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Citát pro tento měsíc:

Vyháněj přírodu vidlemi, ona se přece zas vrátí.

Quintus Flaccus Horatius

Valaši na Valašsku
- dokonalé souznění

Foto: PhDr. Dana Daňová

Kalamitní těžba následkem vichru
V závěru loňského roku došlo
v důsledku nebývale větrného počasí k vývratu 40 vzrostlých stromů
v obecním lese, v lokalitě nad Muchami.
Vzhledem k tomu, že jsme právě
tam na podzim vysázeli nový les, jedinou cestou, jak dostat stromy dolů,
je přibližování těžby koňmi. Tato náročná a velice odborná práce se už
tolik často nevidí. My u nás v obci
máme velké štěstí, že toto řemeslo
zde bravurně ovládá pan Stanislav
Coural, který své zkušenosti předává dál.
PhDr. Dana Daňová, starostka

Oprava zvonu na věži evangelického kostela

Možná si to ani neuvědomujeme,
ale je tomu už více než 10 let, kdy
neslyšíme zvonění z věže evangelického kostela. Na původním bronzovém zvonu z roku 1862, vážícím cca
135 kg, vyrobeném zvonařskou firmou Hilzer ve vídeňském Novém
Městě se už „podepsal“ čas a staršovstvo sboru hledalo finanční prostředky k jeho opravě.
Současná oprava zvonu a jeho elektrického pohonu je realizována zvonařským ateliérem akademického
sochaře Josefa Tkadlece z Halenko2 Jasenský zpravodaj

va. Tato oprava mohla být provedena
především díky dotaci Obce Jasenná ve výši 100 000 Kč, firmě Jasno,
ale také díky Vám všem, občanům
Jasenné, Lutoniny, Ubla i Vizovic,
kteří jste předali osobně nebo zaslali
na účet sboru finanční dar na opravu
zvonu, za což velmi děkujeme.
A spolu s Vámi všemi se budeme
těšit a radovat ze zvonění našeho zvonu.
Za staršovstvo evangelického sboru
Blanka Macková

Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Usnesení přijatá dne 9. 12. 2020

-

-

-

Zastupitelstvo obce Jasenná
(dále jen ZO) schválilo
dodatky č. 1 – č. 5 ke smlouvě o dílo
se společností JL5 spol. s r. o., Horní Vršava 5355, 760 01 Zlín na stavbu „Jasenná – bezpečná a přístupná
obec pro všechny – chodník podél
silnice I/69, II. etapa“, kterými byla
upravena cena díla na konečnou
částku 3.706.929,- Kč vč. DPH;
zadání vypracování projektové dokumentace včetně stavebního povolení na opravu nosné hřbitovní
zdi na dolním hřbitově společnosti Stasykon PV s. r. o.;
Řád veřejných pohřebišť v obci Jasenná;
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce
Jasenná pro rok 2021 ve výši 450,Kč/poplatník/rok;

- inventarizační komisi k provedení
inventur majetku obce ve složení:
předseda – Pavel Polách, členové –
Monika Zrníková, Ondřej Navrátil,
Tomáš Zicha;
- rozpočtové provizorium Obce Jasenná pro 1. čtvrtletí roku 2021
v měsíčním čerpání 1/12 rozpočtu
roku 2020;
- Rozpočtové opatření č. 3/2020;
- převod finančních prostředků ve výši
8.103,98 Kč z rezervního fondu ZŠ
Jasenná do fondu investic za účelem
dofinancování doskočiště;
- zřízení rezervního fondu Mateřské škole Jasenná, okres Zlín, p. o.
od 1. 1. 2021;
- prodej obecního pozemku p. č.
264/5 v k. ú. Jasenná na Moravě
o výměře 16 m2;
- prodej dílu „a“ z obecního pozemku p. č. 3163/1 v k. ú. Jasenná
na Moravě o výměře 73 m2;
- koupi pozemků p. č. 80/2 o výměře 26 m2 a p. č. 82/3 o výměře 35 m2 v k. ú. Jasenná na Mora-

vě za cenu 40,- Kč/m2, tj. celkem
za 2.440,- Kč.
ZO pověřilo starostku a účetní
obce k provedení závěrečných úprav
rozpočtu roku 2020.

naše rodiče a příbuzné vánoční koledování, které bylo spuštěno na 1. adventní neděli do „éteru“. Ohlasy rodičů byly moc hezké a všichni měli
velkou radost.
Společné zdobení vánočního stromečku před altánkem u naší MŠ, bylo

pro děti velkým dobrodružstvím. Nachystali nám ho zaměstnanci z obce
Jasenná, kterým patří velký dík.
Zdobení dalšího vánočního stromečku společnými silami tentokráte uvnitř
školky děti bavilo, a to hlavně proto, že
ozdoby byly jejich vlastní tvorba.

Gratulujeme paní Blance Mackové,
člence staršovstva místního farního
sboru, k získání ocenění Pečovatelka roku 2020 v celostátní soutěži Národní cena sociálních služeb, kterou
pořádá Asociace poskytovatelů sociálních služeb. Paní Macková pracuje
v Diakonii Vsetín, kde jí za práci poděkovala také místostarostka Vsetína
Simona Hlaváčová se slovy: „Máte
velké srdce a toho si nesmírně vážím.
Děkuji za Vaši obětavou práci o naše
vsetínské seniory.“

Zima v MŠ

Podzim nám utekl jako voda a my
se přehoupli v naší krásné Jasenné do zimního období, kdy jsme se
s dětmi těšili na ten voňavý adventní
čas a chystání se na nejkrásnější svátky v roce – Vánoce.
V tomhle předvánočním čase jsme
opět nezaháleli a nacvičovali jsme pro
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Velkým překvapením pro děti byla
návštěva Mikulášské družiny, kterou
připravili zaměstnanci naší školky.
Děti byly nadšené.
V tomhle adventním období jsme
pro děti připravili i pečení perníčků,
kdy se děti zapojily nejen při přípravě, ale moc rády i při pozdější konzumaci svých výrobků.
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Tohle období je stále pod ,,rouškou,,. Z tohoto důvodu nám nebylo přáno připravit klasickou besídku
s přítomností rodičů, ale opět natrénovat on-line vystoupení a to s Vánočním příběhem o narození Ježíška.
Děti i rodiče se zapojili s přípravou převleků a kulis. O to více to děti
bavilo a cítily se jako herci. Výsledek byl úžasný a jsme moc šťastné,
že máme tak šikovné děti a rodiče.
Moc děkujeme. Reakce a zpětné vazby hodně potěšily a jsou naším motorem pro další práci.
Vánoční den pro děti se uskutečnil
poslední týden před Vánocemi. Byl
hezký s atmosférou Vánoc a koledami. Děti si ho moc užily. Našly pod
stromečkem spoustu dárků a hraček,
se kterými si hezky hrají.
Děkujeme Vám za přízeň v roce
2020, za sponzorské dary od pana
Jurčáka, pana Polčáka, paní Fišerové, paní Šárce Mikuláštíkové, spolku SRPDŠ i těm „tajným“ sponzorům. Velké díky patří také obecnímu

úřadu – paní starostce PhDr. Daňové.
Těšíme se na další spolupráci v roce
2021.
Doufáme a pevně věříme, že tento rok bude veselejší, brzy bez roušky
a s úsměvem na tváři.
Moc to přejeme nám všem.
Za celý kolektiv MŠ
p. uč. Lenka Janochová

Zdravíme ze základní školy
V letošním školním roce se s dětmi opět setkáváme v oblíbeném čtenářském klubu. Současná situace nám
neumožňuje osobní setkávání s dětmi 5. ročníku a tak vedeme náš kroužek on-line. Každý pátek odpoledne si
na dálku povídáme o oblíbených knihách a hrajeme hry na rozvoj fantazie.
S mladšími dětmi se setkáváme u čtení ve třídě. Společně čteme
úryvky z oblíbených knih, vyprávíme příběhy a rozvíjíme naši představivost.
V čtenářském klubu v dětech budujeme pozitivní vztah ke čtení a knihám. Dodáváme jim sebedůvěru

a učíme je o knihách a světě kolem
sebe přemýšlet a také mluvit.
Alena Hüttlová
Konečně napadl sníh, proto co nejvíce času trávíme venku na čerstvém

vzduchu. Máme velkou radost ze sněhové nadílky, nejraději se koulujeme,
stavíme různé cestičky, skokánek
a samozřejmě sjíždíme na bobech
malý svah vedle školy. Zimní přírodu využíváme za dodržování bezpečnostních opatření také k pokusům při

výuce prvouky a jako inspiraci při
výtvarných činnostech. Přejeme si
co možná nejvíce takových zasněžených dní.
Stanislava Krejsová
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Rok 2020 z pohledu hasičů
Rok 2020 začal pro hasičský sbor
v Jasenné znamenitě, celý leden jsme
se věnovali přípravám již 18. Hasičského plesu, který se konal 25. ledna v místní sokolovně. Z účasti jsme
byli mile překvapeni. Všichni, co přišli, se skvěle bavili až do noci a brzkých ranních hodin.
Poté však přišel zvrat v podobě
pandemie COVID-19. Během první jarní vlny jsme rozváželi dezinfekci a pomáhali v místní prodejně
COOP Jasenná. Tréninků a soutěží
jsme se letos neúčastnili jednak z důvodu zrušených závodů, ale také proto, že jsme neměli k dispozici sportovní mašinu.
V létě, po rozvolnění opatření,
jsme uspořádali za zvýšených hygienických podmínek tábor ve Vlachovicích a několik výletů. Bohužel
se nám nepovedlo uspořádat závod
TFA na hřišti z důvodu zhoršující se
epidemické situace. V prosinci jsme
stihli jenom Mikulášskou obchůzku,
kdy jsme prošli většinu obce.

Hned začátkem roku jsme zažádali o dotace ze Zlínského kraje z programu na podporu sportu v obcích
do 2 000 obyvatel, a to úspěšně. Bylo
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nám poskytnuto 21 000 Kč, které
byly použity na přímou a systematickou práci s dětmi a mládeží SDH Jasenná např. na občerstvení, dopravu
a dresy.
Nejdůležitější náplní hasičů jsou
výjezdy k požárům a k pohromám
způsobeným přírodou. V tomto roce
jsme začali hned v pátek 24. ledna,
kdy jsme vyjeli k požáru komína rodinného domu. Naštěstí nedošlo k zahoření a my jsme se mohli poklidně
vrátit k chystání plesu. Pokračovali
jsme 30. března výjezdem k požáru
lesního porostu v Hodíně. V sobotu
10. listopadu jsme vyjížděli k požáru
dřevěnice nad koupalištěm.
V neděli 25. listopadu jsme za brzkých ranních hodin vyjížděli k tragickému požáru automobilu na Syráko-

vě. Zde jsme pomáhali s prohledáním
lesního porostu a s uzavřením komunikace. V noci ze 30. listopadu
na 1. prosince jsme vyjížděli k poslednímu výjezdu v roce 2020 – zahoření sazí v komíně rodinného
domu.
Tímto děkuji zásahové jednotce
za její práci při zásazích, údržbě cisterny, techniky a zbrojnice.
Letos jsme nemohli uspořádat výroční schůzi sboru, a proto bych chtěla popřát všem členům sboru hodně
zdraví, štěstí a ať je rok 2021 bohatější na soutěže, akce a chudý na požáry
a živelné pohromy.
Všem občanům přeji za SDH Jasenné hodně zdraví, štěstí a lásky
v roce 2021.
Starostka SDH Jasenná
Jana Pečenková

Co přináší kniha
Probouzím se časně ráno a můžu
si ještě prodloužit snění nad knihou.
Beru do rukou rozečtenou knihu s titulem Vlastivěda krajiny mého srdce, od autora Václava Větvičky. Otvírám knihu na stránkách s povídáním
o Buchlově, o moravském Horňácku, Dolňácku a Podluží. Dostávám se
do světa vinorodé Moravy, a najednou
začínají v paměti vyskakovat vzpomínky, kde jsem byl a která místa navštívil. Bzenec a vzpomínka na Bzeneckou lipku – víno, které nám v době
počínající dospělosti hodně chutnalo.
Tuto značku vína jsem si přál koupit
i na loučení se svobodou, tedy zpívání před svatbou v roce 1974. Vzpomněl jsem to před bratrem a on říká:
“Víš co? Zajedeme za mým bývalým
spolupracovníkem strýčkem Býčkem,
bydlí v Domaníně hned vedle Bzence, určitě nám poradí a víno zajistí“. Strýček Býček pracoval ve Svitu
ve Zlíně a bratr Jan se u něj v dílně
vyučil. Strýček mu na pracovišti říkali
všichni, nemělo to však nic společného s rodinným vztahem. Tak a výprava byla domluvena. O jedné červnové
neděli po ránu vyjíždíme, po příjez-

Upozornění občanům

Obec předložila žádost o dotaci
na kompletní rekonstrukci místní komunikace Prostřední v úseku od mostu
pod Restaurací Na Dvojce až po hasičskou zbrojnici. V případě, že uspějeme
– měli bychom tuto informaci vědět
nejpozději v květnu – bude zájem obce
rekonstrukci provést v srpnu či září.
Obracíme se tedy na občany z této
lokality, pokud ještě plánují přípojku
vody, aby tak nejlépe udělali do srpna
tohoto roku. Pak by byla velká škoda
novou komunikaci rozbíjet.

Zimní údržba

Po loňské, velice příznivé a na sníh
chudé zimě, máme zde letos opět zimu
takovou, jaká k Valašsku patří.
Prosíme občany, aby neparkovali
auta zejména na výjezdech ulic nebo
v ulicích. Je riziko, že tam technika nenajede anebo může auta poškodit.

du do Domanína se dozvídám, že Jan
do Domanína dříve v době učení jezdil, tak nemáme problém s vyhledáním domu, kde strýček Býček bydlí. Ti dva se neviděli bezmála 20 let.
Oba poté seděli, vzpomínali a nakonec došlo i na obhlídku Domanína.
Strýček vzpomínal, jak chodívali s Janem do vinohradu a když šli navečer
domů, tak prý Janek nejraději zpíval
písničku: “Chodníček bělavý mezi vinohrady“, a hned si ji také zanotovali.
I po těch dávných letech si na tuto písničku mnohokrát vzpomenu a vidím
Janka, jak schází do doliny k Domanínu a notuju si s ním. Víno jsme koupili, jenom to nebyla Bzenecká lipka,
tu neměl ani strýček Býčků a sdělil
nám, že je nedostatkovým zbožím, že
ji těžko seženeme i ve Bzenci. No nakonec jsme vezli nějakou odrůdu ryzlinku a dnes se na internetu dočítám,
že Bzenecká lipka je typem ryzlinku rýnského, moselského typu. A už
jsem doma, vždycky jsem měl moselská vína rád, takové značky Schwarze
Katze, či Schlossen zell, byly k dostání i v 80. letech minulého století. Už
vím, proč mi Bzenecká lipka vždycky chutnala.
A ještě jedna vzpomínka z doby, kdy
Bzenecká lipka začínala být na pultech

obchodů vzácností, jedná se o období let 1975 až 1978. Na koupališti byl
v té době prodávajícím a zaměstnancem v bufetu pan Oldřich Dřímal. Navečer jsme chodívali chvilku posedět,
zahnat po celém dnu žízeň. Živě si pamatuji, jak jsme jednou večer již chtěli
jít domů, přišel za námi a povídá: “Ještě nechoďte, dejte si ještě víno, mám
tam specialitku“, za chvilku byl nazpět
a na stole se objevila sedmička Bzenecké lipky. Ještě jednou v jiný den se
to opakovalo s moselským vínem. Už
nevím, zda jsme před ním vzpomínali
tato vína, ale byl zkrátka každým coulem obchodník a věděl jak na zákazníka. Pro připomenutí, pan Oldřich Dřímal byl majitelem a provozovatelem
obchodu smíšeným zbožím U Dřímalů, do roku 1950, pak obchod provozovalo spotřební družstvo JEDNOTA.
Obchod stál vedle obecního úřadu.
Život jej zavál do Jasenné z hanácké
dědiny Bezměrov, ležící u Kroměříže,
na řece Moravě. Zemřel v roce 1986,
ve věku 76 let.
Vidíte, na jaké myšlenky a vzpomínky přivede čtení knihy, která je
s tématikou historie známých míst.
Kniha brnkne na struny, které rozezní naše vědomí.
Pavel Sovička

Dál prosíme majitele aut, aby je neparkovali u obchodu. Brání tak tomu,
aby zaměstnanci obce mohli prostor
před obchodem uklidit tak, aby zde
pak mohli bez potíží najíždět zákazníci.

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. 2021 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 mají 50% slevu, platí 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 s variabilním
symbolem 134128).

Platba místních poplatků

Do 31. 3. 2021 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
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Vítání občánků 6. 12. 2020
V neděli 6. 12. 2020 přivítala starostka obce za přísných protiepidemických opatření další nové občánky.
Jsou jimi: Marie Bajzová, Kristýna Štefková, Ondřej
Jurčák, Markéta Hnilicová a Tereza Vařáková.

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. ledna 2021.
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