o zhruba tři týdny.
Práce jsou komplikovány vysokou frekvencí projíždějících aut, protože přes Jasennou byly navedeny tři objížďky pro nákladní automobily.
Po dokončení prací na bus zálivu a chodníků v této části, přechází firma JL5 na druhou stranu a dokončí chodníky od základní školy až za Restauraci Na Dvojce.

Krojová zkouška

Obec Jasenná v letošním roce přispěla částkou
100 000 Kč na ušití krojů pro soubor Vartovňáček a jeho
cimbálovou muziku. Díky práci paní Věry Pečenkové
se podařilo obnovit při jasenské základní škole valašský
soubor Vartovňáček. Doposud děti vystupovaly v jednoduchém oblečení. A tak jsme se domluvili a uvolnili
z rozpočtu obce prostředky, abychom nechali dětem pro
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jejich vystupování ušít typické jasenské valašské kroje.
Ty na zakázku šije paní Gojná z Liptálu.
Děti jsme fotili při jejich
první krojové zkoušce. A jejich radost z krojů byla velká!

Získali jsme dotaci na Výletiště

Když jsme vloni dávali žádost o dotaci na stavbu Výletiště ve Sportovním a kulturním areálu Jasenná, stali
jsme se pouze náhradníky.
V červnu však přišla skvělá zpráva, že jsme zpětně byli
vybráni k poskytnutí dotace. Jsme tomu moc rádi, protože v čase, kdy obcím klesají příjmy, dostaneme do rozpočtu zhruba 1,200.000 Kč od MMR ČR na dofinancování výstavby Výletiště.
Zatím se nám daří, protože na vše, co jsme za tyto necelé
dva roky stavěli a budovali, jsme vždy získali dotaci.

Na čem se aktuálně pracuje
Vloni v květnu díky vydatným dešťům došlo k masivnímu sesuvu svahu a utržení části místní komunikace
na Dolní Paseky. V červnu jsme zadali práci společnosti
MSS projekt Vsetín, aby pro nás připravila projekční dokumentaci včetně stavebního povolení na sanaci sesuvu
a opravu cesty. V květnu jsme pak předložili žádost o dotaci do OPŽP. Pokud uspějeme – což se dozvíme na přelomu října a listopadu, přistoupíme k této investici hned
v příštím roce. Zároveň jsme v červnu předložili žádost
do stejného operačního programu na kompletní obnovu
obecního rozhlasu včetně povodňových opatření.
Zároveň pracujeme na projektové dokumentaci a vydání stavebního povolení na rekonstrukci chodníků na Hořansku. Ty jsou už po řadu let za hranicí životnosti. Žádost o dotaci budeme předkládat v lednu, a to do SFDI.
V průběhu letních měsíců bude zpracována projektová dokumentace k obnově MK Prostřední, a to v úseku od mostu za „Dvojkou“ až po Hasičskou zbrojnici. Stav této páteřní
místní komunikace je natolik zoufalý, že nemá smysl ji jen
opravovat. Následně podáme žádost o dotaci na MMR ČR.
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Začnou rovněž práce na sanaci objektu koupaliště. Nejprve bude zapotřebí zpracovat projekt, na jehož základě
budeme moci tyto práce provést. Co následně zde bude
vybudováno, to bude předmětem debaty s občany. To je
věc, kterou budeme řešit na přelomu letošního a příštího
roku. Zde jsme si vědomi toho, že se téma koupaliště časově v realizaci už posune do dalšího volebního období.
Ale je nezbytné si to připravit.
No a stále se nevzdáváme a znovu, po úpravě rozpočtu,
budeme předkládat žádost o dotaci na rekonstrukci horní hospody.
Phdr. Dana Daňová, starostka

Informace OÚ
Volby do Zastupitelstva Zlínského
kraje a do senátního obvodu č. 78 (Zlín)
V letošním roce vyprší čtyřletý mandát zastupitelům
krajských zastupitelstev. Prezident ČR vyhlásil volby
do krajských zastupitelstev na pátek 2. 10. 2020 do 14:00
do 22:00 hodin a na sobotu 3. 10. 2020 od 8:00 do 14:00
hodin. Současně proběhnou i v naší obci volby do senátu pro obvod č. 78 – Zlín. Senátní volby jsou dvoukolové. První kolo se tedy uskuteční spolu s volbami do krajských zastupitelstev a druhé kolo pak v pátek 9. 10. 2020
do 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 10. 10. 2020 od 8:00
do 14:00 hodin.
Vzhledem k tomu, že lze v podzimních měsících počítat s výskytem koronaviru na území ČR, je možné, že budou přijímána opatření i u školských zařízení, kdy je reálné, že školy nebudou moci vpouštět do svých prostor
cizí subjekty. S ohledem na uvedené bylo doporučeno
stanovit sídla volebních okrsků mimo školská zařízení.
V naší obci proto bude pro volby do krajského zastupitelstva a volby do senátu (obě kola) volební místností zasedací místnost v prvním patře budovy obecního úřadu,
jak tomu bývalo dříve.
Doporučení

Doporučujeme občanům být obezřetnými a pro jistotu si udělat zásoby desinfekčních prostředků a roušek.
Na obci stále disponujeme látkovými rouškami v počtu
cca 200 kusů. Samozřejmě si všichni přejeme, aby se situace z jara neopakovala, přesto je třeba být připravení.

Upozornění
Upozorňujeme, že v termínu od 10. do 14. 8. 2020 nebude Obecní úřad Jasenná provádět ověřování listin a podpisů a nebude vydávat výstupy z CzechPOINTu (např. výpis z rejstříku trestů, výpis z obchodního rejstříku…).
Oznámení
Oznamujeme, že ve čtvrtky 30. 7. a 20. 8. 2020 bude
místní knihovna z důvodu čerpání dovolené uzavřena.
Čtenářům děkujeme za pochopení.

Zprávičky z naší školičky
Letošní rok nám utekl jako voda a byl úplně jiný než
ty předešlé. Poohlédněme se proto společně za tímto rokem.
První větší akcí bylo setkání rodičů a dětí na zahradě
u MŠ, kdy jsme se skřítkem „Podzimníčkem“ přivítali
přicházející podzim a blíže se seznámili s nově příchozími dětmi a jejich rodiči. A v říjnu jsme navštívili Městské divadlo Zlín.
V průběhu podzimu proběhla realizace nadstřešení
venkovního schodiště, která byla financována z rozpočtu
obce Jasenná. Přístřešek zakrývá celé schodiště při vstupu do MŠ, a tím zajišťuje bezpečnost rodičů i dětí v zimních měsících.
Jako každoročně, tak i v tomto školním roce se uskutečnila vánoční besídka s posezením u cimbálu s nově
vznikající cimbálovou muzikou při ZŠ Jasenná.
V měsíci únoru proběhlo tradiční karnevalové veselí
s dětmi a učitelkami ve školce.
Během celého roku se děti zúčastnily různých divadelních a kouzelnických představení.
12. 3. 2020 – jen dva dny po ukončených jarních prázdninách byl vyhlášen v celé republice stav nouze, a to z důvodu epidemiologické situace COVID 19. Školka byla
proto po dohodě se zřizovatelem uzavřena k 16. 3. 2020.
Toto období nebylo pro nikoho z nás lehké, ale paní učitelky nezahálely a vytvořily společnými silami dopravní hřiště u MŠ a skákací chodníček se vzdělávacími prvky. Také vyrobily hmyzí domečky a vyvýšený bylinkový
záhon, opravily pocitový chodníček. V neposlední řadě
vytvořily na chodbách MŠ galerii fotografií dětí, které už mateřskou školou prošly. Tímto Vás srdečně zve-

me k jejich prohlédnutí, jistě Vám udělá radost, když se
tam najdete a zavzpomínáte na své dětství. Během této
doby jsme pro děti pravidelně připravovaly pracovní listy
a grafomotorická cvičení s úkoly k vypracování, které si
rodiče měli možnost každé pondělí vyzvednout v MŠ.
Mateřská škola byla znovu otevřena 25. 5. 2020 za přísných hygienických podmínek a pravidel, které jsme společně zvládli a tímto rodičům děkujeme.
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Na naší školní zahradě se v květnu začal budovat altán,
který realizuje obec Jasenná.  Budeme ho využívat v průběhu celého školního roku k venkovním činnostem s dětmi, na různé představení či besídky školky.
Pro naše předškoláky se díky příznivé epidemiologické
situaci podařilo připravit 17. 6. 2020 v odpoledních hodinách rozloučení na „VÝLETIŠTI“ v Jasenné. Děti vystoupily s tancem ,,Pomáda,, a  s  vyřčeným  slibem byly
pasovány do řad školáků.  
Závěrem bychom chtěli poděkovat Obci Jasenná, základní škole a všem rodičům za celoroční podporu a spolupráci.
Přejeme Vám krásné prožití prázdnin a v září se na Vás
opět těšíme.
Kolektiv MŠ Jasenná

Co jsme stihli na konci školního roku

Návštěva dopravního hřiště
na Vsetíně

Žáci 4. ročníku se opět po roce vrátili na dopravní hřiště, aby teď už naostro zabojovali o průkaz cyklisty. Pan
dopravní „inspektor“ měl pro ně nachystaný vědomostní

test a všichni se museli předvést v jízdě zručnosti. Cyklistický průkaz (někdo s odřenýma ušima) nakonec získali
všichni, takže již mohou na silnici bez doprovodu osoby
starší 18-ti let. Přesto na sebe dávejte pozor!

Kroužky při DDM Zvonek Vizovice

I letos jsme spolupracovali se   Zvonkem z Vizovic
a otevřeli jsme pět kroužků. Chtěla bych moc poděkovat Martině Večerkové (výtvarný kroužek), Janě Kohoutové (keramika), Jitce Žabčíkové (florbal), Aleně Hüttlové
(švadllenka) a slečně Emě Kráčalové (tanečky pro holky) za vedení těchto kroužků, neboť jejich zásluhou můžeme nabídnout mimoškolní zájmovou činnost pro děti
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na naší škole. Holky ze švadlenky dostaly i výuční list
a děti z keramiky zakončily svůj kroužek již tradiční cyklistickou jízdou do Vizovic.

Naši páťáci
V tomto školním roce se s jasenskou školou loučí a byli
symbolicky „vykopnuti“: Matyáš Čala, Adam Řezníček,
Karek Geržičák, Kateřina Studeníková, Kateřina Brunová, Natálie Daňová, Nela Navrátilová, Veronika Změlíková. Milí páťáci, teď už budete na naši školu pouze vzpomínat. Přejeme vám do dalších studentských let jen to
nejlepší!

Maty Tesárek nadějný kreslíř

s velkým srdcem
Maty Tesárek z Jasenné, který v červnu ukončil první
ročník v naší škole, má na svém kontě i první malířský
úspěch. Zúčastnil se výtvarné soutěže s Kinder mléčný
řez a zvítězil.  Nakreslil svým osobitým způsobem obrázek, zaregistroval ho na jejich webu a čekal, kolik hlasů
dostane během tří soutěžních kol, protože se vybíral obrázek s nejvyšším počtem hlasů.  Matymu se to podařilo
a ve druhém slosovaní vyhrát. Moc gratulujeme. Výhrou
byly kvalitní výrobky od firmy Koh-i-noor v souhrnné
hodnotě 10.000 Kč. A že Maty je kluk s velkým srdcem,
domluvil se s maminkou a rozhodl se, že se rozdělí o tuto
výhru nejen s prvňáčky, ale i se čtvrťáky (jeho sestra Lili
chodí do tohoto ročníku). Všechny děti z první a čtvrté
třídy od Matyho dostaly balíček, který obsahoval lepidlo,
nůžky, plochý a kulatý štětec, pastelky, fixy, tempery, vodovky, tužky a plastelínu. Moc nás to potěšilo a děti si to
schovaly na další rok. Přejeme Matymu ještě další takové úspěchy.

Vycházka na
Ranč pod Vartovnou

Za příznivého červnového počasí se pro zpestření školní výuky vydali žáci 1., 2., a 3. ročníku na dopolední putování do okolí Jasenné. První zastávkou byly stáje Ranče
pod Vartovnou. Díky vstřícnosti rodiny Poláčků se z nás
na chvíli stali kovbojové, když jsme si vyzkoušeli házení lasem a jízdu na kobylce. Také okolní příroda skýtala
mnohé k získání naší pozornosti – pulci ve vodní nádrži,
hlemýždi u potoka v lese, anebo třeba kozel, ochotný sežrat
vše, co mu děti přinesly. Při
zpáteční cestě jsme navštívili firmu Jasno. Zde nás čekala prohlídka – snad by se také
dalo říct – opět stáje, avšak
tentokrát strojů a příslušenství pro zemědělské práce.
Den již pokročil a nám přišlo
vhod drobné občerstvení, které jsme jako správná návštěva
dostali. Ještě jednou proto děJasenský zpravodaj 7

Naše účast v celostátní
výtvarné soutěži Čarovná pastelka
od firmy KOH-I-NOOR
Děti ze školní družiny se zúčastnily této soutěže, její
vyhodnocení mělo proběhnout na konci června. Avšak
z důvodů mimořádné situace v souvislosti s opatřeními
kvůli šíření nemoci COVID-19 se uzávěrka soutěže překládá. Náhradní termíny budou oznámeny na webové
stránce www.carovnapastelka.cz začátkem školního roku
2020/21. Přesto přikládáme fotky dětí, které se soutěže
zúčastnily a držíme jim palce.

Poděkování za spolupráci
s Obcí Jasenná a SRPDŠ

Velké poděkování patří celému zastupitelstvu v čele
s paní starostkou Danou Daňovou za podporu školství
v Jasenné. Další poděkování patří SRPDŠ za finanční
podporu z tohoto sdružení. Děkujeme.

SK Jasenná

kujeme rodině Poláčků a řediteli f. Jasno panu Jiřímu Mikuláštíkovi za zpestření dne. Půldenní výlet byl pak zakončen návratem do školy na chutný oběd od našich paní
kuchařek.
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Ročník 2019/2020 nám v březnu ukončil koronavirus
a tak všechny soutěže našich týmů skončily nedohrány
a platí výsledky po podzimní části. Muži skončili v Okresním přeboru na 6. místě, dorost na 4. místě a mladší žáci
byli šestí. Plánované březnové soustředění mužů a dorostu v rekreačním středisku Revika se taky nekonalo, zdraví hráčů bylo přednější. Muži Sk Jasenná stihli v únoru
vyhrát zimní Fastav Cup na Vsetíně a na Valné hromadě klubu, která potvrdila vedení ve složení Radim Lukáš,
Petr Zicha a David Mrlina, si všichni pochutnali na selátku, které bylo odměnou za výhru v turnaji.
Do sezony 2020/2021 budou Sk Jasenná v okresních
soutěžích reprezentovat muži v okresním přeboru, dorost
v okresní soutěži a dále týmy mladších žáků a přípravky.
Snad bude následující ročník regulérně dohrán a naši fanoušci budou mít možnost podpořit hráče nejen v nově
vybudovaném areálu na hřišti v Jasenné, ale i na hřištích
soupeřů.
Za Sk Jasenná Marek Řezníček

Hasičský tábor po sedmnácté
Opět se po roce již tradičně ve Vlachovicích uskutečnil hasičský tábor, tentokrát pod názvem Cesta kolem světa. Trval od 4. do 11. 7. 2020.
Po příjezdu do tábora a rozloučení
s rodiči, jsme rozdělili děti do čtyř
týmů. Poté je čekala tvorba pokřiků,
vlajek a názvů. Po skupinové debatě
vznikly týmy – Cestovatelé, Táborníci, Juventus a Femové. A protože název táboru byl Cesta kolem světa, tak
cílem bylo, aby děti navštívily všechny světadíly a něco se o nich naučily
a dozvěděly.
První den dopoledne zůstali v České republice. Dozvěděli se např. kolik je krajů, naše státní symboly atd.
Odpoledne se vydali do Evropy. Navštívili Francii, kde stavěli Eifelovky, hráli hru na trikoloru. Další stát
byla Itálie.  Tady si nenechali ujít krásu moře v našem přilehlém potoce,
upekli si pizzu na ohni, která se jim
trochu připálila, ale byla neskutečně
chuťově povedená.
Třetí den se vydali do Severní
a Jižní Ameriky. Všichni se přestrojili za indiány a museli se vydat za nejvyšším náčelníkem, aby mu ukázali
jeho zaklínadla a čáry. Dále je čekala ochutnávka a vůně typických ame-
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rických surovin a navštívili i hazardní kasino v Las Vegas. Poté je čekala
bitva s piráty karibských moři a zajisté si nemohli nechat ujít mistrovství ve fotbale Jižní Ameriky „Copa
Amerika“.
Ve středu přeletěli na další světadíl – Afriku. Tento den je čekaly
dvě návštěvy. První nás navštívil rodilý Egypťan Ashraf z Liptálu. Jeho
přednáška se týkala státu Egypt. Povykládal nám o Starém a Novodobém Egyptě, jak vypadá jejich školství, co dělají teenegeři, jaké mají
tradice a další zajímavosti. Dokonce nám dovezli na ochutnávku typicky egyptské suroviny, a to ibiškový
džus a datle a kdo měl zájem, mohl
si nechat napsat své jméno v arabštině. Večer nás navštívil známý africký
cestovatel pan Richard Jaroněk z Vizovic, kdy jeho přenáška o lvech, gepardech, hroších a dalších zvířatech
a národech Afriky byla doslova dechberoucí a velice naučná. Byli jsme
doslova fascinováni a všichni jsme
poslouchali bez dechu. Na příští rok
máme slíbenou další návštěvu, a to
na téma žralok.
Ve čtvrtek jsme se dostali do Asie
– zkoušeli si hůlky, přelétali v mlze
a vyrobili si památeční trička. Poslední den nás čekala Austrálie, kde
děti měly připraveny vědomostní hru
o Austrálii, a surfovali na moři.
Celotáborová hra byla ukončena
dlouhým výletem, kterým se všich-
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ni vrátili zpět do České republiky.
Po cestě je čekalo mnoho stanovišť
se zvídavými otázkami, uzlovačka,
práce s buzolou … Tato cesta se nejrychleji povedla Cestovatelům a tímto se stali vítězi celotáborové hry.
Každý den po večeři jsme u táboráku zpívali, zkusili jsme i stezku odvahy, ti nejstarší si ustlali poslední
noc pod širákem a tábor jsme ukončili pořádnou diskotékou. Naším velkým přáním bylo, aby byly děti spokojené a přivezly si plno zážitků.
Snad se to povedlo a příští rok se uvidíme znova. Marodům přejeme brzké uzdravení.
Velké poděkování, které míří k našim kuchařům manželům Pečenkovým, kteří se o nás celý týden starali

a připravovali lahodná jídla, zdravotnici Petře Zichové, která letos měla
opravdu práci s klíšťáky a celému táborovému sboru za přípravu tábořiště. To největší poděkování patří
Jirkovi Švehlíkovi za opět dobře připravený tábor.
Za SHD Jasenná
Lubomír Čala ml.

Zakopané - POLSKO
Vánoční trhy pod štíty Tater
12. prosince 2020 (sobota)
Program:
Odjezd v 6.30 hod. z Jasenné – přisedání po trase Lutonina, Vizovice, Bratřejov, Horní Lideč.    
Program:
Přejezd přes Slovensko (drobné Euro na občerstvení na benzince). Celodenní pobyt na kouzelných adventních trzích
pod štíty Vysokých Tater v Zakopaném = krása dřevěných staveb, horských kolib a lidového folklóru. Prohlídka starého dřevěného kostela, nákupy a občerstvení na vyhlášené ulici Krupówki se spoustou obchůdků, cukráren, kaváren,
lidových dřevěnic (cca 1,2 km dlouhý vánoční trh). Návštěva domu stojícího na střeše nebo místního pivovaru. Zájemci výjezd lanovkou na Gubalówku. Procházka vánočně vyzdobenou promenádou mezi obchůdky s ochutnávkou polských specialit a výhledy na Vysoké Tatry z polské strany. Po setmění odjezd domů. Návrat do 23.00 hod.
V Zakopaném se platí polskými zlotými. Doporučujeme vzít si min. 70,- zlotých na občerstvení a lanovku. Poblíž
trhů jsou směnárny, kde lze podle potřeby směnit české koruny nebo Eura. Doporučujeme si vzít na výměnu drobné
bankovky – 100,- Kč, 200,- Kč, 5,- €, 10,- €.

Termály CHOCHOLÓW (bez Zakopaného)
Zájezdu se mohou zúčastnit i osoby, které mají zájem o celodenní (6 hodin) koupání v moderních termálech Chochólow – viz. www.chocholowskietermy.pl  Vysednutí po trase před městem Zakopané a nasednutí při cestě zpět.
Vstupné dospělá osoba cca 90,- zt, senioři nad 60 let cca 70,- zt.
Cena: 600,- Kč osoba
Cena zahrnuje: dopravu zájezdovým autobusem pro 48 osob, průvodce a pojištění léčebných výloh v zahraničí.
Cena nezahrnuje: kapesné na WC, nákupy a občerstvení.
Pokud máte zájem, přihlaste se u paní Andrey Čalové (605 866 620),
která zároveň vybere zálohu 300 Kč za 1 osobu. Tato částka je nevratná.
Pokud by se zájezd neuskutečnil (např. z důvodu coronaviru) bude částka vrácena!

Zdraví Cérky z Jasenné a přejí hezké léto.
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Zkrášlujeme obec a pracujeme
na dalším rozšíření sídelní zeleně

Na začátku milénia byl v Jasenné vybudován první
skutečný park, v prostoru kolem evangelického kostela.
V loňském roce jsme jej kompletně zrevitalizovali, omladili stávající vegetaci a dosázeli novou.
V roce 2015 při stavbě chodníků jsme dali nový vzhled
točně. Nová zeleň, lavičky, hrací prvky. V loňském roce
jsme to doplnili o květiny. Muškáty na zastávce a vysázeli jsme růže, které se letos předvádějí v plné kráse. Růže
jsme vysázeli i k dolní zastávce.
V roce 2018 jsme upravili prostor před sochou Portáše.
Vznikl zde park, vysázely se květinové záhony, vybudoval se altán a místa k zastavení nejen občanů obce. Stále
častěji se zde zastavují turisté. Vloni jsme k tomu přidali
zrestaurování sochy Portáše.
O kousek výš jsme vloni vybudovali park s hracími
prvky pro děti, vysázeli nové stromy, okrasné keře. Nevzhledné místo je dnes vyhledáváno rodiči s dětmi.
Rovněž vloni jsme vybudovali Památník legionářům
a opět zde vytvořili parkovou úpravu, vysázeny byly kvě-

tiny, které prostor zkrášlují od jara do pozdního podzimu.
A od loňského roku si také se zelení „hrajeme“ na dolním hřbitově. Nové růže, levandule, thuje, založení živého plotu z bobkovišní.
A protože zeleň, parky, stromy – vše pod dvěma slovy „sídelní zeleň“ je tím, co dědinu dělá dědinou, místem, kde se
dobře žije, pokračujeme v tvoření dál. Letos v lednu jsme
podali žádost o dotaci na Obecní sbírkový ovocný sad. Ten
by měl být vysázen ve druhé části zahrady u evangelického
kostela, kterou již po řadu let obec udržuje sečením. Dohodli jsme se s majitelem pozemku, což je ČCE v Jasenné, že
bychom mohli tuto část využít a osázet ji typickými ovocnými odrůdami jabloní a hrušní, které tady vždy byly a postupem času se vytratily. Vše by bylo doplněno o vzdělávací
prvky pro naše děti z mateřské a základní školy. Na podzim
bychom měli vědět, jak jsme se žádostí uspěli a v případě
kladného výsledku bychom ještě letos sázeli.
PhDr. Dana Daňová, starostka

Portáš

Památník

Vhled do parku

Růže na točně
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