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Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Dne 23. listopadu 2021
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo
- Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR na akci
Výměna vnitřního zařízení Obecní
knihovny v Jasenné;
- předložení žádosti do programu
MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova č. 117D8210, dotační
titul DT 117d8210E – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov
na akci: Rekonstrukce MŠ Jasenná
– výměna podlah a dveří;
- Smlouvu o zřízení služebnosti
k pozemkům p. č. 389 a 3108/1, k.
ú. Jasenná na Moravě;
- Rozpočtové opatření č. 4/2021;
- Obecně závaznou vyhlášku obce
Jasenná č. 2/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství;
- Obecně závaznou vyhlášku obce
Jasenná č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství.
Zastupitelstvo obce Jasenná neschválilo prodej obecního pozemku
p. č. 399 v k. ú. Jasenná na Moravě.

Dne 21. prosinec 2021
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo
- inventarizační komisi k provedení inventur majetku obce ve složení předseda – Pavel Polách, členové
– Tomáš Zicha, Jaroslav Tomanec,
Ondřej Navrátil;
- rozpočtové provizorium Obce Jasenná pro 1. čtvrtletí roku 2022
v měsíčním čerpání 1/12 rozpočtu
roku 2021;
- uzavření Dodatku č. 5 ke smlouvě
o dílo ze dne 20. 4. 2020 uzavřené se společností TM Stav Vsetín,
s.r.o.;
- uzavření Pachtovní smlouvy mezi
Obcí Jasenná a Farním sborem
Českobratrské církve evangelické v Jasenné k pozemku p. č. 3044
v k. ú. Jasenná na Moravě s ročním
pachtovným ve výši 1.000,- Kč;
- nejvhodnější nabídku na akci Výměna vnitřního zařízení Obecní knihovny v Jasenné pro Stolařství Petr Macek, IČ: 724346686,
Lutonina 127 s nabídkovou cenou
228.956,20 Kč včetně DPH;
- návrh na odkoupení pozemků p. č.
2517/3, p. č. 2517/6, p. č. 2516/4,
5318/129 a 5318/131o celkové vý-

měře 3855 m2 v k. ú. Vizovice
za cenu 200,- Kč za 1 m2. Na nákladech na odkoupení se budou podílet společně obce Jasenná, Lutonina, Ublo a Bratřejov, a to každá
částkou 192.750,- Kč;
- uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě
o dílo č. 90237/18 o odvozu a odstranění odpadu ze dne 1. 1. 2018;
- Smlouvu č. OT-001030071800/001-MOPR o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene k pozemkům
p. č. 3228 a p. č. st. 82/1 v k. ú. Jasenná na Moravě pro realizaci stavby s názvem „Jasenná, Obec, kabelové vedení NN“;
- prodej pozemku p. č. 3139/3, ostatní plocha, o výměře 126 m2 v k. ú.
Jasenná na Moravě, který vznikl
dle geometrického plánu č. 100547/2021 za cenu 100,- Kč/m2;
Zastupitelstvo obce Jasenná zamítlo žádost o změnu kategorie pozemní komunikace – vyřazení místní komunikace č. 8c „Pod Rozsoším“.
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřilo starostku a účetní obce k provedení závěrečných úprav rozpočtu
roku 2021.

Platba místních poplatků
Do 30. 6. 2022 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem v obci hradí 600,- Kč/rok. Dle
obecně závazné vyhlášky mají někteří občané nárok na úlevu, například studenti bydlící v pracovních
dnech mimo domov. Doporučujeme
přečíst si vyhlášku na webu obce:
jasenne.eu v oddíle Úřední deska.
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.
2 Jasenský zpravodaj

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
připsána platba 2.400,- 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.

Zároveň vybíráme 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).

Rekapitulace loňského roku z pohledu investičních akcí
V roce 2021 obec realizovala tři
významné investiční akce:
Stabilizaci sesuvu pod místní komunikací na Dolní Paseky a opravu té části této komunikace, která
byla sesuvem dotčena.
Na jaře roku 2019 díky extrémním
srážkám došlo k utržení významné
části svahu pod komunikací na Dolní
Paseky a k ohrožení stability této jediné přístupové komunikace do této

Kompletní obměnu obecního
rozhlasu včetně nového digitálního
povodňového plánu.
Obecní rozhlas i přes mnohé opravy byl již za hranicí své životnosti.
Proto obec využila možnosti, které
jí nabízel operační program životní
prostředí a podala žádost na povod-

části obce. Geologickou službou,
která sesuvy klasifikuje, byla tato
událost klasifikována třetím, nejvyšším stupněm ohrožení. Obavy byly
rovněž o to, aby narušené podloží nezpůsobilo sesunutí svahu až na silnici
první třídy. Ještě v roce 2019 byly zadány práce na projektové dokumentaci a stavebním povolení. V první
polovině roku 2020 jsme pak požádali o dotaci z operačního programu
životní prostředí, která nám byla při-

dělena. A tak hned na počátku roku
2021, v únoru, nastoupila společnost KKS Zlín a začaly samotné práce na stabilizaci svahu, včetně opravy dotčené části místní komunikace
včetně vybudování dešťové kanalizace. Práce byly dokončeny s koncem
měsíce března, v polovině dubna byla
celá stavba zkolaudována. Z obecního rozpočtu na tuto investici šlo
814 102 Kč. Zbytek nákladů pokryla
dotace (4 613 243 Kč).

ňová opatření, kde nedílnou a hlavní součástí byla kompletní obnova
obecního rozhlasu. Dotace jí byla
přiznána, a tak v létě loňského roku
byly práce na obměně obecního rozhlasu zahájeny. Celkem bylo v obci
umístěno 52 bezdrátových hlásičů
a 110 reproduktorů. Nově byla vy-

bavena i ústředna. Současně s tím
byl vypracován v listinné i digitální podobě povodňový plán, jehož plná verze je umístěna na obecních webových stránkách. Rozpočet
obce byl touto akcí zatížen částkou 850 tis. Kč, zbytek pokryla dotace (1 983 259 Kč).

Obnova objektu č.p. 65 – stavba kulturního a spolkového domu Beseda Jasenná
V květnu loňského roku byly zahájeny práce na doposud největší investiční akci naší obce. Bylo přistoupeno
k rekonstrukci bývalého objektu „horní hospody“, domu
č.p. 65. Bohužel
při rekonstrukci
byly zjištěny natolik závažné poruchy
stability
objektu, dané zejména konstrukčními prvky a základy, že na přímý
příkaz statika byl
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v červenci objekt stržen. Začaly
práce na v podstatě nové projektové dokumentaci a stavebním povolení. Vše se s vypětím zvládlo a v září
byla zahájena výstavba objektu dle
původních dispozic – tedy v původ-

ním půdorysu. Do konce roku jsme
vybudovali základy, byla položena
základová deska, vystaveno obvodové zdivo včetně vnitřních zdí, byl
zabetonován první věnec. Za tyto
práce, včetně odstranění původní

budovy, bylo z obecního rozpočtu
zaplaceno celkem 4,5 milionu Kč.
Obec tak ze svého loňského rozpočtu proinvestovala 6,1 milionu Kč. Zároveň z dotací získala
6,3 milionu Kč.

doplněný o edukační tabule a odpočinková místa. V sadu byly vysázeny staré, původní odrůdy jabloní

a hrušní – například: Matčino, James
Grieve, Panenské, Spartan, Malinové holovousé, Jadernička moravská,

V rámci běžného provozu byly nákladem 120 tisíc korun opraveny
polní a lesní cesty od Zornice pod
Vartovnu, které byly zdevastovány
těžbou.

Mimo tyto velké akce byl na zahradě u evangelického kostela vysázen Obecní ovocný sbírkový sad,
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Reneta, Strýmka. Z hrušní pak Jačmenka a Muškatelka letní. Sad byl
doplněn i o medonosné keře, například mišpule, kdouloň, muchovník, dřín a další. Celkem bylo vysá-

zeno 22 stromů a 15 keřů. K tomu
byly instalovány tři lavičky, tři
edukační tabule a odpadkové
koše. Děti z naší základní školy
ve svém keramickém kroužku

vyrábějí cedule s názvy stromů
a těší se na jaro, kdy je tam
společně umístíme. Celková cena
díla byla 211 tis. Kč, dotace bude
činit 100 tis. Kč.

Drobné opravy byly provedeny i na
místní komunikaci na Horní Paseky a nad hřbitovem, kde došlo k prolomení asfaltu po vydatných deštích
(komunikace už byla ve velmi špatném stavu několik let). Tyto opravy
stály 270 tis. Kč.
Obec také v loňském roce vysázela celkem 1,5 ha nových lesů v lokalitách, kde předtím proběhla kalamitní
těžba způsobená kůrovcem. Celkem
tak obec vysázela za poslední dva
roky 2 ha nových lesů. Letos nás ještě čeká výsadba na necelém půl hektaru.

Co je ovšem pro naši obec velmi
komplikované a ohrožuje to samotné
odkanalizování obce od jejího středu až po horní konec, je nemožnost
domluvit se ohledně vstupů se třemi majiteli pozemků, které jsou pro
celý kanalizační řad klíčové. I zde
hledáme takové řešení, aby nedošlo
k ohrožení projektu odkanalizování.
V této věci jednáme zejména s Lesy
ČR, abychom vyjednali výjimku
umístění kanalizace a směřovali ji
mimo tyto pozemky. Věříme v jejich
vstřícnost. Odkanalizování obce je
totiž klíčovou infrastrukturou.
Vzhledem k tomu, že se nám ještě nevrátilo s podpisy několik situačních výkresů, prosíme, abyste se
doma podívali, zda jste si je jen někam neodložili a časem na ně nezapomněli. Budeme rádi, když nám
je na obecní úřad doručíte. Budeme
Vás, kterých se to týká, kontaktovat.

celkovou rekonstrukcí (původní vrstvy budou odstraněny a chodník bude
vybudován kompletně v novotě).
Dotace z IROP pokryje 95 % výdajů stavby. Obec tak za rekonstrukci z vlastního rozpočtu zaplatí 115 935 Kč (dotace bude činit
2,2 mil. Kč).
Práce budou zahájeny ještě v prvním pololetí tohoto roku, zřejmě
v květnu. Časová náročnost rekonstrukce je zhruba 2 měsíce. Před zahájením prací budou občané bydlících v sousedství včas upozorněni.

Pokračují práce na
projektu odkanalizování obce

I v letošním roce budou pokračovat práce na projektu odkanalizování
obce – dokumentaci pro územní rozhodnutí.
Vloni jsme se společně potkávali nad vytýčením hlavních páteřních
tras budoucí kanalizace, řešili jsme
smluvní vztahy ke vstupům na pozemky včetně situačních výkresů
s plánovanými přípojkami pro jednotlivé domy.
I když jsme se mnohdy ne úplně potkali ve vzájemných očekáváních, podařilo se nám najít vyhovující technické řešení a tak nás těší, že
máme ve více než 80 % ujednáno, podepsáno.

Obec získala dotaci

na rekonstrukci chodníku

Obec Jasenná získala dotaci na rekonstrukci chodníku na Hořansku.
Chodník, který je bezpochyby tím
nejhorším úsekem, co se stavu týká,
v obci, byl vybudován v 70. letech
minulého století. Jeho opotřebení
a stav je katastrofální. Proto máme
radost, že se nám podařilo uspět se
žádostí o dotaci, chodník tak projde

Knihovna v novém

Obec získala dotaci na kompletní výměnu nábytku a vybavení své
knihovny. Poskytovatelem dotace je
Státní zemědělský intervenční fond
v rámci Programu rozvoje venkova
ČR.
Bude vyměněn veškerý nábytek,
který je už na dnešní dobu pro knihovnickou práci nevyhovující. A mimochodem – i zde pamatuje polovinu
minulého století.
Z obecního rozpočtu bude zaplaceno 45 980 Kč (dotace činí
183 920 Kč). Práce již běží, hotovo
bude na konci února.
Věříme, že nově vybavená knihovna bude daleko více lákat občany
k návštěvě a půjčování knih.
PhDr. Dana Daňová, starostka

Toto je kočička jedné rodiny z Hořanska. Stala se živým terčem. Při náročné operaci bylo zjištěno, že jí náboj zlomil lopatku a střepiny zůstaly kolem rány. Ne
všechny se podařilo odstranit.
Zranění nebylo způsobeno diabolkou. Byť i takové případy jsme už u nás v obci zaznamenali, včetně náročných a drahých operací, které následně u zraněných koček následovaly. Možná by bylo dobré v této souvislosti
upozornit na znění občanského zákona, které říká, že
zvíře není věc, ale živý tvor obdařený smysly. A že takový skutek se už umí právně klasifikovat.
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Advent v MŠ
Konec podzimního období a ADVENT byly pro nás ve školce časem,
kdy jsme vůbec nelenošili.

Hned začátkem prosince dorazily
do mateřské školy dva obrovské balíky.
Všichni jsme byli překvapeni! A vůbec nedokázali odhadnout, co v nich
může být! Při rozbalení jsme zjistili, že je to odměna za účast v projektu

IROP, o kterém jsme Vás již v předešlém čísle informovali. Každé dítě získalo sportovní pytlík, ve kterém objevily pastelky, notýsek, pracovní sešit,
karty, … A to není vše! Získali jsme
i piknikové deky a pexesa.

Začátkem prosince začaly všechny děti nacvičovat pod vedením paní
učitelky Jany Šašinkové VÁNOČ-

NÍ POHÁDKU. Bohužel opět kvůli
současné situaci spojené s covidem
nemohli rodiče přijít do MŠ a po-

Ve čtvrtek 2. 12. připravily paní
učitelky pro děti ČERTOVSKOU
STEZKU. Ze školky jsme vycházeli
všichni po označené cestě a postupně plnili různé úkoly, až jsme přišli
do cíle, kde na nás v zahradě čekalo
překvapení v podobě pokladu.
V pátek 3.12. dorazil do školy Mikuláš s ČERTEM a ANDĚLEM.
Některé děti se opravdu bály a nedokázaly samostatně přednést básničku. Společně jsme „to dali“ a zazpívali, jako odměnu od Mikuláše
dostali balíček.
V úterý 7. 12. se uskutečnil poslední program Malé technické univerzity. Paní učitelka, která do MŠ
přijela s množstvím pomůcek a her,
seznamovala děti s pojmy spojenými s počítačem, internetem, sítí atd.
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hádku vidět. Tak jsme ji tedy 16.12.
nahráli na webové stránky obce Jasenná.
Ve středu 22.12. dopoledne jsme
s dětmi ze základní školy přišli společně zazpívat zimní písně a koledy
k VÁNOČNÍMU STROMU na „točně“. Rozloučit se se „starým rokem“
a popřát si ve zdraví prožité Vánoce.
Na toto koledování jsme pozvali maminky, tatínky, babičky, dědečky…
zkrátka všechny naše spoluobčany.
Hned po návratu do MŠ ve středu 5. 1. 2022 jsme ve školce přivítali velkou návštěvu – přijelo
za námi MOBILNÍ PLANETÁRIUM. Ve velkém nafukovacím stanu
ležely děti na zádech a poslouchaly
pohádku O ČERVENÉ KARKULCE. Přitom si prohlížely hvězdnou
oblohu se souhvězdími a planetami. Bylo to velmi zajímavé a poučné nejen pro děti, ale i pro paní učitelky.
Adventní čas byl ukončen „na točně“ v Jasenné za zpěvu vánočních

písní dětí ze ZŠ i MŠ a symbolickým zhasnutím stromečku.
Při každé příležitosti, kde Vás
informujeme, co všechno se nám
i přes nelehké období podařilo zažít, VŠEM PŘEJEME – aby už bylo
DOBŘE. Opět věříme, že se brzy

vše vrátí do „starých kolejích“ a budeme Vás moci přivítat osobně u nás
v MŠ.
Do roku 2022 Vám všechny děti
a zaměstnanci ze srdce přejeme jen
to nejlepší !!!!!!
Za kolektiv MŠ Irena Karásková
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Vánoční čas v naší škole
Perníčky

Tradiční pečení perníčků probíhalo letos už 30. listopadu. Žáci si přinesli spoustu vykrajovátek, nejen s vánoční tématikou. Dle svých zájmů a zálib měli vykrajovátka
třeba také dopravních prostředků nebo hudebních nástrojů. Perníčky se nám povedly a ve čtvrtek 2. prosince jsme
je zdobili cukrovou polevou.

8 Jasenský zpravodaj

Mikulášská družina

V pátek 3. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš s andělem
a dvěma čerty. Mikuláš postupně navštívil všechny třídy.
Ty měly pro něho přichystané básničky, písničky, taneč-

Vánoční sbírková soutěž pro
Útulek pro zvířata v nouzi Zlín na Vršavě

Studentky pod záštitou Fakulty multimediálních
komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně si přijely pro darované věci od našich žáků. Děkujeme
za dárky.

ky. Za své vystoupení dostali žáci od anděla sladkou odměnu. Moc děkujeme, že nás Mikulášská družina navštívila. Moc si to v této situaci vážíme.
Když Mikuláš odešel do školky, mohl začít oblíbený
Mikulášský jarmark. Žáci doma vyrobili nebo jen probrali své pokojíčky a přinesli spoustu věcí na prodej. Peníze
z prodeje si pak schovávají do pátého ročníku na absolventská trička a výlet do Prahy. Moc děkujeme rodičům,
že jim při výrobě pomáháte.

Vycházka s vánočním pozdravem
pro seniory

Snad každého potěší, když mu lidé přejí hodně zdraví,
štěstí, pohody k Vánocům a do nového roku. V pondělí
20. prosince odpoledne obešli naši žáci vesnici a popřáli seniorům starším osmdesáti let vše dobré a předali přání a perníčky.

Kolektiv ZŠ. Článek Bratrstvo

Bratrstvo psích tlapek

Dne 4. ledna k nám do školy přijely paní z Bratrstva
psích tlapek, Dita a Šárka, i s pejskem Maybe. Maybe je
canisterapeutický asistenční pes – to je pes, který rehabilituje s lidmi. Paní Dita a paní Šárka nám vysvětlovaly, jak
se chovat, když uvidíme cizího psa, jak se s ním spřátelit,
jak pejskům dávat správně pamlsky a jak se o psy starat.
Povídali jsme si, jaká existují psí povolání a jaké vlastnosti jsou pro psy v daných profesích potřebné.
S Maybe nám ukazovaly různé triky. Vyzkoušeli jsme
si i roli slepce, kterého vodí pes. Maybe nás provedla překážkovou dráhou a komu nešlo prolézt tunelem, toho poš-
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ťouchla. Taky jsme po čichu poznávali všelijaké vůně a dozvěděli jsme se, že pes má čich až milionkrát citlivější!
Na konci jsme dostali malou knížku o pejskovi z útulku, který se jmenuje Bindi Sue.
Eliška Surá a Kateřina Navrátilová, 5. ročník

Poděkování

Rádi bychom touto cestou poděkovali OÚ Jasenná
v čele s paní starostkou za podporu, které si velmi vážíme
a těšíme se na další společné akce v rámci obce a školy.
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PF 2022

Předvánoční zájezd Zakopané
– živé horské město v Tatrách
Druhou adventní neděli nás čekal již šestý předvánoční zájezd pořádaný
kulturní komisí. Letos se zájezd podařilo uskutečnit a „nás 22 statečných“
z Jasenné a blízkého okolí v sobotu 11. 12. 2022 nasedlo do autobusu a vydalo se směr Zakopané.
Zakopané, magické slovo pro každého milovníka hor, přírody a odpočinku.
Název tohoto nejvýše položeného polského města zná v dnešní době téměř
každý cestovatel, který zaměří svou pozornost na Polsko. V Polsku se horskému městečku Zakopané rádo přezdívá hlavní zimní město, ovšem není pravdou, že si zde člověk užije jen zimních radovánek.
Zakopané je malebné městečko s mnoha krásnými místy. My jsme navštívili tato:

Tržnice Gubalowka

Butorowy Wierch

Dom do gory nogami

Sanktuarium Matki Bozej Fatimskiej

Ulice Krupowki
Doufám, že letošní před adventní zájezd 2022 pojedeme ve větším počtu a nic ho nepřekazí.
(Fotili: David Pavlík, Petra Výchopňová)
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Hrníčky s sebou! Čas vánoční
zakončilo Tříkrálové setkání v Jasenné
Napsali o nás
HORNÍ PODŘEVNICKO
https://hornipodrevnicko.cz/hrnicky-s-sebou-cas-vanocni-zakoncilo-trikralove-setkani-v-jasenne/
Tříkrálovou sbírku si v Jasenné pojistili. Pro ty, které třeba tři králové
při sobotním koledování nezastihli,
byla na dnešní akci pořádané Kulturně – sociální komisí při Obci Jasenná
na točně připravena kasička.
A nejen to. Nedlouhé, ale o to příjemnější odpolední setkání bylo spojeno i s novoročním jarmarkem, který připravili žáci zdejší školy. Dlužno
dodat, že než začalo jejich vystoupení, stoly, na kterých byly vystaveny
jejich zdařilé výrobky, zely prázdnotou. Bylo vyprodáno.
Vše završilo pásmo koled, společné zhasnutí stromečku i příchod Tří
králů. Přátelskou domáckou atmosféru obvyklou z Jasenné podtrhl i fakt,
že každý si ohříval ruce jiným, vlastním hrníčkem z domu. Jednoduše,
když se v obci na potoce Jasenka píše
zvací plakát, končí nápaditou výzvou
– Vlastní hrníčky s sebou!
(Fotil: Petr Jaroň)
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Tříkrálová sbírka
Letos se tato tradiční sbírka konala
v naší obci 8.1.2021. Tři skupinky se
ráno rozdělily a každá měla na starost jinou část Jasenné. Letos se vybralo na Charitu v naší obci 43.584,Kč. Chtěli bychom poděkovat, jak
všem vedoucím skupinek, kteří se
obětavě nabídli, že budou doprovázet koledníky, tak hlavně našim
malým dětem, které se na svou roli
„Tří Králů“ nesmírně těšily a svými
zpěvnými hlásky rozdávaly tu pravou vánoční radost do všech koutů
Jasenné. Děkujeme všem štědrým lidem, kteří nejenom, že otevřeli dveře svého příbytku, ale otevřeli i svá
srdce a přispěli na dobré dílo na pomoc potřebným. Moc děkuji všem,
kteří připravili i malé pohoštění pro
tříkrálové koledníčky – jak teplý
čaj nebo nějakou sladkost. Hned se
v tom mrazu lépe chodilo a veseleji zpívalo :-).
(Fotili: Robert Čala,
Andrea Matyáštíková)

Všechny
sbírkou
získané finance jsou
odeslány na celorepublikový bankovní
účet a následně jsou
podle jasných pravidel přerozdělovány,
a to dle rozhodnutí
rady ředitelů Charity
ČR a České biskupské
konference.

Na co všechno bude výtěžek
z Tříkrálové sbírky použit?
Díky obětavosti mnoha dobrovolníků – koledníků, vedoucích, místních koordinátorů a velkorysosti dárců se v lednu 2022 v našem regionu
podařilo Charitě Zlín vykoledovat rekordní částku 2.663.908,- Kč (z toho
v Jasenné 43 584,- Kč).

Záměry Charity
Zlín na využití výnosu sbírky v roce 2022
• projekt Přímá pomoc osobám v nepříznivé životní situaci,
primárně
na Zlínsku
• projekt Nemocnice
Milosrdných bratří
Vizovice
• projekt Letní pobyt pro děti a mládež s diagnózou
SMA a dystrofiemi
• projekt Internát pro nejchudší romské chlapce Kazaniak, Bulharsko
Charita Zlín děkuje pracovníkům
magistrátních, městských a obecních úřadů v jednotlivých obcích,
duchovním správcům všech farností, místním asistentům Tříkrálové sbírky, kteří na sebe vzali odpovědnost za její hladký průběh
ve své obci, již zmiňovaným vedoucím skupinek koledníků a samotným koledníkům, kteří tak krásně
kralovali a v neposlední řadě také

všem dobrým lidem, kteří přispívají a podporují tak charitu v její snaze pomáhat potřebným.
Ing. Pavla ROMAŇÁKOVÁ,
projektová manažerka
Charita Zlín
Marie Smetánková,
Petra Poláčková, Andrea Čalová,
vedoucí skupinek

Jasenský zpravodaj 13

MIKULÁŠ 2021
V sobotu 4. prosince 2021 se obcí již tradičně prohnala skupina nadpřirozených bytostí v čele s Mikulášem, andělem a čerty.

Nábor mladých hasičů

V březnu se uskuteční nábor do řad mladých hasičů SDH Jasenná.
Přesný termín budeme oznamovat na našich sociálních sítích, ve škole a v obecním rozhlase.

10 . JASENSKÝ KVÍZ
PÁTEK 28. LEDNA 2022 ZAČÁTEK V 19:00 HODIN
V SÁLE RESTAURACE NA DVOJCE
Základem je sestavit max. šestičlenný tým (na věku nezáleží, klidně už od 15 let), vymyslet pro
něj nějaký vypečený název a přijít v daný čas tzn. v 18.45 hodin do Restaurace Na Dvojce.
Vítězný tým se může těšit na odměnu za svůj parádní výkon.
Těšíme se na vás! Kulturní komise při Obci Jasenná
14 Jasenský zpravodaj

Sdílení zkušeností s místním akčním plánováním
v oblasti vzdělávání
O působení místního akčního plánu
vzdělávání (MAP) v našem území jste
pravděpodobně slyšeli. MAS Vizovicko a Slušovicko administruje projekt financovaný z OP VVV pod názvem Naše škola - naše radost II, který
je zaměřený na systematickou podporu dětí, žáků i učitelů v mateřských
a základních školách. Kromě metodické a materiální podpory nabízí místní
akční plánování možnost rozšiřování
kontaktů mezi pedagogickými pracovníky z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Na začátku září proběhlo v Luhačovicích setkání pracovníků místních akčních plánů ze Zlínského kraje,
krajské centrály a zástupců Národní-

ho pedagogického institutu. Kromě
řady zajímavých poznatků vzešla ze
setkání myšlenka setkávání odborníků z území podle jednotlivých odborností – konkrétně pro matematickou
a čtenářskou gramotnost. Netrvalo dlouho a myšlenka se podařila realizovat. V říjnu proběhla v Otrokovicích prezentace příkladů dobré praxe
v oblasti výuky matematiky a informatiky. Akce pod názvem Inspirační burza matematické gramotnosti se
účastnili zástupci pracovních skupin
pro matematickou gramotnost a byla
živě vysílána pro zájemce z celé České republiky skrze internetový přenos.
Pracovníci MAS Vizovicko a Slušo-

vicko byli požádáni o prezentaci sdílených pomůcek pro výuku robotiky
(Bee-bot, Ozobot) a diagnostických
pomůcek pro mateřské školy (Klokanův kufr, Klokanovy kapsy). Tyto pomůcky byly pro školy pořízeny z prostředků MAP v minulém a tomto roce.
Celá akce měla pozitivní ohlasy. Byly
prezentovány velmi zajímavé nápady
a přístupy k výuce matematiky, které v budoucnu snad uvidíme i v našem území. Jsme velmi rádi, že místní akční plánování rozvoje vzdělávání
směřuje v našem území dobrým směrem a může být také dobrým příkladem pro jiné týmy MAP a učitele napříč celou republikou.

S podporou škol chceme pokračovat
i v roce 2022 a 2023
Konec projektu Naše škola - naše
radost II se rychle blíží a 30. duben
2022 je tu co by dup. Jelikož se školami v území spolupracujeme velmi
rádi a chceme jim být spolupracovníky
i v dalších měsících, na konci listopadu
jsme podali žádost o dotaci na navazující projekt, který jsme nazvali jak jinak
než Naše škola - naše radost III.
Hlavním přínosem realizace projektu MAP má být budování a rozvoj udržitelného systému komunikace
mezi aktéry, kteří ovlivňují vzdělávání v území. Vzniklá partnerství mají
napomáhat zkvalitňování vzdělávání,
zejména v místních mateřských a základních školách, ale také k řízenému rozvoji dalších služeb na podporu
vzdělávání dětí a mládeže. Předpokládá se systémové zlepšení řízení škol
prostřednictvím začleňování dlouhodobého místního plánování jako nástroje ke kvalitnímu řízení škol, orientace na kvalitní inkluzivní vzdělávání,
zavádění řešení pro snižování nerovností ve vzdělávání a také zlepšení spolupráce s rodiči, zřizovateli a veřejností, využívání místních zdrojů pro rozvoj
vzdělávání dětí a žáků. Mezi konkrétní

cíle patří zpracování finální dokumentace MAP, která bude obsahovat analytickou, strategickou a implementační část, vč. Strategického rámce MAP
do roku 2025, Akční plány 2023, 2024,
2025. Důležitým výstupem bude také
evaluace Programového období 20142020 a pravidelné setkávání pracovních skupin Matematická gramotnosti,
Čtenářská gramotnost, Rovné příležitosti a Financování.
Jestli naše žádost splní podmínky
formálního a věcného hodnocení budeme vědět v průběhu března 2022. Držte nám palce!
Název projektu:
Naše škola - naše radost III
Žadatel:
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.
Období realizace:
1.5.2022 - 30. 11. 2023
Žádaná dotace:
2 224 16,76 (100% dotace)
Zapojené školy:
21 škol, tj. všechny ZŠ a MŠ na území MAS zřízené obcemi, vč. DD
a ZŠ Vizovice, které je zřízeno Zlínským krajem
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Nové vstupní dveře
v kostele sv. Maří Magdaleny v Jasenné
V roce 2009 započala celková obnova farního kostela sv. Maří Magdaleny v Jasenné. Kostel byl postaven tehdejší majitelkou vizovického panství Susannou
Mateny roz. Dóczy roku 1672. V rámci postupné revitalizace kostela se farnost v letošním roce rozhodla pro výrobu nových vstupních dveří kostela. Návrh
zpracoval Bc. Zdeněk Holý. Předlohou mu byly parametry, jak se domníváme, původních dveří kostela. Lze
konstatovat, že technologie a postupy pro jejich výrobu odpovídá 18. století. Prvky z historických dveří byly
zakomponovány do návrhu pana Holého. Zhotovené
dveře jsou konstruovány jako dvoukřídlé s dvouvrstvou konstrukcí. Vnitřní vrstva je tvořena dubovou spárovkou tloušť ky 25 mm. Plocha jednotlivých křídel čítá
tři prkna vzájemně spojená na pero a drážku. Případné
suky či nedostatky ve dřevě nejsou vyspraveny, důvodem je zachování autenticity. Do plochy jsou vloženy
tři dubové svlakové lišty. Vnější vrstva dveří obsahuje diagonálně umístěná dubová prkna s profilací hran,
která jsou spojená perodrážkou. Lícová plocha je zdobena kovanými hřeby s kruhovou hlavou o průměru

cca 20 mm. Povrchová úprava je řešena pomocí lazurovací nátěrové hmoty na bázi oleje. K zavěšení dveří
byla využita původní kování. Proces výroby vstupních dveří nebyl jednoduchý. Bylo zapotřebí skloubit
představu restaurátora schválenou odborem památkové péče ve Vizovicích s patřičnou konzultací pracovníků NPÚ v Kroměříži a praktickou výrobou. Místní
truhlářský mistr si se všemi výzvami a náročnými situacemi s přehledem poradil. Výsledkem je elegantní
propojení jednotlivých požadavků s faktickou výrobou
dveří, včetně kovářských doplňků.
Výroba dveří byla financována z více zdrojů. Největší podíl měl pan Milan Křupala, dále přispěla obec Jasenná a farníci z Jasenné a okolí.
Dovolte mi touto cestou poděkovat všem, co se jakýmkoliv způsobem podíleli na této akci.
TA děkanátu Vizovice Petr Červenka

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. ledna 2022.
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