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Informace OÚ

Obec přivítala vzácnou návštěvu
– ministra kultury ČR

Na začátku srpna nás oficiální návštěvou poctil ministr kultury ČR pan dr. Lubomír Zaorálek. V jejím průběhu si prohlédl fojtství, památník legionářům, evangelický
kostel a modlitebnu na faře.
Společně jsme se bavili o podpoře kultury jak ze strany státu, tak i obce. Debata se stočila i na výstavbu kulturního domu (přestavba hospody), kterou obec plánuje.
Na závěr své návštěvy pan ministr podepsal Pamětní list
do naší kroniky.

Zastávka směr Vizovice

u nových chodníků začne sloužit
až po kolaudaci
Vybudování chodníků ve druhé etapě včetně autobusového zálivu ve směru na Vizovice bylo dokončeno.
Zřejmě jsme si nikdo na začátku prací neuměli představit s čím vším se při stavbě samotné potkáme. Ale o tom
jsme už psali v minulém vydání Zpravodaje. Teď je důležité, že je hotovo.
Jen ještě musíme až do kolaudace počkat s tím, aby
autobusy opět zastavovaly dole, na zastávce.
Kolaudaci očekáváme v měsíci listopadu. Moc Vás prosíme o strpení, jsou věci, které už obec neovlivní.
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Všem občanům dotčeným stavbou děkuju za trpělivost,
se kterou snášeli omezení způsobená zejména dopravou
řízenou světelnou signalizací. Zvláštní poděkování si zaslouží paní Jindřiška Hejtmánková, které se stavba dotkla
nejvíce. A to i za vstřícnost vůči dělníkům, kterým ještě navíc dovolila mít uskladněné nástroje u sebe, v garáži.
S takovým přístupem se často nesetkáváme.
Poděkování patří i manželům Hrnčirikovým, Čalovým
a paní Mackové.

Zlepšili jsme podmínky
pro naše učitelky v ZŠ

Po desítkách let přesluhování nábytku ve sborovně a ředitelně základní školy, jsme letos o prázdninách konečně přistoupili ke zlepšení pracovních podmínek pro naše
pedagogy.
Jak sborovna, tak i ředitelna byly vybaveny novým, velmi vkusným nábytkem a potřebným zařízením. Věříme,
že se pedagogickému sboru bude takto mnohem lépe pracovat.
Obec na tuto akci vyčlenila ze svého rozpočtu 130 tisíc
Kč. Nábytek vyrobil a instaloval Petr Macek z Lutoniny.

Obec uspěla
se žádostmi o dotace
Na jaře jsme předložili dvě žádosti o dotace do výzev
v rámci Operačního programu životní prostředí (OPŽP).
Jedna se týkala stabilizace sesuvu a opravy místní komunikace směrem na Dolní Paseky a druhá pak vybudování kompletně nového systému obecního rozhlasu v rámci tzv. protipovodňových opatření (kromě bezdrátového
rozhlasu půjde i o zpracování digitálního povodňového
plánu, umístění nových čidel na obou našich tocích).
Na stabilizaci sesuvu stráně a opravy místní komunikace – piloty, opěrné zdi, povrch místní komunikace a její
odkanalizování – jsme získali dotaci ve výši 5 643 093,Kč, což je 85 % z celkových způsobilých výdajů.
Na systém protipovodňových opatření včetně nového systému místního rozhlasu jsme pak získali dotaci
ve výši 2 833 279,- Kč, což je 70 % z celkových způsobilých výdajů.
Obě dvě akce chceme zahájit již letos vysoutěžením dodavatelů a hned po skončení zimy, dle podmínek, v březnu příštího roku pak začnou samotné práce.
Velkou radost máme i z dotace na vybudování obecního sbírkového ovocného sadu (u evangelického kostela),
kde bychom s výsadbou ovocných stromů chtěli začít už
letos. Příští rok by pak byly doplněny vzdělávací a hrací
prvky. Zde je dotace 250 000,- Kč.
Začaly první kroky
na revitalizaci koupaliště
Koupaliště a prostor kolem něj jsou již dlouhé roky
skvrnou na jinak příjemném vzhledu naší obce. Na začátku září se nám podařilo objekt dostat mezi tzv. zatížené
lokality – brownfieldy. Zároveň jsme u odborné firmy za-

dali vypracování projektové dokumentace pro demoliční
souhlas, abychom mohli prostor zbavit vany koupaliště,
čistírny vody a provést nezbytné terénní úpravy. Budova
bufetu a šaten zůstane zachována pro další možné využití.
Příští rok si na demoliční práce požádáme o dotaci a připravíme si podmínky pro další možné využití této krásné
rekreační plochy v obci. To, co vše tam bude možné udělat a jak, na tom chceme společně pracovat s Vámi.

představovaly zejména folklórní soubory a dechové hudby. Obec Jasennou a celý Mikroregion Vizovicko zastupoval nás soubor Portáš s cimbálovou muzikou Vizovský
Juráš. Za své vystoupení sklidili zasloužený potlesk stovek přihlížejících, zejména lázeňských, hostů.
Akce probíhala v překrásném prostředí lázeňského parku a těšila se velké návštěvnosti.
PhDr. Dana Daňová, starostka

Naše obec, naše radost

To byl název první společné prezentace mikroregionů Vizovicka, Slušovicka, Luhačovského Zálesí, Valašského Klobucka, Bojkovska, města Luhačovice, Zlína,
Uherského Brodu
a Otrokovic, která se uskutečnila 13. září v Luhačovicích. Kromě
představení našich
obcí se zde prezentovali se svými výrobky místní producenti a kulturu

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
a do Senátu Parlamentu ČR ve volebním obvodu č. 78
1. Volby do zastupitelstva kraje a do Senátu Parlamentu ČR
se uskuteční:
v pátek 2. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu 3. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
Případné druhé kolo voleb do Senátu PČR se uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
v sobotu 10. října 2020 od 8:00 hod. do 14:00 hod.
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku Jasenná je:
Zasedací místnost v budově Obecního úřadu Jasenná,
1. patro
3. Voliči bude umožněno hlasování po prokázání totožnosti
a státního občanství (platným občanským průkazem, cestovním pasem).
U vchodu do budovy OÚ je umístěn stojan na dezinfekci.
Prosíme všechny voliče, aby si při vstupu do budovy pečlivě vydezinfikovali ruce. Do volební místnosti nebude vstup
umožněn bez roušky či jiné ochrany dýchacích cest. Dále
žádáme, aby voliči uposlechli organizačních pokynů členů
okrskové volební komise (např. dodržování rozestupů). Ti
budou ve volební místnosti zajišťovat mimo jiné dezinfekci
psacích potřeb, stolů, klik u dveří, případně na požádání poskytnou voliči novou roušku.
Příprava a distribuce hlasovacích lístků proběhla dle pokynů za zvýšených hygienických opatření. Při obálkování

byly stoly nejdříve vydezinfikovány, lístky do obálek vkládaly pracovnice v rukavicích a v roušce a rovněž roznos proběhl v rukavicích a roušce. Prosíme, aby se také voliči zachovali odpovědně.
Osoby, kterým bude podle zákona o ochraně veřejného
zdraví nařízena karanténa nebo izolace z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním Covid-19, mohou hlasovat dvěma způsoby:
Hlasování z motorového vozidla u volebního stanoviště (tzv. drive-in hlasování) - tato volební stanoviště budou
zřízena pro každý okres. Stanoviště budou uzpůsobena pro
průjezd motorového vozidla, jejich vybavení zajistí armáda. Takto může volič hlasovat ve středu ve volebním týdnu
od 7 do 15 hodin.
Hlasování do zvláštní přenosné volební schránky pokud občan v nařízené karanténě či izolaci nemůže využít drive-in hlasování, může do čtvrtka volebního týdne
do 20 hodin oznámit krajskému úřadu, že žádá příjezd speciální volební komise. Tuto komisi budou tvořit členové drivein týmu a přijedou s přenosnou volební schránkou za občanem domů. Toto hlasování bude probíhat od pátku volebního
týdne od 7 hodin do soboty volebního týdne do 14 hodin.
Hlasování v pobytovém zařízení sociálních služeb, které bylo uzavřeno - pokud krajská hygienická stanice nahlásí uzavřená zařízení na svém území krajskému úřadu, ten
do nich vyšle speciální komisi pro hlasování. Takto hlasovat
bude možné od čtvrtka volebního týdne od 7 hodin do pátku
volebního týdne do 18 hodin.
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Zprávičky z naší školičky
V úterý 1. 9. 2020 jsme v naší školičce přivítali 11 nových dětí. Devět „malošků“ vyrazilo do třídy Motýlků
k paní učitelce Věrce Kočicové a Jitce Malé. Tři starší
děti do třídy BERUŠEK k Lence Janochové a Ladě Baletkové. Po prvním týdnu můžeme říct, že jsou děti moc
šikovné a adaptaci zvládají na JEDNIČKU.
Počasí nám přeje, a tak zkoumáme nové hrací prvky
na školní zahradě a musíme se pochlubit a říct, že máme
nesmírnou radost z našeho nového krásného ALTÁNU
– PERNÍKOVÉ CHALOUPKY. Ještě jednou děkujeme
OBCI a především paní STAROSTCE PhDr. Daně Daňové!
Už se těšíme, až Vás v něm přivítáme ☺
Pevně věříme, že letošní školní rok už prožijeme
„VE ZDRAVÍ“ a budeme Vás moci informovat o našich
společných zážitcích.                                                                           
Jitka Malá

Začali jsme nový školní rok
Doskočiště na školní zahradě

Na konci letních prázdnin se na školní zahradě začalo budovat doskočiště s rozběhovou dráhou. Tento projet
vznikl za velké finanční podpory SRPDŠ při ZŠ Jasenná, firmy Servis Climax a.s., Obce Lutonina a materiální
podpory od pana Vlastimila Bělíčka (zapůjčení stavebního stroje) a Adama Bělíčka (terénní úpravy na zahradě),
od pana Pavla Polácha (zakoupení makadamu) a výpomoc od pana Ondřeje Navrátila (dovoz stavebního materiálu z Vizovic). Celou akci stavebně zajistili Petr Zicha
a Petr Kovář, kterým se doskočiště povedlo na výbornou,
a během tří dnů vznikla tato stavba, která rozšířila sportovní možnosti našich žáků v rámci tělesné výchovy. Celý
projekt vyšel na 75 000 Kč a u žáků má velký úspěch, jak
můžete vidět na fotografiích. Ještě jednou velmi děkujeme všem, kteří jakkoliv přispěli na výstavbu tohoto sportoviště.
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Zahájení školního roku

Nový školní rok jsme zahájili již tradičně v jídelně
naší školy. Paní starostka Dana Daňová přivítala všechny žáky, i zaměstnance školy a všem jim popřála klidnější školní rok 2020/2021. V letošním roce navštěvuje ZŠ
Jasennou celkem 52 dětí, z toho první třídu tvoří 11 šikovných prvňáčků – Eliška Šťastná, Eliška Máčalová,
Nela Martincová, Monika Jurygáčková, Vanesa Hašpicová, Teodor Změlík, Teodor Přikryl, David Zrník, Aleš
Jurčák, Vojtěch Polách a Radek Kovář. Právě prvňáčci
budou společně s paní učitelkou Andreou Čalovou proplouvat oceánem písmenek, číslic a dalších nových informací. Přejeme všem žákům ZŠ Jasenná, ať se jim daří
a rodičům pevné nervy se svými dítky.
Andrea Čalová

Keramika pro dospělé v ZŠ
Přijďte si vyrobit praktické i dekorativní keramické výrobky zajímavými technikami.
Čeká Vás cca 10 setkání během školního roku
2020/2021, která se budou konat 1x za 14 dnů vždy
v úterý 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 Janu Kohoutovou (učitelka ZŠ Jasenná), a to buď osobně, nebo telefonicky (608 421 267).
První setkání proběhne v úterý 6. 10. 2020
Vzdělávací dny

kem se jich zúčastnilo 29 dětí převážně ze Základní školy
Jasenná. Zázemí nám poskytl Farní sbor Českobratrské
církve evangelické, klubovnu při faře i přilehlou farní zahradu jsme plně využívali – k velké spokojenosti všech.
Děkujeme za tu možnost! Obědy jsme si zajistili v Restauraci Na Dvojce a velmi chutnaly. Děkujeme.
První turnus Vzdělávacích dní se uskutečnil 3. – 6. 8.
a druhý 11. – 14. 8. t. r.. Kromě her a tvoření na „základně“ jsme podnikli i pár výprav. Ať už lokálních – na paseky k panu Studeníkovi, který dokáže děti vždy nadchnout svým vyprávěním o včelstvech a všem, co se jich
týká, nebo těch vzdálenějších. Děti během cesty na paseky plnily různé úkoly a po přednášce dostaly ochutnat lahodný med. Tímto bychom chtěli panu Studeníkovi po-

Naše škola se zapojila do prázdninového projektu Vzdělávací dny, který byl finančně zajištěn Asociací školního sportovního klubu ČR, zaměřený
na podporu naučně-populárního vzdělávání žáků všech stupňů škol. Tato aktivita vzniká s podporou Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy za účelem zmírnění dopadů na vzdělávání dětí v souvislosti s uzavřením škol z důvodu pandemie
koronaviru. Projekt měl podpořit nástup žáků do nového školního roku a usnadnit zahájení výuky v září 2020.
A takto probíhalo osm vzdělávacích dnů v Jasenné. CelJasenský zpravodaj 5

děkovat za pěkné dopoledne strávené v přírodě. Jeden ze
dnů jsme strávili ve Vsetíně. Tamní zámek nabízí mnoho zajímavých expozic (Kočárky, Příroda Valašska, Templářské slavnosti, Asanace města Vsetína). Děti v rámci jejich návštěv plnily úkoly do Letní prázdninové hry,
kterou si vsetínské muzeum pro své návštěvníky připravilo. Za úspěšné splnění všech soutěžních úkolů stačilo
dětem už jen najít v budově zámku trezor, kde čekal poklad zlatý valounek nebo edukativní omalovánka. Děti se
dozvěděly mnoho nového o vodě, živočiších a rostlinách
z Valašska. Odměnou pro výletníky z druhého turnusu
byl čas strávený u bazénu. Druhým navštíveným městem
byl Zlín. První turnus navštívil Baťův institut 14l15, který nabízí tradičně prima expozice – my navštívili Baťův
princip, Krysáky a Poklady Hostýnských vrchů. Odpoledne jsme strávili v Parku Komenského, balanční prvky tamního hřiště nás zabavily na dlouhou dobu. Druhý
turnus se vydal vlakem dál, a to do Malenovic na Malenovický hrad, kde jsme absolvovali prohlídku interiéru, vyhlídku z věže hradu a navštívili expozici vycpanin.
Dále jsme pokračovali do Lanáčku v Otrokovicích, kde
se děti pořádně vydováděly. Po návratu nás čekala „přespávačka“ na faře. I když to byla dobrovolná akce, nakonec na faře přespaly skoro všechny děti. Ve večerních hodinách jsme se vydali na noční hřbitov a na fotbalovém
hřišti jsme se kochali krásou večerního nebe a padajících
hvězd. Poslední den jsme se po dráze vydali do Lutoniny k panu Migdálovi. Čekalo nás největší muzeum motorových pil v České republice. Pan Migdál nám ukázal
svou krásnou zahradu plnou rostlin naší přírody, nakonec nám udělal komentovanou prohlídku muzea. Tímto
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opět děkujeme panu Migdálovi za zajímavou přednášku,
občerstvení a dárečky, které děti dostaly a rozhodně doporučujeme muzeum pil osobně navštívit. Naše poslední
odpoledne jsme sportovali, malovali kamínky a vytvořili si placky na památku na tyto dny. Tak příští rok třeba
opět na shledanou.                                                                                                                        
Barča Kohoutová a Lubomír Čala

Poznávání přírody a ekologie
Hlavním letošním tématem programu ve družině je příroda. Zaměříme se na přírodní krásy a zvířata, která u nás
žijí a v neposlední řadě na ekologii a ochranu přírody.
     Na začátku školního roku jsme do tříd a do družiny obdrželi tašky na třídění odpadu, které rozlišují plasty,
papír a sklo. Za jejich dodání děkujeme paní Přehnalové.
      Kousek přírody se prolnul i do vnitřních prostor
školy díky výrobkům z přírodnin a výzdobě v košících
a miskách. Aranžování máme již jako tradici a tvoření je
nám inspirací k další činnosti.
     Přestože obvykle nejraději vidíme malinké lesní tvory-mravence v jejich domovině, vytvořili jsme si vlastní mraveniště přímo ve družině. Své papírové loutky si
děti pomocí magnetů rozmístily na tabuli a začalo hmyzí
hemžení. O mravencích bude i přednáška, která nás teprve čeká.
     Rozmanitostí a zajímavostí přírody je nespočet a my
se těšíme na každé další poznávání.
Martina Večerková

Bazárek pořádaný
SRPDŠ v Jasenné

Druhou zářijovou sobotu proběhl na venkovním posezení u fotbalového hřiště bazárek SRPDŠ. K prodeji se
nabízelo převážně dětské oblečení, potřeby pro miminka,
hračky, sportovní vybavení a další věci.  Nově si prodávalo zboží za symbolické ceny i samo sdružení. Také jsme
nabídly hromadu věcí zcela zdarma. To, co jsme neprodaly, nebo si lidé nerozebrali, jsme odvezly do dobročinného obchůdku Dotek ve Vizovicích.

Druhé dětské sportovní odpoledne

V sobotu 12. září od 14 hodin se na fotbalovém hřišti v Jasenné uskutečnil již druhý ročník dětských závodů pořádaných SRPDŠ Jasenná. Sluníčko svítilo a nás
hřály příjemné letní teploty. Na trávníkovém hřišti byla
nachystána pro děti překážková dráha, která obsahovala
spoustu prvků. Děti musely například přeskočit nebo přeběhnout hasičské překážky, běhat s pneumatikou, vstřelit míč do branky a mnohem více a to na čas. Závodilo

se ve čtyřech kategoriích a závodů se zúčastnilo celkem
61 dětí. Zazněly ohlasy i od rodičů, že by chtěli závodit také. Takže v příštím ročníku s vámi počítáme. Závody trvaly asi tři hodiny a potom následovalo vyhlášení a odměnění nejlepších sportovců. Každý závodník
dostal párek v rohlíku a malou sladkost a nejmenší děti
Výsledková tabulka věkové kategorie 0 – 5 let

Pořadí
1
2
3

Čas
1:32:25
1:34:45
1:37:75

Výsledková tabulka věkové kategorie 6 – 7 let

Pořadí
1
2
3

Čas
1:18:22
1:24:35
1:25:32

Výsledková tabulka věkové kategorie 8 – 9 let

Pořadí
1
2
3

Čas
1:09:32
1:09:36
1:14:75

Výsledková tabulka věkové kategorie 10 – 12 let

Pořadí
1
2
3

Čas
1:07:96
1:08:70
1:10:35

Věk
5
4
5

Jméno
Barborka Švagerková
Mates Hnilica
Sofinka Dušková

Věk
7
7
7

Jméno
Lukáš Machovský
Hana Bělíčková
Viktor Masařík

Věk
8
9
8

Jméno
Štěpán Šebesta
Michal Januš
Nela Mikuláštíková

Věk
10
10
11

Jméno
Radek Bartoš
Vendula Čalová
Edita Mlejnková
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drobný dárek. Ti nejlepší pak získali sadu na stolní tenis, badminton a skateboard. V největší počtu závodily
děti z Jasenné, Lutoniny a Liptálu, dostavili se účastníci
i z Žeranovic, Vizovic, Vsetína a dokonce až z Uherského
Brodu. Nechybělo ani bohaté občerstvení a pití.
Velký dík patří obci Jasenná za poskytnutí zázemí výletiště a našim fotbalistům za zapůjčení technického i sportovního vybavení, jmenovitě Tomáši Zichovi za nápomoc
při přípravě.

Večer na děti čekalo ještě jedno milé překvapení. Jakmile se začalo stmívat, pustily jsme se do chystání letního
kina. Děti si začaly na zemi dělat pelíšky z dek a spacáků, do kterých ulehly a sledovaly film. Projekce se vydařila a my bychom chtěli poděkovat folklórnímu souboru
z Liptálu za zapůjčení promítacího zařízení.
Za SRPDŠ Jasenná Hana Bělíčková

Informace z Evangelického
sboru v Jasenné
Letošní Jabkobraní se z důvodu zhoršení epidemiologické situace v ČR neuskuteční v tradiční podobě se
zahradní slavností. V neděli 4. října budeme v našem
sboru slavit Díkčinění, Díkůvzdání a při bohoslužbách
v 10 hodin ve vyzdobeném kostele poděkujeme za vše,
co smíme přijímat – a že to není jen chléb, čím člověk
žije. Že to je třeba i naděje, kterou smíme při mnoha
příležitostech ve sboru čerpat, nebo přátelství, blízkost
druhých lidí, odpuštění. Jsou to dary obyčejné, pozemské, ale i dary duchovní.
Kázat k nám přijede pan farář Jaroslav Voda a zároveň bude vysluhována svatá večeře Páně. Po bohoslužbách se sejdeme na faře u čaje, kávy a něčeho dobrého.
Blanka Macková, místokurátorka sboru
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Gulášfest
Letošní Gulášfest proběhl opět zároveň s fotbalovým
Memoriálem. Vařilo 8 kuchařů, z Jasenné Miloš Bajza,
Franta Krajščák, Petr Mrlina, Jiří Čala, David Pečenka
a Marek Řezníček, z Ubla sourozenci Kovářovi a z Bratřejova Alena Barglová. Škoda mnohých omluvenek, ještě
týden před soutěží byli domluveni i účastníci z Lutoniny,
Liptálu a Všeminy, kteří však z různých důvodů nemohli dorazit. I tak to porota ve složení Jarda Šimek, Andrea
Čalová, Richard Zicha, Petr Číž a předseda komise Radim Lukáš neměli vůbec jednoduché. Nakonec bylo pořadí první tří vyhlášeno takto:
1. Marek Řezníček
2. David Pečenka
3. Alena Barglová

Areál na hřišti navštívilo kolem 400 lidí, a tak na některé nezůstal ani guláš. Pro fotbalisty se musela dokonce rozjet udírna, aby nám po konci fotbalového turnaje
nezkolabovali hlady. Bylo to ale krásné odpoledne, takže
v roce 2021 snad proběhne další ročník.
Za SK Jasenná Marek Řezníček

Memoriál Vladislava Pečenky 2020
V Jasenné byl odehrán velmi kvalitní turnaj starých
pánů. K vidění bylo hodně branek, ale bohužel i nepříjemné zranění. Tribuny byly zaplněny do posledního místa,
tak si snad fotbal užili pořádně diváci i hráči. Poděkování patří rozhodčímu Tomáši Minaříkovi, který i v teplém
počasí zvládl odpískat všechny zápasy.
Semifinále:
Legendy Jasenná - Hovězí 2:3 (1:1) po penaltách
Jasenná vstoupila do zápasu aktivněji a zaslouženě se
dostala do vedení 1:0. Poté však měli míč častěji na kopačkách hosté a ještě do poločasu srovnali. Hovězí se
ve druhé půli dostalo do vedení a už to vypadalo, že si
postup do finále pohlídají, jenže v poslední minutě se podařilo domácím srovnat. V penaltovém rozstřelu byli hosté přesnější a postoupili.
Branky: Martin Nikolén, Petr Zicha - Ondřej Šrámek 2
Štípa - Stará Garda Zlín 2:4 (1:1)
Druhé semifinále bylo v první půli vyrovnané a tak se
šlo do kabin za nerozhodného stavu 1:1. Po přestávce se
ukázala přece jenom kvalita zlínské Staré Gardy a tak
zlínští ševci postupují do finále.
Branky: Šarman 2 - Julina 2, Jaroš 2

O 3.místo:
Legendy Jasenná - Štípa 6:1 (4:1)
V souboji o třetí místo bylo rozhodnuto již v prvním poločase. Jasenná vstřelila v úvodních 10 minutách 3 branky a poté si už na hřišti vedení pohlídali a užívali si pohodový zápas. Štípa tak po vítězství v posledních dvou
Memoriálech tentokrát skončila poslední.
Branky: Jirka Kuboš 2, Martin Nikolén 2, Petr Zicha,
Roman Kráčala-Ráček
Finála: Hovězí- Stará Garda Zlín 5:2 (1:1)
Finále nabídlo taktický boj, oba týmy držely střídaJasenský zpravodaj 9

vě míč na svých kopačkách. Po remízovém poločase se
však stále více prosazovali hráči Hovězí a i díky mladšímu týmu nakonec přetlačili Zlín a zaslouženě si připisují 1. místo v Memoriálu Vladislava Pečenky 2020. Gratulujeme!!!
Branky: Richard Šimčík 2, Antonín Trlica 2, Marek
Ševčík - Jiří Jaroš, Petr Klhůfek
Konečné pořadí:
1. Hovězí
2. Stará Garda Zlín
3. Legendy Jasenná
4. Štípa
Sestavy:
Hovězí: Hučík, Berka, Trlica Filip, Šimčík, Zajíček, Štrbík Karel, Zetek, Trlica Antonín, Ševčík, Šrámek, Štrbík
Libor, Valíček Petr, Vaněk Karel, ved.mužstva: Bláha
Zlín: Janča, Šlahař, Klhůfek, Cahyňa, Jasenský, Červenka, Onda, Kopal, Dorotík, Jaroš, Julina, Slobodian,
Machů, Kukla, Caudr, Lošťák, Příkazký, Janča, Pšenčík,
Košař, trenér: Polášek, asiatent: Fröhlich, ved. mužstva:
Hošek, manažer: Blaha

Jasenná: Smilek René, Zicha Tomáš, Kráčala Roman,
Zicha Petr, Kuboš, Kráčala Jiří, Číž, Řezníček Milan,
Smilek Jaroslav, Pejter, Bělohlávek, Machala, Kratina,
Nikolén Martin, Nikolén Tomáš, Mrlina, ved. mužstva
Polách, generální manager Marek Řezníček
Štípa: Obdržálek, Skřivánek, Krajča, Štefan M., Štefan J., Kopal, Maňásek, Šarman, Seidler, Ráček, Paštěka,
Červenka, Navrátil

SK Jasenná ve fotbalové sezóně 2020/21 – podzimní část
Muži

Dorost

Lhota u Malenovic - Sk Jasenná 4:0 (1:0)
Sk Jasenná - Slušovice B 1:0 (0:0) Jurčák
Příluky - Sk Jasenná 3:0 (0:0)
Sk Jasenná - Návojná 1:5 (0:4) Jurčák
Mladcová B - Sk Jasenná 1:0 (0:0)

Lutopecny - Sk Jasenná 1:2 (0:1) Koňařík, Rafaj
Sk Jasenná - Březnice 1:2 (1:1) pp Řezníček Jakub
Ludkovice - Sk Jasenná 2:1 (1:1) Sušeň
Tabulka po 3. kole

Tabulka po 5 kolech:

1. Březnice

3

3

0

0

12:7

8

13

2. Ludkovice

2

2

0

0

22:4

6

12

3. Příluky

2

2

0

0

14:3

6

4. Tečovice

3

2

0

1

13:3

6

9

5. Štípa

3

2

0

1

11:6

6

9:10

8

6. Jasenná

2

1

0

1

3:2

4

3

8:11

6

0

3

7:15

5

7. Bezměrov

3

1

0

2

6:13

3

0

1

3

12:13

4

8. Dolní Lhota

3

1

0

2

5:14

3

1

0

1

3

10:17

4

9. Skaštice

2

0

0

2

6:12

0

5

1

0

0

4

11:17

3

13. Pozlovice

5

1

0

0

4

6:15

3

10. Lutopecny

3

0

0

3

2:8

0

14. Jasenná

5

1

0

0

4

2:13

3

11. Lípa

2

0

0

2

1:23

0

1. Lhota

5

3

2

0

0

19:8

13

2. Příluky A

5

4

0

1

0

15:7

3. Návojná

5

4

0

0

1

19:7

4. Štípa

5

3

1

1

0

12:6 12

5. Hvozdná

5

3

0

1

1

15:3

10

6. Mladcová B

5

3

0

0

2

10:13

7. Újezd

5

2

1

0

2

8. Slopné

5

2

0

0

9. Poteč

5

1

1

10. Slušovice B

5

1

11. Mysločovice A

5

12. Vysoké Pole
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Zpracování ovoce
v areálu zahrádkářů ve Slušovicích
Školní ulice čp. 632 /naproti benzínové pumpy/
Zpracování lze objednávat
na těchto telefonních číslech (po 16 hod.):
Vaření povidel:
Jiří Buriánek                          tel.  774 471 177
Sušení:
Vladimír Červenka                tel.  733 575 751
Moštování:
Pavel Drápal /úterý, čtvrtek/ tel.  734 743 636
Pavel Buriánek /soboty/        tel.  777 917 282
Pálení kvasů:
Pavel Sedláček                      tel.  776 209 094

Gargulák Oldřich                  tel.  731 987 248
Dolanský Petr                       tel.  777 555 312
Ostatní informace:
Ing. Jiří Buriánek

tel.  774 471 177

www.slusovice.cz
/informace na portálu města, odd. - spolky/
Internet : ČZS - základní organizace - web. stránky -   
Jihomoravský kraj - Zlín
e-mail: burianek.jiri@gmail.com
Ovoce na zpracování přinášejte čisté a dobře vyzrálé!
Jen tak budete spokojeni s výslednými produkty.
ZO ČZS Slušovice
Jasenský zpravodaj 11

Gratulujeme paní Jitce Mackové
k získanému ocenění Zlínského kraje

Uznávaná pedagožka, ale především folkloristka, která
už nespočet let dětem a mládeži předává lásku k lidovým
tancům a písním. To je paní Mgr. Jitka Macková – dlouholetá taneční vedoucí Vizovjánku a nyní i organizační
vedoucí celého souboru. Zastupitelka města Vizovice Zuzana Štalmachová ji navrhla na Ocenění za dlouhodobou
a kvalitní činnost dobrovolných pracovníků v oblasti volnočasových aktivit dětí a mládeže.
„Pro folklor ve Vizovicích získala paní Jitka Macková
víc než 1000 dětí a mládežníků, z nichž mnozí nyní sami
vedou taneční skupiny nebo hrají a vedou cimbálové muziky Ocún a Ocúnek. Vystupování Vizovjánku se za ta
léta stalo neodmyslitelnou součástí téměř všech kulturních akcí nejen ve Vizovicích, ale i ve Zlínském kraji.
Krajské ocenění si paní Macková plně zaslouží,“ řekla
autorka nominace.
Jitka Macková vystudovala univerzitu Palackého v Olomouci – obory učitelství 1. stupně a vychovatelství. Láska k lidovému tanci a písni ji v roce 1992 přivedla ke studiu Lidové konzervatoře ve Vsetíně. Nyní už přes 20 let
učí na 1. stupni ZŠ ve Vizovicích. Ve Vizovjánku působí 28 let. Za ta léta pro děti a nyní i pro dospělé připravila choreografii téměř 60 pásem a tanců. S některými
soubor postoupil i do celostátní přehlídky v Jihlavě. Se

souborem prezentovala vizovický folklor nejen v ČR, ale
i v zahraničí.
Ocenění převzala paní Macková dne 15. září tohoto roku při slavnostním aktu ve zlínské Baťově vile, kde
dobrovolníci obdrželi s poděkováním pamětní medaile,
pamětní listy a upomínkové předměty od představitelů
Zlínského kraje.
Ke svému působení paní Macková říká:
„Ujme-li se v každém souborovém dítku alespoň jedna květinka z pomyslné kytice valašských písní a tanců
a obohatí-li jeho život, nebude naše úsilí marné a pro
nás vedoucí to bude neustálou motivací. A prostý pozdrav na ulici doprovázený i po letech úsměvem bude naším největším oceněním.“
Převzato z Vizovických novin 04/2020, upraveno.

Vánoční trhy pod štíty Tater
v polském městě Zakopané

neuskutečnil (např. z důvodu coronaviru) bude částka
vrácena!

Odjezd v sobotu 12. 12. 2020 v 6.30 hodin z Jasenné
Celodenní pobyt na kouzelných adventních trzích pod
štíty Vysokých Tater v Zakopaném. Procházka vánočně
vyzdobenou promenádou mezi obchůdky s ochutnávkou
polských specialit. Návrat do 23.00 hodin.
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.

Změna provozní doby
na pobočkách české pošty
Od 1. 10. 2020 dochází k úpravě provozní doby pobočky České pošty s. p. v Jasenné. Otevřena bude takto:
Pondělí -------------15:00 – 18:00
Úterý
8:00 – 11:00
Středa -------------15:00 – 18:00
Čtvrtek 8:00 – 11:00
Pátek
8:00 – 11:00
Telefonní číslo na pobočku v Jasenné: 9542 763 13

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

Oznámení

Informace obecního úřadu

V pondělí 16. 11. 2020 bude obecní úřad z provozních
důvodů pro veřejnost uzavřen.
Připomínáme, že úřední hodiny pro veřejnost jsou pouze:
Pondělí 8:00 – 11:00
12:00 – 17:30
Středa 8:00 – 11:00
12:00 – 17:30
Úterý, čtvrtek a pátek – nejsou úřední dny.

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 25. září 2020.
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