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V máji nemá pasáčkovi oschnout hůl.

Tato pranostika se v letošním květnu dostatečně naplnila a chceme věřit,
že to byla tečka za deštivým a poměrně chladným jarem. Čeká nás léto, čas
mnoha vůní a snad i sluníčka a tepla. Přejeme vám všem, ať si ho vychutnáte
plnými doušky.

Pohledy na malebnou
jarní krajinu nikdy neomrzí

Foto: PhDr. Dana Daňová

Výzva hejtmana Zlínského kraje
Vážení občané,
velmi mi záleží na tom, aby se obyvatelé našeho kraje nechali v maximální míře očkovat proti koronaviru,
protože jedině tato ochrana vakcínou může zabránit fatálním ztrátám
lidských životů, jichž jsme bohužel
byli svědky v roce 2020 i na začátku letošního roku. Když v nemocnicích zbytečně na COVID-19 umírali
pacienti, kteří by mohli ještě řadu let
plnohodnotně žít, všichni odborníci, lékaři, epidemiologové i vědci se

shodovali na tom, že jediná věc, která může pomoci, je očkování.
Dnes tuto dlouho očekávanou
možnost máme a byla by velká škoda nevyužít kapacit očkovacích center, která jsou připravena zajistit bezplatnou vakcinaci všem zájemcům.
Prosím, využijme tuto příležitost!
Možná se teď jeví, že je COVID-19
za námi, ale bylo by bláhové propadnout tomuto dojmu. Nemoc může
znovu udeřit a jedině očkovaní lidé
budou chráněni a jedině tak pomů-

žeme i zdravotnickému systému, který si skutečně sáhl na dno svých sil.
I ve Zlínském kraji chceme podpořit národní očkovací kampaň,
protože se chceme co nejdřív vrátit
k běžnému životu, který nám umožní
pracovat, chodit do škol, setkávat se,
sportovat, bavit se a užívat si hezké
chvíle života bez omezujících opatření. Prosím, pojďme tomu naproti!
Ing. Radim Holiš,
hejtman Zlínského kraje

Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
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Dne 23. 4. 2021 Zastupitelstvo
obce Jasenná schválilo:
uzavření Smlouvy o úvěru č.
0633267119/LCD na částku ve výši
14 mil. Kč s pevnou úrokovou sazbou 1,51 % ročně mezi Obcí Jasenná a Českou spořitelnou a. s..
uzavření Dohody o výběru poplatků
a předávání dokladů se společností
Marius Pedersen, a. s.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č.
2020009632, kterým bylo ujednáno
předčasné splacení úvěru čerpaného
u ČSOB, a. s. k 23. 3. 2021.
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/0546/2021/STR se Zlínským krajem ve výši 1.000.000,Kč na realizaci projektu Centrum
společenského a spolkového života
obce Jasenná – Beseda Jasenná.
hodnoticí komisi pro posouzení nabídek na pořízení veřejného rozhlasu v rámci projektu na protipovodňová opatření ve složení Pavel
Polách, Roman Boháč a Vít Spisar.

Dne 18. 5. 2021 Zastupitelstvo
obce Jasenná schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 1/2021.
- celoroční hospodaření obce s výhradou a současně přijímá nápravná
opatření ke zjištěným chybám a nedostatkům vyplývajícím ze Zprávy
č. 138/2020.
- převod kladného výsledku hospodaření v roce 2020 ve výši
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4.923.120,41 Kč na účet nerozděleného zisku minulých let.
uzavření
Smlouvy
č.
OT- 0 0 1 0 3 0 0 6 6 7 41 / 0 0 2 E L M O
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 319/4,
323/5 a 323/6 v k. ú. Jasenná na Moravě.
uzavření Smlouvy č. 07/2021-53200/
BVB o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene na pozemku p. č.
3116/39 v k. ú. Jasenná na Moravě.
uzavření Veřejnoprávní smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Jasenná za účelem realizace projektu „Kompostéry do zahrad 2“
uzavření Smlouvy o výpůjčce
100 ks kompostérů za účelem realizace projektu „Kompostéry do zahrad 2“
uzavření Veřejnoprávní
smlouvy
o poskytnutí dotace z rozpočtu obce
Jasenná za účelem
realizace projektu
„Zlepšení separace odpadů v obcích
Mikroregionu Vizovicko“
uzavření Smlouvy
o výpůjčce za účelem realizace projektu
„Zlepšení
separace odpadů
v obcích Mikroregionu Vizovicko“

- uzavření Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva
k nemovitým věcem č. UZSVM/
BZL/506/2021-BZLM
- uzavření smlouvy o dílo na akci
Protipovodňová opatření obce Jasenná se společností Elmik s. r.
o. IČ: 04506677, Obora III 168/2,
757 01  Valašské Meziříčí, která nabídla nejnižší cenu při výběrovém
řízení, a to 2.014.374,- Kč.
Zastupitelstvo obce Jasenná projednalo účetní závěrku obce Jasenná sestavenou k 31. 12. 2020 a rozhodlo, že
účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce a účetní závěrku
schválilo.
PhDr. Dana Daňová

Zahájena rekonstrukce horní hospody
v kulturní dům
Na začátku května byla zahájena
rekonstrukce horní hospody v kulturní dům. Objekt s číslem popisným
65 koupila Obec Jasenná v roce 2017
v dražbě za částku 750 tisíc korun.
V letech 2018 a 2019 probíhaly práce
na zpracování architektonické studie,
projektové dokumentace a na získání stavebního povolení k rekonstrukci objektu.
V loňském roce byl výběrovým řízením vybrán dodavatel stavby –
společnost TM Stav, s.r.o., Vsetín.
V letošním roce se nám zatím podařilo na akci získat dotaci ve výši
1 mil. Kč od Zlínského kraje. Máme
podánu i žádost o dotaci na MMR
ČR, zde čekáme na výsledek. I z tohoto důvodu se zastupitelstvo rozhodlo vzít si na stavbu úvěr ve výši
14 mil. Kč. Pokud by dotace „vyšla“,
byla by výše úvěru uzpůsobena nové
situaci.
Celkový rozpočet na tuto investiční akci, která patří k těm největším,
co obec realizovala, činí 18,8 milionů korun.
Po rekonstrukci, která by měla dle
smlouvy být hotová v závěru měsíce prosince t.r., zde vznikne kulturní dům se zázemím pro konání kulturních, společenských a spolkových
akcí. Beseda Jasenná, jak jsme si toto
zařízení pojmenovali, bude rovněž
sloužit oběma našim školám pro jejich aktivity, pro nacvičování VS Portáš, Cérek z Jasenné atd. Obec zde
bude vítat nové občánky, přesunou se
zde jednání obecního zastupitelstva.  
Vybavení bude umožňovat nejrůznější přednášky se zajímavými
hosty, ale také divadelní představení. Do Jasenné se tak ve větším
rozměru vrátí možnosti kulturního
vyžití. Jedna z místností v přízemí bude sloužit jako zázemí pro terénní pečovatelskou službu. V této
věci je obec dohodnuta s Diakonií
Vsetín. Počítáme i s tím, že si bude
možné sál pronajmou pro soukromé
oslavy, svatby.

Co je ukryto v zemi

Titulek je odpovědí na některé dotazy občanů, zda sanace sesuvu na cestě na Dolní Paseky je jen ta zídka, zábradlí a kousek opravené cesty.
To nejdůležitější a pochopitelně i to
nejdražší se ukrývá pod opěrnou zdí:
jedná se o 30 kusů hlubinných pilotů
o hloubce 7 metrů, průměru 70 centimetrů. Materiálově jde o ocel, železo a beton. Právě tyto piloty udrží
svah, aby dál neměl tendenci sunout
se směrem dolů.
Pod zemí je ukryt rovněž systém
odkanalizování jak stavby, tak i místní komunikace. Další části stavby
jsou již patrné.

Máme k dispozici
100 kusů kompostérů

Obec Jasenná díky dotaci přes Mikroregion Slušovicko v rámci projektu „Kompostéry do zahrad 2“ získala
100 kusů kompostérů o objemu 1000
litrů. Dotaci nám poskytl OPŽP.
Kdo má zájem o kompostér, volejte či pište na obecní úřad, nebo
se rovnou dostavte osobně k podpisu smlouvy o výpůjčce. Zaměstnanci obce budou postupně kompostéry

rozvážet k domům, jejichž majitelé
budou mít uzavřenou smlouvu.

Rozšířili jsme sběrná místa
o nové kontejnery

Obec Jasenná přes Mikroregion
Vizovicko uspěla v rámci OPŽP se
žádostí o dotaci na projekt „Zlepšení separace odpadů v obcích Mikroregionu Vizovicko“. Díky toku jsme
získali 6 kusů žlutých kontejnerů
na plast, 2 kusy modrých kontejnerů na papír a jeden kontejner na biologický odpad. Ve všech případech se
jedná o kontejnery o obsahu 1100 litrů.
Nově jsme umístili jeden žlutý a jeden modrý kontejner na Hořansko
– k budově hasičské zbrojnice. Dále
jsme o žlutý a modrý kontejner rozšířili sběrné místo u horních bytovek.  
Po jednom žlutém jsme dali k dolním bytovkám a na fotbalové hřiště.
Přidali jsme rovněž jeden žlutý kontejner na Vrch Důbí – Horní Paseky.
Kontejner na biologický odpad jsme
přidali na místo bývalé Celebry (nad
Viboxem).
Věříme, že Vám zvýšený počet
kontejnerů umožní lépe třídit.
Jasenský zpravodaj 3

Poděkování Policii ČR,
oddělení Vizovice

V průběhu měsíce dubna a května trápily naši obec krádeže zeleně –
rostlin všeho druhu a také květináčů
i zahradního nářadí.
Díky Policii ČR z Vizovic, která na naši žádost v obci po tři týdny hlídkovala, se nám podařilo zloděje dopadnout a následně i usvědčit
z těchto krádeží, které postihly jak
obec samotnou, tak i naše spoluobčany a také SK Jasennou.

Opravdu se to děje
u nás, v Jasenné?

Nebyli jsme na to zvyklí. Léta se
projevy vandalismu naší obci vyhýbaly. Nyní se s nimi naopak setkáváme stále častěji.   Ničení prostředí
na hřišti u mateřské školy, poházené
prázdné láhve od vína, špačky od cigaret na místech, kde si pak hrají děti;
zničení lavičky v autobusové zastávce na horní točně, vrata hasičské
zbrojnice polité a pomalované hořčicí, usekané terminální větve na nově
vysázených stromech u památníku
legionářům, vulgární kresby na zdi
Sokolovny…
Pod školkou odstraněný poklop kanalizace umístěný v místní komunikaci, který pak někdo hodil do šachty. Tady se opravdu mohlo stát velké
neštěstí a těžká újma na zdraví.
Kdo to dělá? Nevíme. Jen nás to
jako zaměstnance obce velmi mrzí.
Snažíme se, aby obec byla čistá,
udržovaná. Stavíme, budujeme, sá-

zíme. A někdo jiný, zřejmě z nudy,
ničí. Drobné „klukoviny“ přecházíme s úsměvem.  Ale jsou věci, které
nás dříve nebo později donutí k tomu,
abychom v obci začali instalovat bezpečností kamery. Alespoň na ta místa, která mají co do činění s obecním
majetkem.

Další záměry obce

V dubnu obec podala žádost o dotaci na kompletní výměnu nábytku
v obecní knihovně. Zařízení knihovny je nejen zastaralé, ale v mnoha
ohledech za hranicí životnosti. Věříme, že zlepšením prostředí knihovny, její modernizací, se zvýší zájem
i o tuto službu.
Obec nyní zpracovává žádost
o dotaci na rekonstrukci chodníků na Hořansku. Tyto chodníky se
řadí k tomu nejhoršímu, po čem se
nyní chodci pohybují. Jejich rekonstrukce je naprosto nezbytná. Obec
již má na tuto akci i stavební povolení. O výsledku hodnocení podané
žádosti budeme informováni v měsíci záři. Pokud uspějeme, zahájíme
práce na jaře příštího roku.
V procesu stavebního řízení je
projekt multifunkčního hřiště, které
obec zamýšlí postavit na části svých
pozemků u Sokolovny. Stavební povolení očekáváme v závěru roku.
Souběžně s tím budeme i podávat
žádost o dotaci na tuto akci. Zde plánujeme s výstavbou začít v polovině
příštího roku.
Dvoustranu připravila
PhDr. Dana Daňová, starostka obce
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Jaro v Mateřské škole
V měsíci březnu byla MŠ důsledkem epidemiologické situace uzavřena. Přesto zaměstnanci pokračovali v přípravách, aby se dětem v naší
krásné školce líbilo.
Na zahradě vzniklo vrbové iglú,
stromy zdobí barevné budky, okna
školky krášlí motýlci, ptáčci a květinky. Pro předškolní děti každý týden paní učitelky chystají distanční
výuku na určené téma.
K jarním velikonočním svátkům
pro děti paní učitelky přichystaly jarní hru na zahradě školky. Děti plnily
zadané úkoly a po jejich splnění byly
odměněny malým dárkem.
Dne 12. dubna se mohly předškolní děti vrátit opět do mateřské školky. V tomto měsíci jsme se věnovali
dopravní výchově. Učili se dopravní
značky, tvořili města, využívali naše
dopravní hřiště. Děti se také zúčastnily výtvarné dopravní soutěže ve Vizovicích na téma dopravní prostředky.
Zavítalo k nám divadlo s interaktivním programem o Noemově arše.
Děti si to užily se zaujetím a nadšením.
Den Země jsme si připomněli delší vycházkou do okolní přírody, při
které jsme navštívili místní Fojtství,
sochu Portáše a vyčistili okolí MŠ
od odpadků.
Při návštěvě paní zdravotnice se
děti formou hry seznámily s první
pomocí a byly upozorněny na nebezpečí úrazu a následné poskytnutí první pomoci.
V závěru měsíce si děti užily čarodějnický týden, kdy tvořily, vařily
lektvary, kouzlily, hrály hry a tančily. Za své krásné kostýmy obdržely
čarodějnické vysvědčení s odměnou.
Jana Kovářová a spol. 
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Naše malotřídní škola fungovala i v nouzovém stavu
Malý projektant
a Kryštofe, neblbni!
MASka nás podporuje!

Naši školu opět navštívila paní lektorka vzdělávacího programu Malá
technická univerzita. Žáci 2. ročníku
se mohli zúčastnit dalšího volného
pokračování, tentokrát na téma Malý
projektant. Už mají za sebou několik
lekcí tohoto programu a stále se
dozvídají další zajímavé informace
ze světa techniky. Samostatně nebo
ve skupinkách plnili formou hry různé praktické úkoly. K dispozici měli
nejen krabici plnou kostek Lego Duplo, kterou všichni dobře znají, ale
také dětské technické výkresy a speciální funkční stavební prvky.
Žáci si vyzkoušeli vystavět podle
plánu ulici, kterou pojmenovali, vyprojektovali čističku odpadních vod,
trafostanici i vodárnu. Z barevných
drátů položili rozvody elektřiny, vody
i kanalizace a zapojili osvětlení ulice.
Dozvěděli se, kudy vede přívod elektřiny a vody, a kam pokračuje odpadní potrubí kanalizace poté, co opustí
dům. Ověřili si, že pokud chceme stavět, musíme mít nejdříve nápad a zajistit nějaký plán. K tomu potřebujeme pana projektanta a projekt, který je
nutný také při všech stavbách budov,
mostů, tunelů, kolejí a silnic.
Při společném řešení problémových situací se žáci učí vzájemně
spolupracovat, domlouvat, poradit
si. Na základě technických výkresů a plánů se zase učí technicky přemýšlet. Na závěr byly paní lektorkou odměněni dětským diplomem,
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osvědčením o absolvování lekce.
MTU je finančně podpořena MAS
Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Další akcí, kterou finančně podpořila MASka, byl preventivní program
pro žáky 4. a 5. ročníku s názvem
Kryštofe, neblbni! Program vznikl na motivy knihy Ivy Procházkové Kryštofe, neblbni a slez dolů! Pomáhá dětem mladšího školního věku
konstruktivně řešit problémy a ukazuje, jaké komplikace přináší unáhlené jednání. Lekce o přátelství a vzájemné pomoci. Hlavním cílem bylo
naučit se řešit problémy s kamarády
nebo v rodině konstruktivně a nekonfliktní cestou, posílit schopnost pomoct kamarádovi v nesnázích. Naši
žáci si program velmi užili, nebáli se
řešit problém a mluvit o něm a pomoci kamarádovi. Bylo to super!

Den Země

Každoročně si 22. dubna připomínáme nejpopulárnější světový svátek, a tím je Den Země. Tento den je
věnovaný naší planetě a měl by nám
připomenout, jaké dopady má činnost lidí na životní prostředí a na devastaci celé naší Země. V rámci oslav
vždy připravujeme pro děti, i s dětmi, vzdělávací akce. Je důležité, aby
si uvědomovaly, že je potřeba přírodu chránit vlastně po celý rok. Le-

tos jsme v rámci projektu výchovy
k ochraně životního prostředí připravili několik aktivit.
V první části programu jsme se
stali malými ochránci přírody. Využili jsme příležitosti připomenout
si, jak je důležité starat se o naše životní prostředí a udržovat ho v čistém stavu. Ekologická akce spočívala v úklidu okolního prostředí kolem
cest v obci, i v nejbližší přírodě a zúčastnily se jí všechny děti naší školy.
Nalezený odpad jsme posbírali a vytřídili do sběrných kontejnerů.
Mezi volnočasové aktivity v rámci
družiny byly zařazeny činnosti s využitím recyklovaného materiálu. Jednalo se o využití obalových kartonů na výrobu papírových zvířátek,
které děti doplnily skládanými jarními květinami technikou origami.
V rámci vyučování jsme sázeli řeřichu a pak s chutí i snědli :-). Tvořili
jsme výrobky z přírodnin, které nám
zkrášlily naše školní chodby.

Lesní stezkou po Jasenné

Další část projektu ke Dni Země
byla netradiční. S cílem poznávání jarní přírody připravili žáci
4. a 5. roč-níku společně s paní učitelkou aktivitu pro rodiny a všechny
milovníky přírody naučnou stezku
s názvem Les na jaře. Na vycházce krásnou jarní přírodou je možné
získat zajímavé informace o přírodě,
rostlinách i zvířatech, pro děti jsou
připravené zábavné dovednostní úkoJasenský zpravodaj 7

ly. Stezka začíná přivítacím plakátkem na autobusové točně uprostřed
obce. Směr, trasa i jednotlivá stanoviště jsou značeny červenými fáborky a celý okruh je zakončen posledním úkolem u mateřské školy. Pro
zájemce bude tato aktivní procházka
připravená do konce května.

Objevujeme přírodu
– Učíme se venku

Pobyt, hry i učení venku má blahodárné přínosy nejen pro fyzické
a psychické zdraví dětí, ale i pro jejich celkový rozvoj. Kontakt s přírodou významně snižuje stres, úzkosti
i deprese, zlepšuje vzdělávací výsledky, pozornost i soustředění. Učení je
zábavnější venku, kde příroda voní,
zní a dá se i osahat a skrze prožitky
se ukládá hlouběji a snadněji se vybavuje.
Naše škola podporuje tento pozitivní trend vzdělávání a trávení času
venku. Máme zájem na tom, aby se
děti zdravě rozvíjely právě díky podnětnému venkovnímu prostředí. Paní
učitelky se snaží, aby tímto stylem
výuky nadchly také děti. V rozvrhu
máme zaneseno, že pravidelně každý
pátek vyrážíme do přírody za novým
dobrodružstvím. Rodiče již vědí, že
své ratolesti mají přiměřeně obléci
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i obout na cesty po okolí. Na dosah
máme překrásnou přírodu, lesy i louky plné živých příkladů.
Příroda na nás letos dlouho čekala,
a my nyní společně sledujeme a nestačíme se divit, jak se rychle mění.
Jednou jsme stopaři, jindy badatelé,
měříme, odhadujeme, učíme se po-

znávat rostliny, stromy, zkoumáme
hmyz, povídáme si o zvířatech, o počasí, učíme se navzájem spolupracovat a lépe se poznáváme. Máme ještě spoustu plánů, jak přírodu k učení
využít a znalosti o ní rozšířit. Naším
cílem je, aby si přírodu děti zamilovaly, aby o ni měly zájem, aby k ní

takže již mohou na silnici bez doprovodu osoby starší 18ti let.

Zdravověda ve družině

měly vztah, chceme posílit jejich vnímání. Po kapkách budeme přírodu
zkoumat, zažívat, nasávat a pečovat
o ni. Stojí za to opět vyrazit ven!

Návštěva dopravního
hřiště na Vsetíně

Žáci 4. ročníku bojovali o průkaz
cyklisty. Ten nakonec získali všichni,

V pátek 14.5. nás navštívila ve družině paní Andrea Surá. Seznámila žáky formou dramatizace a praktických ukázek se základy podávání
první pomoci. Žáci velmi rádi předváděli figuranty a účastnili se scének.
První pomoc, důležitá telefonní čísla
záchranného systému a ochranné vybavení při sportu, dopravě a hrách je
třeba žákům opakovat stále a pokud
je to formou demonstrace nastalé situace, je to pro žáky záživné, přínosné a poučné. O vybavení lékárničky
a ošetření drobného poranění měli
žáci dobré povědomí z hodin prvouky, a tak za chvíli byli všichni “zranění“ (práce ve dvojicích) správně ošetřeni. Největší zajímavostí byla pro
žáky figurína na předvedení resuscitace. Zjistili, že správně prováděné
oživování je fyzicky velmi náročné.
Důležitost práce záchranářů a zdravotníků děti nakreslily tuší v hodině
výtvarné výchovy. Nabyté znalosti
pro postup v krizových situacích jsou
velmi podstatné, ale přejme si, abychom je potřebovali uplatnit co nejméně.

Vyhodnocení jarní soutěže

Tak, jak jsme Vás informovali v minulém čísle zpravodaje, Kulturní komise při Obci Jasenná uspořádala během jarních prázdnin rodinnou hru,
ve které děti hledaly 10 dílků z rozstřihaného obrázku. Deset krabiček
bylo ukryto na různých místech v katastru obce Jasenná. Nachystali jsme
celkem 700 dílků skládačky a vrátilo se nám 50 poskládaných obrázků (500 dílků). Poté přišla pro nás asi
nejtěžší část soutěže, a to vymyslet,
jakou odměnu předáme všem, kteří nám poslali obrázek zpět. Jelikož
soutěžící byli z různých věkovýchkategorií (od 6 měsíců až po 15 let)
a nemůžeme zapomenout ani na rodiče, kteří ty mladší doprovázeli, chtěli jsme odměnu pro všechny. Nako-

nec jsme objednali 50 ks medovníků.
Doufáme, že odměna chutnala a líbila se. Moc děkuji holkám – Len-

ce Kráčalové, Evě Pečenkové, Marcele Jurygáčkové, Kamile Poláchové
a Petře Zichové za pomoc při přípravě této vydařené akce.
Mgr. Andrea Čalová
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30 let JASNO JASENNÁ
Stalo se již tradicí, že si jednou
za pět let v tomto jarním období připomínáme výročí vzniku firmy JASNO, spol. s r.o., které se datuje ke dni
13. 5. 1991.
Tato oslava je neodmyslitelně spjata se dnem otevřených dveří, který
pravidelně připravujeme. Obvykle se
těší velkého zájmu ze strany občanů
i odborné veřejnosti, zejména pak fanoušků zemědělské a dopravní techniky, která k této akci neodmyslitelně patří.
V letošním roce jsme se připravovali na společnou, jubilejní oslavu,
30. výročí od založení firmy. Stále však platí přísná protiepidemická
opatření, která musíme respektovat
a která nám toto setkání neumožňují.
Firma JASNO je součástí naší obce
již 30 let. To už je i kus společné historie.  Řada z Vás, občanů, významnou měrou, svou profesí, přispěla
k jejímu rozvoji. Výjimkou nejsou
ani lidé, kteří stáli u samého zrodu
firmy a do dnešního dne zde pracují.

Vzpomínáme také na ty, kteří
s námi dlouhé roky psali historii firmy, ale dnes již mezi námi nejsou.
JASNO při svém založení navázalo
na práci a výsledky jasenských hospodářů, které byly historicky spojeny
s prací na poli, pastevectvím a chovem dobytka.
Nosnou činností se tak staly mechanizační služby v zemědělství.
V okruhu cca 500 km od sídla firmy
svým zákazníkům nabízíme kompletní polní sklizňové práce. Tato
činnost zaznamenala v posledních
letech obrovský, dynamický nárůst.
Naše technologické linky si vytvoři-

ly přirozený respekt, ale také obdiv
u řady zemědělců, odborné veřejnosti, novinářů i tzv. youtuberů. Při zadání sousloví „jasnojasenná“ na internetu „vyběhne“ spousta odkazů
a videí s velkým množstvím shlédnutí, což svědčí o výrazném zájmu veřejnosti o tento obor a naše mechanizační služby.
Další z činností, kterou jsme navázali na tradici naší obce, je chov dobytka. Pastevním způsobem odchovu skotu zajišťujeme údržbu krajiny
a přispíváme tak k udržení krajinného rázu a malebnosti obce. Polnosti
obhospodařujeme moderní zemědělskou technikou, šetrnou k pozemkům, hospodaříme v přísném ekologickém režimu.
I třetí oblast našeho podnikání –
mezinárodní kamionová doprava,
prošla od svého počátku značným
vývojem. Původně jsme se zaměřovali výhradně na lehkotonážní náklady, přepravu modulárních systémů.
V dnešní době umíme přepravu speciálních, nadměrných nákladů a to
po celé Evropě. Také v této oblasti
jsme si dokázali vytvořit a udržet své
místo na trhu.
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Firma JASNO JASENNÁ je s Jasennou pevně spjata.   Má zde své
sídlo a od svých začátků vytvořila
kolem stovky pracovních míst. Podporujeme různá místní sdružení,
spolky a organizace a v tom chceme
pokračovat i nadále. Podporujeme
aktivity dětí v místní škole a školce
a velkým potěšením pro nás je jejich
zájem o stroje, kamiony a dobytek,
který projevují při procházkách kolem našeho areálu ve volných dnech
s rodiči a nebo při plánovaných exkurzích v rámci školní výuky.
Přesto, že tyto aktivity byly v průběhu uplynulého roku značně omezeny nebo úplně znemožněny, věříme,

pro setkávání našich spoluobčanů při
dobrém jídle a pití.  
Věříme tomu, že svými aktivitami
značnou mírou přispíváme k pozitivnímu zviditelnění a propagaci naší obce.
I to je naším dlouhodobým cílem. Sousloví JASNO JASENNÁ, je dnes širokou veřejností chápáno jako značka a spojení, které je zaužívané, které
je zárukou technické inovace, pokroku
a profesionálně odvedené práce.

že pomalu přichází čas, kdy budeme
moci tyto naše malé příznivce ve firmě zase přivítat.
Stejně tak se těšíme, až budeme
moci naše spoluobčany i návštěvníky
obce znovu přivítat v RESTAURACI NA DVOJCE, kterou provozujeme již více než 5 let a přes všechny těžkosti uplynulého roku chceme
i nadále vytvářet příjemné prostředí

Naším cílem do budoucna zůstává
i nadále rozvíjet tyto základní aktivity firmy, vytvářet další pracovní příležitosti pro mladé lidi v zajímavém
oboru a dále propagovat dobré jméno
naše i naší obce.

Firma JASNO, spol. s r.o.
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přijme zaměstnance na pozice
- Mzdová účetní
Pracovní náplň – vedení mzdové a personální agendy, vedení pokladny.
Požadavky – vzdělání v ekonomickém oboru, min.2 roky praxe, znalost
programu PERM výhodou.
Nástup – 1.7.2021
- Automechanik
Požadavky – vyučen v oboru
Nástup – 1.6.2021
Zájemci se můžou hlásit na tel. čísle:
603 282 241 - Bc. Kadlečková Blanka / 737 388 977 - Zrníková Ludmila
Životopis zasílejte na e-mail: jasno@jasno.eu
Jasenský zpravodaj 11

Ve stopách našich předků – Pod Syrákovem
Posledně jsme putovali přes Syrákov, na kterém zanechala stopy činnost, s Valašskem
neodmyslitelně spjatá–chov ovcí. Zde jsem zmínila název U Tabulí, které vyvolalo malou
polemiku. Je to krásný případ proměn pomístního jména v čase. O tomhle místu
jsem věděla, že se zde stýkaly dva kraje, nyní je to místo styku dvou okresů,
a u bývalého kronikáře Macka se dočteme, že jde o místo společné
hranice obce Jasenná a Liptál, kudy vedla hranice politických
okresů Holešov a Valašské Meziříčí.
Dnes probádáme oblast pod Syrákovem. Poputujeme
směrem z dědiny, podél nové Portášské naučné
stezky, až k hranicím se Všeminou. Když
dojdeme k místu, kde stával tzv. „horní kravín“,
tak po levé straně uvidíme louku zvanou
Úplzek. Po pravé straně směrem vzhůru,
najdeme rozlehlý pozemek zvaný
Hadinec.
Hadinec řadíme mezi starší pomístní jména, které můžeme dohledat v urbářích již k roku 1585. Hadinec je zakreslen také v mapě Třetího
vojenského mapování (Františko-josefské mapování) ze 70. let 19. století.
V této mapě je již zakreslen také Syrákov („Sirakow“). Ne vždy pomístní
jména odráží skutečný stav. Mnohdy
jsou pomístní jména odvozena od skutečností již minulých. Někdy nás dokonce mohou mást a domýšlení původu jejich jména může být zavádějící.
Tohle pravděpodobně není případ Hadince. Hadinec byl zapsán, jako „eldorádo hadů“, kteří využívají výhody
slunné polohy pozemku. A tak si Hadinec své jméno právem zaslouží.
Cesta se dál vine vzhůru do kopce,
až k 2. tabuli Portášské naučné stezky. Při stoupání máme po levé straně les Dúbí. Kdybychom se nahoře
u naučné tabule dali doleva, tak dojdeme do místa zvaného Rúžanovská,
kde hojně rostly šípkové růže. Pokud
se dáme doprava, projdeme skrz částečně zalesněné Skalky, rozprostírající
se přes hřeben až do údolí Závršského
potoka. Dále přes Trávníky-Lotka sejdeme až ke skautskému táboru. Zde
se na chvíli zastavíme a vzhlédneme
vzhůru do protějšího svahu. Uvidíme
táhlou louku, při jejíž levém okraji se
nachází Pičulíčky a nad nimi Evjákovy paseky. Pičulíčky byly známy už
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Mapa: Pomístní jména (číslo 40 – Pičulíčky)
v 18. století. Strmá lesní cesta vinoucí
se podél louky přes Pasečiska, nás zavede až na hřeben, do místa zvaného
Táborek, kde nyní najdeme prosvětlenou paseku schovanou uvnitř lesa.
O Táborku se traduje, že zde tábořil král Matyáš Korvín při svém tažení
proti Jiříku z Poděbrad. Mohl Táborek takhle získat svůj název? Ať už je
tato legenda pravdivá či nikoliv, Táborek nepochybně řadíme k pomístním
jménům, které se dědí po generace.
Toto jméno lze dohledat již v Prvním vojenském mapování (lidově zvaném Josefské mapování), provedeném
za vlády Josefa II., v 18. století. Z Táborku se po červené turistické značce dostaneme přes Cigánky a Vrchsečí, až na Syrákov. Pozorný poutník si
může všimnout takzvaného Trojáku

– trojmezního kamene, vyznačujícího místo styku tří katastrů (Všeminy,
Liptálu a Jasenné).  Já ale ještě chvíli u Táborku zůstanu a budu zde rozjímat nad naším dalším putováním.
Příště třeba na Holbíkú vrch.
Zdroje: MACEK, Jan. Mapa pomístních jmen – obec Jasenná. OÚ Jasenná: 1957; MIKULÁŠTÍKOVÁ, Hana.
Pomístní jména: v obcích Bratřejov,
Chrastěšov, Jasenná, Lutonina, Prlov,
Ublo. Brno, 1979; MIKULÁŠTÍKOVÁ, Eva. Soubor map vybraných prvků obce Jasenná na Moravě. Brno,
2018; MIKULÁŠTÍKOVÁ, Eva. Toponyma jako nositelé paměti Brno,
2018
Autorka textu:
Mgr. Eva Mikuláštíková

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA Dotek z.ú.
Co nabízíme?
!
!
!
!
!
!

Pomoc při osobní hygieně.
Pomoc při oblékání, svlékání, pomoc při samostatném pohybu.
Pomoc při přesunu na lůžko či vozík.
Dovoz obědů, příprava a podání stravy.
Pomoc při úklidu, nákup, pochůzky, praní prádla.
Doprovod k lékaři, na úřady nebo jiné instituce.

Pro koho tady jsme?
Pečovatelská služba je poskytována:
! v domácnostech uživatelů - obyvatel ORP Vizovice a dále Lípa, Hvozdná,
! každý den včetně víkendů a svátků od 7:00 do 19:00 hod.
Péči poskytujeme: seniorům, osobám s chronickým onemocněním, osobám s jiným zdravotním
postižením, starším 27 let.

Proč tady jsme?
Posláním pečovatelské služby Dotek z.ú., je poskytovat uživatelům takovou pomoc a podporu, aby
mohli co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí a žít způsobem, na který byli dosud zvyklí.
Cílem pečovatelské služby je:
! Podporovat uživatele v činnostech, které zvládají sami, pomáhat jim v činnostech, které již
sami nezvládají a umožňovat jim tak život, na který byli doposud zvyklí.
! Umožňovat důstojné dožití ve vlastních domovech bez nutnosti odcházení do trvalých
pobytových zařízení.
! Podporovat uživatele v sociálním začleňování

Jak nás můžete kontaktovat:
Na adrese Pardubská 1194, 763 12 Vizovice
www.pecovatelstvidotek.cz
Vedoucí zařízení:

tel.

775 726 656

email: zdravotni.dotek@seznam.cz
Sociální pracovnice: tel.

737 024 823

email: socialni.dotek@seznam.cz

Jak nám můžete pomoci:

! Finančním darem na účet č. 2300271637/2010
! Pokud byste rádi pomohli jinou formou, kontaktujte nás.

Sociální služba je podporována z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění dostupnosti sociálních služeb na území Zlínského kraje a k
zajištění priorit, z rozpočtu města Vizovice, města Slušovice a dalších obcí ORP Vizovice.
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Úložný box Zásilkovny bude i v naš í obci

V měsíci červnu bude u budovy obecního úřadu vybudován nový úložný
box společnosti Zásilkovna. Bude přístupný kdykoliv během dne. Z důvodu
nedostatečné parkovací plochy u obecního úřadu doporučujeme všem, kdo
jej budou využívat, aby svá auta parkovali na parkovišti u budovy místní
samoobsluhy.

Svoz
velkoobjemového
odpadu z obce
Ve dnech 28. a 29. 5. 2021 budou v obci přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad, a to
na horní točně, u dolního kostela
a na parkovišti před společností
Vibox. Svoz nebezpečného odpadu
proběhne až v měsíci srpnu, přesný
termín oznámíme v červencovém
vydání zpravodaje.

VÝSTAVIŠTĚ
KROMĚŘÍŽ
12.6. - 13.6.2021
ŠPERKAŘSKÉ
A RUKODĚLNÉ TRHY
Návštěvníci se mohou těšit na
unikátní prodejní výstavu šperků,
kovové a skleněné bižuterie, zirkonia, drahých kamenů a minerálů.
Milovníci kreativní tvorby mají
jedinečnou příležitost vidět a koupit rukodělné výrobky předních
českých firem.
Pro širokou veřejnost je jako
doprovodný program připravena
dvoudenní nabídka českých a moravských vín spojená s prodejem
produktů tuzemských výrobců uzenin, sýrů a pochutin.

Kominík Zlín

Pan Miroslav Majiček, certifikovaný kominík,

nabízí:
☛
☛
☛
☛
☛
☛

Platné řádné kontroly komínů na plyn, tuhá paliva (dřevo), naftu …
Podle zákonné vyhlášky: 133/1985 Sb, 34/2016 Sb., TPK 01 – 03
Možná úspora 15 – 30 tis. Kč při montáži na kondenzační kotel – plyn
Oprava komínových hlav nad střechou
Jádrový šetrný vrt + vyvložkování nerezem + výchozí revize s výpočtem spalinových cest
Čas kontroly 40 – 60 minut

Kontakt:
web: kominikzlin.cz; e-mail: muj@kominikzlin.cz; tel.:
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+420 739 239 937

Výtvarná soutěž SRPDŠ
Jaro začalo opět různými omezeními, a tak naše
sdružení rodičů, přátel dětí a školy vyhlásilo výtvarnou soutěž.
V období nouzového stavu a absence ve škole a školce, se děti alespoň trošku ve své fantazii mohly zatoulat
do oblíbené ZOO a svým výtvarným pojetím nakreslit
nejoblíbenější zvířátko. Výtvarné soutěže JARO V ZOO
se děti zhostily na výbornou.
Celkem se soutěže zúčastnilo 10 dětí z mateřské školky
a 30 dětí ze základní školy.  Krásné obrázky našich nadaných malířů jsou k nahlédnutí ve vývěskách u místního
obchodu. Všechny děti byly moc šikovné a vybírání toho
nejlepšího bylo velmi složité. Rozhodli jsme se tedy k odměně pro všechny účastníky soutěže ve formě vstupenky
do ZOO Lešná. Tímto činem, a zároveň darem v hodnotě
5000,- Kč, bychom chtěli podpořit zoologickou zahradu,
která v těchto dnech byla odkázána na dobročinnost lidí.
za SRPDŠ Jana Kovářová
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SK jasenná sice nehraje, zato buduje „o sto šest“
Stejně jako v minulé sezoně 2019-2020, tak ani v nynějším ročníku 2020-2021 se nepodařilo okresní fotbalové soutěže dohrát díky "COVIDU"!!! To tedy znamená,
že platí výsledky dosažené v odehraných zápasech v podzimní části soutěže. Muži Sk Jasenná skončili v Okresním přeboru na 12. místě, dorost na 7. místě a mladší žáci
ukončili sezónu osmí.
Následující ročník Sk Jasenná odehrají muži v OP, dorost se musí zrušit, většina hráčů se přesunula z hostování zpět do Vizovic, někteří už věkově přesídlí do mužů
Sk Jasenná a zbylí dorostenci budou hrát za Lípu. Snad se
ještě podaří dát do kupy tým mladších žáků a přípravky.
Fotbal byl v poslední době uspán k zimnímu spánku
a nejvíc tím trpí nižší soutěže. Naštěstí máme v Jasenné fotbalové vedení, které i přes nepřízeň osudu dokázalo vymyslet projekt opravy bufetu, přilehlé hospodářské
místnosti a garáže pro sekačku. Vše vypuklo 23. ledna,
kdy se za pomoci dorostenců a přátel klubu začalo s bouráním. Poté se každou sobotu scházeli nejen hráči a svépomocí pomáhali s demolicí bufetu. Rekonstrukce probíhá asi po 50 letech od výstavby. Původním záměrem měla
být jen malá oprava, ale v průběhu rozebírání stavby se
zjistilo, že bude potřeba vše opravit od podlahy.
S materiálem na dřevěnou konstrukci pomohli manželé Křupalovi. Tesařskou a klempířskou práci odvedl Franta Paulík. Sádrokártony udělali chlapi Poláchovi,
zednické práce provedli zdarma Petr Zicha (Čiko) a Petr
Kovář (Beruna). Nespočet hodin strávili při práci na hřišti i Radim Lukáš, Tomáš Zicha (ten hlavně), Petr Sušeň
nebo Jarda Kratina. S natíráním palubek dalo ruce k dílu

i hodně dorostenců. S pohoštěním na kolaudaci pomohl
řezník Petr Kovář. Spousta lidí, kteří pomohli, zde není
jmenována, ale i jim patří velké díky!!!
Marek Řezníček

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 28. května 2021.
16 Jasenský zpravodaj

