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Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Zastupitelstvo obce Jasenná na své
schůzi dne 15. 3. 2022 schválilo:
- rozpočet obce na rok 2022 s ukazateli: příjmy - 18.043.800,- Kč, financování 18.682.000,- Kč a výdaje 37.085.800,- Kč;
- Střednědobý rozpočtový výhled
obce na období 2023 – 2025;
- účetní závěrku ZŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2021;
- převod kladného výsledku hospodaření ZŠ Jasenná ve výši
3.394,75 Kč do rezervního fondu;
- rozpočet příspěvkové organizace
Základní škola Jasenná s ukazateli: příjmy 6.942.000,- Kč, výdaje
6.942.000,- Kč.

- Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
Jasenná na léta 2023 – 2025;
- účetní závěrku MŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2021;
- rozpočet příspěvkové organizace MŠ Jasenná s ukazateli: příjmy - 5.280.000,- Kč, výdaje 5.280.000,- Kč;
- Střednědobý výhled rozpočtu příspěvkové organizace MŠ Jasenná
na léta 2023 – 2026;
- uzavření smlouvy o dílo na akci
"Rekonstrukce chodníku, Jasenná" se společností TM Stav, spol.
s r. o., IČ: 48399477, Jasenice
729, 755 01  Vsetín, která nabídla
nejnižší cenu při výběrovém ří-

zení, a to 2.313.187,25 Kč včetně
DPH;
- uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č.: OT-014330063595/001ADS, pro umístnění kabelového
vedení NN na pozemcích parc.
č. 2037/1, 3154/1, 3154/6 v katastrálním území Jasenná na Moravě;
- aktualizaci Ceníku služeb Obce Jasenná s účinností od 1. 4. 2022;
- vybudování vodovodního řadu "Jasenná, Čalovi č. p. 132".
Zastupitelstvo obce Jasenná zrušilo
rozhodnutí rady obecního zastupitelstva ze dne 19. 10. 1995.

Zastupitelstvo schválilo rozpočet pro rok 2022

Zastupitelstvo obce schválilo na
svém jednání dne 15.3. rozpočet
pro letošní rok. Rozpočet je vyrovnaný, kde na straně příjmů je částka 18,403.800,- Kč, na straně financování 18,682.000,- Kč a výdaji
37,085.800,- Kč.
Příjmy tvoří částka, kterou obec
dostává ze státního rozpočtu – pro letošní rok je počítáno s příjmy z RUD
ve výši 13,792.000,- Kč, další příjmy
jsou pak tvořeny vlastními příjmy
obce např. za poplatky za svoz komunálního odpadu, poplatků za psy,
za prodej dřeva, nájmy, správní poplatky a další.

Financování tvoří zůstatek peněz
na účtech obce, což je 6,500.000,- Kč
a úvěr ve výši 14,000.000,- Kč. Dále
pak splátky úvěrů v letošní celkové
výši 1,818.000,- Kč.
Výdaje obce pak činí provozní činnost obce, včetně příspěvků na provoz školy a školky, investiční akce,
drobné opravy místních komunikací, příspěvky na činnost spolků, příspěvky za členství v mikroregionech,
drobné opravy na objektech v majetku obce, výdaje na projekční činnost
při práci na dokumentaci pro územní rozhodnutí u odkanalizování obce,
koupě pozemku pro výstavbu spo-

Obecní knihovna v novém
Jak už jsme informovali, získala obec dotaci na výměnu nábytku
v obecní knihovně.
V průběhu února tak prošla knihovna rekonstrukcí a ve čtvrtek 3.3.,
po měsíční pauze, přivítala své čtenáře v novotou zářících prostorách.
Celkově vyšla výměna nábytku
na 230 tisíc korun. Dotace činí 184 tisíc korun, takže obec tato rekonstrukce vyjde jen na 46 tisíc korun.
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lečné ČOV (pod Lutoninou), mandatorní a mzdové výdaje. Významně
se do výdajů obce promítne zdražení
energií. Pocítili jsme to již při stanovení provozních příspěvků pro školu a školku. Stejně jako u provozních
výdajů u ostatních objektů ve vlastnictví obce. Zde se zatím pohybujeme v navýšení o 30 %.  S vyššími výdaji musíme počítat u PHM.
Nejvýznamnějšími investicemi
obce budou v letošním roce dostavba kulturního domu Beseda Jasenná, dále rekonstrukce chodníku
na Hořansku, rekonstrukce obecní
knihovny.

Práce v obecních lesích
V únoru vlivem silného větru došlo k vývratům stromů na Horních
Pasekách, v lokalitě Evjákových pasek. Celkem muselo být odklizeno
na 150 kubíků dřeva. Práce probíhaly i v méně přístupném terénu, a tak
bylo dřevo přibližováno pomocí koní.
Tentokrát nám s tímto pomáhal Ondřej Kovář.
V následujících týdnech budeme
muset les obnovit, celkově plánujeme vysázet – i se započtením místa po loňské těžbě – na 5000 stromů,
buků a smrků.
PhDr. Dana Daňová, starostka
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Školní rok se přehoupl do své druhé poloviny
a my již vyhlížíme příchod JARA
V lednu jsme si užívali zbytků sněhu – bobovali, koulovali se, stavěli sněhuláky a tvořili anděly a stopy
ve sněhu.
Měsíc únor jsme zasvětili pohádkám a jejich bytostem. Děti si poslechly několik klasických pohádek proložených příjemnou relaxací.
V průběhu tohoto tématu se vystřídaly i při jejich dramatizaci. Vyzkoušely si roli herce i diváka. Za pomoci
těchto činností byly u dětí rozvíjeny
zejména komunikativní dovednosti,
pozornost i posilování paměti.
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V posledním únorovém týdnu jsme
si přivolali KARNEVAL …    předcházela tomu ale důležitá práce v podobě výzdoby celé budovy MŠ, které se účastnily a náramně si užívaly
i děti. Haló pane KARNEVALE, račte dále, račte dále!!!!
Celý týden nepřicházely do MŠ
děti, ale princezny, víly, rytíři, supermani, a spousta dalších pohádkových bytostí. Proběhla promenáda masek, diskotéka, soutěže a také
nám paní kuchařka připravila bavoráky – MŇAM. A v pátek, to vám

byl zážitek – Múzihrátky ve školce –
v plném proudu hudby, tance, zpěvu.
Velký zážitek pro všechny.
A nyní? Chystáme se do knihovny v Jasenné i Vizovicích, na výlet
do Hodonína, Zoo, s Valáškem na vítání občánků, vystoupení pro maminky a po dvou letech jsme konečně vyrazili do plávání. Ale o tom až
příště …                                                                                                                                 
Za kolektiv MŠ Jitka Malá

Z lyžařského výcviku ZŠ
Lyžák U Bambuchů
Dne 31.1. – 3. 2. 2022 jsme jeli
na lyžařský kurz k Bambuchům.
Kurzu se zúčastnil 3. – 5. ročník, doplněný třemi prvňáčky. Jela s námi
paní učitelka Kohoutová, paní asistentka Krejsová a paní Bělíčková.
V autobuse jsme hráli na soudní síň,
slovní fotbal, myslím si a další hry.

Jak jsme přijeli na lyžařský svah, nachystali jsme se a instruktoři nás rozdělili do družstev podle toho, jak lyžujeme. Družstva byla tři. Družstvo
A měla paní Kráčalová a pan Křupala, družstvo B měla paní Zrníková
a poslední družstvo C měl pan Štuler. S „áčkem“ jsme jezdili i na skokánky, lesem a přes louky. Polév-

U Bambuchů
První den, v pondělí 31. ledna, jsme
přijeli autobusem do Velkých Karlovic. Šli jsme do přístřešku, dát si lyžáky a lyže, a čekali na instruktory.
Když přišli, sjeli jsme část kopce a instruktoři nás rozdělili do skupin podle našich lyžařských dovedností. Děti
v každém týmu dostaly rozlišováky
stejné barvy. Potom jsme šli na pomu,
vyjeli jsme do poloviny malého kopce a zkoušeli jsme brzdit. Udělali jsme
z lyží šipku a tak jsme se učili brzdit.
Když jsme se to naučili, zkusili jsme

sjet půlku kopce. Po lyžování jsme šli
na polévku a jeli jsme domů. Druhý
den jsme jeli na pomě úplně nahoru
na malý kopec a naučili jsme se pořádně lyžovat. Pan instruktor nám
řekl, že máme dát ruce před sebe a dělat, že držíme kruh a potom, že držíme hůlky. Nakonec jsme si hůlky doopravdy vzali a učili se lyžovat s nimi.
Pan instruktor řekl, že další den půjdeme na velký svah! Ještě chvíli jsme
jezdili a potom jsme šli na polévku.
Třetí den jsme se rozjezdili na malém
kopci a pak jsme šli na velký svah. Jeli

ky měli U Bambucha výborné, děti
si kupovaly hranolky, párky v rohlíku, ale největší zájem byl o gumové
myši. S kotvou jsme se někteří prali,
ale potom už to bylo lepší. Poslední
den na lyžáku jsme si vyzkoušeli slalom, zalyžovali si, ještě si dali oběd,
sbalili všechny věci, vyfotili se a jeli
domů. Děkujeme SRPDŠ při ZŠ Jasenná za příspěvek 100 Kč na žáka!
(Tereza Kostelníková
a Adéla Horáková, oddíl A)
jsme pomalu dolů, z jedné strany svahu na druhou, pomalé obloučky. Postupně jsme zrychlovali a zrychlovali. A zas na polévku! Čtvrtý a poslední
den. Na velkém svahu jsme měli nachystaný slalom. Jezdili jsme už celkem rychle a užívali si pěkné počasí. Nakonec jsme si dali zase polévku
a šli jsme se na rozloučenou vyfotit.
Zjistil jsem, že se náš pan instruktor
jmenuje Petr Štuler. Dostali jsme Průkazku malého lyžaře a jeli jsme domů.
(Šimon Turek, oddíl C)
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Logické hry
V pondělí 28. února za námi přijely lektorky z DDM Zlín. Nachystaly si pro děti zajímavé hry rozšiřující slovní zásobu - vytváření slov
z písmenek na tričku. Hry procvičující paměť a pozornost - Kimova hra
a pokusy s vodou.
Na závěr si připravily pohybovou
aktivitu s písmenky. Děti logické
hry zaujaly a zvolená činnost je bavila.
Martina Večerková

Řemeslo pomáhá

17. března navštívila naši školu organizace Řemeslo pomáhá, aby
s dětmi 3. – 5. ročníku strávila dopolední část vyučování. Program byl
jasný, projekt zaměřený na stavebnictví. V úvodu si lektoři s dětmi povídali, jak lidé v minulosti žili, čím se
při stavbách svých obydlí inspirovali a jaké materiály využívali. Navázali svižnou debatou o významných
architektonických zajímavostech, ať
už historických či současných, které děti něčím zaujaly. Dále si společně definovali základní termíny, které
se stavitelstvím souvisí – ať
už jde o profese (investor,
projektant, architekt, bezpečnostní technik, stavební mistr, stavební technik,
truhlář, tesař, stolař, fasádník…), nebo o technické
záležitosti (inženýrské sítě,
stavební projekt, stavební
dokumentace, stavební deník…).
Ve druhé části projektového dne pracovaly děti
ve třech skupinách – modrý tým měl za úkol zpracovat centrum města, zelený
tým pracoval na odpočinkové zóně a žlutý tým na zóně
obytné. Společně s lektory
se jednotlivé týmy rozhod6 Jasenský zpravodaj

ly, které stavby lze běžně v jednotlivých zónách města najít a vylučovací
metodou se dostaly až k tomu, které stavby chtějí ve svých projektech
za chvíli budovat. Zbývalo už jen najít si vhodné krabičky, které děti rozestavěly po přírodním archu papíru, a samolepkami či přírodním
materiálem, který si děti přinesly
z domu, městské části dotvořit. V závěru příjemně stráveného dopoledne
měly týmy poslední úkol – představit ostatním kamarádům svůj projekt.
Děti celou dobu projektového dopo-

ledne pracovaly s nadšením, jejich
nápady byly velmi neotřelé a originální. Týmy vznikly napříč ročníky
a bylo skvělé sledovat, jak jsou děti
schopny spolupracovat, komunikovat
a tvořit i v těchto nově vzniklých
skupinách. (Projektový den se uskutečnil díky poskytnuté dotaci EU Šablony III.)
Andrea Čalová

Polytechnická činnost
Pilka, svěrák, smirkový papír a dřevěná destička, to byly pomůcky, které děti

použily při pracovních činnostech. Vyráběly dřevěné domečky. Měření, řezá-

ní, pilování a barvení je náramně bavilo a za chvilku vytvořily celou vesnici.
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Novoroční koncert ZUŠ Morava
Základní umělěcká škola Morava uspořádala v sobotu,
22.ledna 2022 v restauraci „Na Dvojce“ novoroční koncert. V první části koncertu účinkovali žáci a učitelé ZUŠ
Morava ve hře na hudební nástroje, druhou část programu
zaplnilo vystoupení dětského folklórního souboru „Vartovňáček“.
Pozvání na koncert přijali rodiče, prarodiče, dokonce
i praprarodiče a je potěšitelné, že tuto hudební aktivitu navštívili občané Jasenné, kteří se přišli potěšit poslechem
hry na nástroj či pásmem písniček, tanečků a veselých říkadel, přestože nikdo z jejich příbuzných v programu nevystupoval.
Restaurace se zaplnila doslova do posledního místečka a novoroční koncert mohl začít. Program zahájil učitel ZUŠ Morava pan Radek Cahlík, který přivítal všechny přítomné. Žáci se střídali ve hře na hudební nástroje.
V druhé části programu se na pódium přesunula cimbálová muzika při ZUŠ a cérky a ogaři z Vartovňáčku.
I když to nebylo jejich první vystoupení, lišilo se přece
od těch předešlých. V čem? Děti měly „premiéru“ v nových valašských krojích.
V současné době navštěvuje tento kroužek 16 dětí
ve věku od čtyř do deseti let. Děti přicházejí pravidelně ve středu na zkoušky, kde se seznamují s valašskými
písničkami, tanečky, říkadly, škádlivkami ve valašském
nářečí. Podporujeme u dětí rytmus, zpěvnost, správnou
artikulaci, pohybové schopnosti, ale i kamarádství mezi
dětmi, vzájemný respekt, nebát se vystupovat na veřejnosti. Poděkování patří všem rodičům dětí, kteří je v této
aktivitě podporují a tím nám pomáhají udržovat kulturní dědictví našeho krásného valašského kraje. Velkou výhodou je velmi dobrá spolupráce s cimbálovou muzikou,
která nás při vystoupení doprovází a je pro obě strany
velkou motivací.  
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A ještě jedno velké poděkování, a to paní starostce
i zastupitelstvu obce, kteří vyslyšeli naše přání a finančně kroužek podpořili zafinancováním nových krojů pro
děti nemalou částkou společně se sponzorem z Jasenné
a Bratřejova. Těší nás, že nové kroje byly pořízeny i pro
dětskou cimbálovou muziku, která na novoročním koncertu děti doprovodila. Budeme hledat možnosti, jak dětem pořídit a zafinancovat ke krojům i krpce, a to oslovením sponzorů či žádostí o poskytnutí dotace. Tyto kroje
budou sloužit dalším generacím jako ve zdejší mateřské
škole, kde byly pořízeny před 35 lety JZD Podhájí.
A to nejdůležitější – co v programu Vartovňáčku diváci viděli a slyšeli? Netrpělivé a natěšené děti „povinšovaly“ dobrý den, přinesly slaměnku na jablíčka, trnkový
vdolek a program mohl začít - tančilo se, zpívalo aj šprýmovalo. Za doprovodu dětské cimbálové muziky zazněly koledy Na vánoce, dlúhé noce, Stojí vrba košatá, Zajíc běží k háji, Hajej a spinkej mé jezulátko... Blížil se
pomalu konec a když muzika dostala pokyn od malého
ogara z účinkujících - „toš muziko a včil nám zahraj tu
našu z Jasenéj“, víte, kterů začala cimbálovka hrát a cér-

ky s ogarama tančit? Správně – „Dyž sem já byl v Jasenéj
na vánoční svátky, já sem sa tam naučíl, jak pletů opálky, raťaťa, raťaťa, jak pletů opálky...“ to přece na koncertě
v Jasenné nemohlo chybět.
Je potěšitelné, že ZUŠ Morava uspořádala tento koncert, který byl vždy v předvánočním čase pořádán pravidelně každý rok ve spolupráci se ZUŠ Vizovice v Mateř-

ské škole v Jasenné před mnoha lety, na což si vzpomenou
určitě mnozí rodiče i prarodiče. Přejme si, aby se tyto
koncerty staly opět tradicí, a to nejen ve vánočním čase,
ale i během roku. Vždyť máme u nás v obci i okolí šikovné dětí, které umí potěšit hrou na hudební nástroj, zpěvem
písničky nebo tancem.
Za folklórní soubor Vartovňáček Věra Pečenková

10 . JASENSKÝ KVÍZ
V pátek 28. 1. 2022 se uskutečnil X. jasenský kvíz. Sešlo se šest týmu, které bojovaly o každý bodík až do poslední chvíle. Na soutěžící čekalo deset různorodých témat. Na první místo dosáhl
tým „42“. Gratulujeme! Ostatním týmům děkujeme za účast, Restauraci Na Dvojce za zázemí
a ceny pro vítěze. Po březnovém kvízu, který byl 25. 3. 2022, bude opět letní pauza, ale my už
se teď těšíme na tu podzimně-zimní kvízovou sezónu.
Andrea Čalová
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Po stopách našich předků – Vartovna
Tentokrát zavítáme na pověstmi
opředený nejvyšší vrchol Jasenné –
Vartovnu. Vycházka začíná u Zornice, odkud pokračujeme kolem myslivecké chaty, za níž se na rozcestí
vydáme levou cestou. Po levé straně
máme, podle současných map, vrchol
Kozí hřbet.
Po pravé straně jsou Paseky. Váže
se k nim pověst, sepsaná J. Mackem
ze vzpomínek Jana Macka vulgo
Štalmacha, narozeného roku 1862
– „Na parcele č. 714/2 je studénka
s dobrú, chladnú vodú. Tatíček praúvali, že desi blízko ň sú zakopané
peňze, keré sa prvéj aj často prosúšávaly. Bývalo tam v kolikati místech
viděvat blkolit modravé plaménky.
Do studénky chodívaly sa napájat aj
kuse (srnčí). Strýc Širáň, tuším ho
volali, Martin (1810-1884), si zmysleli, že tam pújdú na raušíčku (= pytlačku). A aj sa vypravili. Jak sa tam
dostali, postavili sa kúsek od téj studénky, stúpili si k jedli a narafičili
si flintu, jak ty kuse pújdú, aby ich
měli na raně. Čekajú, čekajú a co nevidíja? Místo kusú ide ohňvý kohút
a za sebú vede kŕdel takových kuřack, tajak teprú z vajec vyléhlých.
Strýc sa hneď dovťúpili, že ten kohút to je duch, kerý hlédá ten poklad
a stěhuje ho na inší místo. A v tom
ím v hlavě blusklo, že čúvali, dyž sa
nekdo osmělí a neco, třeba nejaký
háb na ten poklad hodí, tož mu ho
ten duch aj nechá. Nesmí to byt ale
nic od železa a aň sa z pokladu nesmí šecko chtět. Neco z toho sa mosí
dycky, aby býl pokoj, duchovi ponechat. Ale naši strýc si to honem co
a jak, co sa smí lebo nesmí, honem
nepospomínali a jak držali v rukách tu flintu tož ňú hubky švácli,
hned za milé kohútisko. Sami ešče
stačili uskočit za tú mládku, co pod
ňú stáli. A víte s dobrú sa poradili.
Duch zlosťú flintú molasíl o mládku, za kerú byli strýc schovaní, tak
že z ň vyšla rana. Strýc na další už
nečekali, nechali flintu flintú – šak
to byla ešče starosvětská natľkač10 Jasenský zpravodaj
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ka – palovali dom, jak dyby ím čerti
na paty nabíjali. A věcéj na čekanú
už nechodili.“
Pokračujeme-li dál po cestě, vedoucí k hranicím se Seninkou, mineme po levé straně studánku Gajdošku. Okolí studánky se jmenuje
U Gajdošky. Po pravé straně cesty,
naproti studánky, míjíme „Podhoří“, jenž si svůj název vysloužilo dle
umístění „pod horú“ (pod lesem).
Za Gajdoškou se nachází rozcestí.
Vydáme-li se pravou zpevněnou cestou, tak po levé ruce budeme mít Odjatě, které cestu ohraničují, po pravé
ruce, za Podhořím, budeme mít Závratě, které se rozléhají až k hranicím
s Prlovem.

Od Gajdošky, jak už bylo zmíněno,
vedou dvě cesty, prostor mezi nimi
vyplňují opět Odjatě. Levá cesta se
nedaleko od Gajdošky rozdvojuje.
Vydáme-li se zde, po této rozdvojené cestě doprava, dojdeme ke studánce, která se jmenuje Na Odjaťách. Vydáme-li se levou cestou, tak dojdeme
na Pohořeliska a Kozince. O Pohořeliskách jsem se zmiňovala v předchozím článku – zde vyskytující se
lesy kdysi „pohořely“ (částečně shořely). V těchto místech se dle pověsti
zdržuje had veliký jako „paúz“. Kozince (V Kozincoch) si své označení
získaly asi od „kozí“ (srn), jež se zde
hojně vyskytovaly. Pod cestou bývala studánka, o které se říkalo, že pomáhala proti vlčici (zrakové nemoci,
pravděpodobně způsobené nedostat-

kem vitaminů. Cesta nás zavede až
na hranice se Seninkou nedaleko turistického rozcestí, nacházejícího se
na úbočí druhého nejvyššího bodu
jasenského katastru - 645 m vysoké
Široké, dříve známé jako Tomáškú
vrch. Nedaleko pod vrcholem se nachází tzv. „troják“ z roku 1826. Trojmezní kámen označuje styk katastru
tří obcí – Jasenné, Prlova a Seninky.
Od Pohořelisek a Kozinců se vydáme na sever, podél hranic, po modré
turistické značce, na Vartovnu. Vartovna se, stejně jako Široká, nachází
na styku tří obcí – Jasenné, Liptálu
a Seninky. Troják zde již nenajdeme. Místo něj jsou zde symbolicky umístěny tři kameny. Název Vartovna jest odvozen od slova „varta“
(= stráž), jež prý zde v době častých
vpádů Kuruců stávala a kouřovými
signály dávala okolním obyvatelům
znamení, aby se spasili útěkem. Také
zde pochovávali samovrahy. S tímto místem spojena byla u starší generace všeobecně rozšířená, u dnešní
téměř zapomenutá lidová pověst, již
ve zkratce uvádím: Ulianna (Juliana)
Juraczková z Vizovic ráda by Janka
Mikuláštíkového, syna jasenského
fojta, který si jí valně nevšímal. Použila proto o Štědrém večeru kouzel,
chtějíc si Janka přičarovat. Objevil se
nedobrý (čert) a ptal se, co si žádá.
Prý Janka fojtového. Když se čert tázal na kolik let, požádala o sedm let
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a také ho dostala. Ale když docházela čertem povolená lhůta, Julka bývala zamyšlená. Přesto, že byla domácími hlídána, jak praví pověst (když
na domluvy domácích se přiznala, co
ji trápí), přišel si pro ni čert a donutil ji, aby se oběsila. Byla pohřbena
dle tehdejších zvyklostí katem u „trojáka“ na styku hranic Jasenné, Liptá-

lu a Seninky. To jest jádro pověsti, jež
jest v detailu v lidovém podání všelijak vyšperkována. Doložit lze, že Jan
Mikuláštík byl prvním synem prvního fojta Jiřího z rodu Mikuláštík.
Jan se oženil s Uliannou Juraczkovou
z Vizovic, dne 26.1.1682. Ulianna se
oběsila po třech letech a sedmi měsících manželství.
Ale dost už neveselých pověstí.
Dnešní procházka končí na místní
rozhledně, z které si užíváme výhledy na místa, jež byla našimi předky,
mnohdy velmi nápaditě, pojmenována – třeba jako je Rosoší, které prozkoumáme příště.
Eva Mikuláštíková
Zdroje: MACEK, Jan. Mapa pomístních jmen – obec Jasenná. OÚ
Jasenná: 1957; MIKULÁŠTÍKOVÁ,
Eva. Soubor map vybraných prvků obce Jasenná na Moravě. Brno,
2018; MIKULÁŠTÍKOVÁ, Eva.
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Biatlonová naděje z Jasenné
Závodní sezóna 2021/2022 je u konce a sportovci můžou hodnotit. Jedním z nich je i Pavel Kovář (16) z Jasenné. Odchovanec Vsetínského klubu biatlonu Vsetín
– Bobrky, kde působil jako žák, se v dorosteneckých kategoriích dostal do Sportovního centra mládeže v Letohradu, kde nyní trénuje a závodí v kategorii M17.
Biatlon není jen zimní sport, sportovci začínají s přípravou na hlavní zimní sezónu již v květnu. V tomto období jezdí na kolech a kolečkových lyžích, běhají. No, a aby
nevyšli ze závodního tempa, tak se v letní přípravě konají i závody na kolečkových lyžích. Pavel v sérii těchto závodů zaznamenal několik úspěchů. Největším z nich
na Mistrovství ČR v Letohradu, kde získal titul Mistra
republiky ve sprintu a Vicemistra republiky ve stíhacím
závodu.
25.8.2021 – Nové Město na Moravě I. SCM Cup – Sprint
– 1. místo
4.9.2021 – Letohrad MČR – Sprint – 1. místo
5.9.2021 – Letohrad MČR – Stíhací závod – 2. místo
23.10.2021 – Jilemnice II. SCM Cup – Sprint – 4. místo
Samozřejmě hlavní sezónou pro biatlonisty je zima. I tu
se Pavel v silné konkurenci závodníků z takových klubů
jako je Nové Město na Moravě, Jablonec nad Nisou nebo
Jilemnice neztratil a získal medaile a pěkné umístění.
Velkým úspěchem je titul Vicemistra republiky v stíhacím závodu, kde se střelbou 0 – 1 – 0 – 0 měl nejrychlejší běžecký čas ve své věkové kategorii a tím získal i mistrovskou výkonnostní třídu.
29.12.2021 – Nové Město na Moravě ČP – 5. místo
8.1.2022 – Jablonec nad Nisou ČP – Sprint – 3. místo
9.1.2022 – Jablonec nad Nisou ČP – Stíhací závod –
4. místo
5.2.2022 – Letohrad MČR – Sprint – 7. místo
6.2.2022 – Letohrad MČR – Stíhací závod – 2. místo
13.3.2022 - Nové Město na Moravě ČP – Hromadný závod – 1. místo
IK

Foto: Petr Slavík/ Český biatlon
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Fotbal
Zveme všechny fanoušky jasenského fotbalu, aby nás
přišli povzbudit v jarních zápasech.

10 000 kroků – dejte šanci chůzi!
V dubnu 2022 proběhne další kolo Výzvy 10 000 kroků. Jejím cílem je motivovat lidi k pravidelné aktivitě
vykonávané pouze po svých vlastních nohou, a to alespoň
po dobu jednoho měsíce.
Pokud člověk nechce soutěžit, může nahrávat své
výsledky bez důkazů. Soutěživí jedinci si své aktivity
monitorují na jakémkoliv zařízení k tomu určeném a následně je nahrávají do speciální webové aplikace. Body,
které účastníci získají za každý nachozený kilometr, se
přepočítávají koeficienty, a tak starší lidé a lidé s vyšším
BMI dostanou za jeden kilometr více bodů, než ti mladší
a štíhlejší. Snahou je umožnit všem umístění na prvních
místech „výkonnostního“ žebříčku.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ JASENNÁ
pořádá dětský tábor
„ Staň se velkým hasičem“
TERMÍN: 2. 7. -  9. 7. 2022      CENA:  2 300 Kč
MÍSTO KONÁNÍ:  VLACHOVICE
Tábor leží v lesnaté krajině, okolí krajiny poskytuje velké možnosti pro hry a výlety do okolí. Ubytování je ve stanech po 2 s podsadou, strava 5x denně. Kromě oblíbených
oddílových činností, které jsou připravovány školenými instruktory, bude připravena také celotáborová hra.
Tábor je určen pro děti ve věku 6 - 14 let.
Informace a přihlášky:
u Andrey Čalové ( 605 866 620 ) Počet míst je limitován na 28 dětí.
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Od dubna se mění systém státem garantovaných
slev na jízdném, kraj zároveň zlevní převoz kol
Zlín, 15. 3. 2022 — Od 1. dubna
2022 mění stát systém slev na jízdném ve veřejné dopravě. Nové podmínky se dotknou i cestujících
ve spojích Integrované dopravy
Zlínského kraje (IDZK).
„S účinností od 1. dubna budou
děti od 6 do 18 let, studenti do 26
let a senioři nad 65 let mít nárok
na slevu z jízdného ve výši 50 %.
Sleva 75 % z jízdného zůstane zachována pouze pro držitele průkazů
ZTP nebo ZTP/P,“ uvádí Ing. Martin Štětkář, jednatel společnosti Koordinátor veřejné dopravy Zlínského

kraje (KOVED), a pokračuje: „Nárok na slevu musí prokázat cestující od 15 do 18 let a cestující nad 65
let platným osobním dokladem s fotografií, studenti ve věku 18–26 let
studentským průkazem s fotografií.
Děti do 6 let se i nadále přepravují
bezplatně, stejně jako průvodci cestujícího držitele průkazu ZTP/P.“
Na linkách IDZK platí v současné době kilometrický tarif. Cestující platí 1,20 Kč za kilometr jízdy
+ 9,- Kč nástupní sazbu. K platbě
je možné využívat hotovost, platební karty, mobilní telefon nebo kar-

ty Zetka či ODISka, které navíc
umožňují zvýhodněný přestup mezi
spoji do 30 minut (cestující platí nástupní sazbu pouze v prvním spoji).
Slevy se počítají z plného jízdného
a zaokrouhlují se vždy na celé koruny dolů.
„Výše slev je nastavená státem,
my na ni vliv nemáme,“ konstatuje
Martin Štětkář. Zlínský kraj ovšem
od dubna stanovuje jednotnou cenu
za převoz kol, a to 10,- Kč bez ohledu na délku trasy. Cena bude platit
jak ve vlacích, tak v sezónních cyklobusech.

Obec aktualizovala ceník služeb
Ceník účinný od 1. 4 . 2022 mění
výši pronájmu výletiště s klubovnou na 1.500,- Kč/den pro občany
obce. Firmy a občané z jiných obcí
pak hradí za pronájem 2.500,- Kč/
den. Zároveň došlo ke zrušení 50%
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slevy z pronájmu pro členy spolků v obci. Nově byl obcí zpoplatněn odvoz bioodpadu ze zahrad
na sběrné místo obce, a to částkou
200,- Kč/ 1 kontejner obecního auta
Gaz.

Obec Jasenná má skladem posledních 20 kusů kompostérů.
Nabídka kompostérů
Máte-li o kompostér zájem, domluvte si jeho vyzvednutí v kanceláři obecního úřadu.
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Informace z obce
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Ve dnech 22. – 23. 4. 2022 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 v sobotu
23. 4. 2022 od 7.30 hodin na horní točně a od 8.15 hodin u Restaurace Na Dvojce.
Děkujeme všem, kdo se zapojili do humanitárních sbírek pro Ukrajinu. Na fotkách je pouze část sbírky.

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 31. března 2022.
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