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Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
Zastupitelstvo obce Jasenná dne 21. 6. 2022 schválilo:
- Rozpočtové opatření č. 2/2022;
- předložení žádosti do Státního program na podporu
úspor energie EFEKT III pro období let 2022–2027 –
výměna veřejného osvětlení v obci Jasenná;
- pro volební období 2022 - 2026 devítičlenné zastupitelstvo;
- uzavření Smlouvy o výkonu odborné činnosti po-

jišťovacího makléře se společností Eurovalley s.r.o.,
IČ:29368324, Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno;
- vyhlášení veřejné soutěže na pojištění majetku obce a jejích organizací;
- uzavření Smlouvy o úvěru č. 0713236179 s Českou spořitelnou, a. s. na financování Rekonstrukce chodníku
v horní části obce.
- uzavření pojistné smlouvy-pojištění podnikatelů Trendse společností Kooperativa pojišťovna, a. s.

Ohlédnutí za právě končícím
volebním obdobím 2018 – 2022

Vážení spoluobčané,

toto vydání Zpravodaje je poslední před volbami
do obecního zastupitelstva, které se budou konat ve dnech
23. a 24. září. Je dobrým zvykem ohlédnout se za uplynulými čtyřmi roky a připomenout si nejen významné investiční akce, které obec realizovala.

ROK 2019
Stavba Výletiště u fotbalového hřiště

Tato investiční akce začala v měsíci červnu a dokončena byla v prosinci. Vybudováno bylo zastřešené pódium
s dvěma křídly zastřešeného posezení. Touto stavbou byly
dokončeny úpravy a výstavba v okolí fotbalového hřiště a vznikl tak sportovní a kulturní areál. Samotná stavba výletiště vyšla na 2 mil. Kč, celková investice obce
do areálu činila 9 mil. Kč (nové šatny a klubovna, zpevněná plocha, sítě – včetně dotažení vodovodního řadu
a přípojky až do kabin, terénní úpravy nad hřištěm, dokončení asfaltové komunikace až k areálu. Práce byly
rozprostřeny do let 2017 – 2019). Díky dobudování celého areálu významně vzrostl zájem občanů obce o pronájem klubovny a výletiště k rodinným oslavám a setkáním. A co je důležité – tento prostor také slouží oběma
našim školám, spolkům, kulturní komisi a SRPDŠ k pořádání kulturních, sportovních a společenských akcí takzvaně pod širým nebem. Jistě – lze to zejména od května do září.
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Stavba Památníku legionářům z Jasenné

V květnu roku 2019 byla zahájena stavba Památníku legionářům z Jasenné u evangelického kostela, na pozemcích obce. Obec touto stavbou smazala historický dluh
k těm našim občanům, kteří se zapojili do legií a vybojovali samostatnou Československou republiku. Snad stojí za zmínku, že v roce 1928, při příležitosti 10. výroční
vzniku republiky, sesbírali občané obce 100.000,- korun,
aby – stejně jako na stovkách jiných míst v zemi – postavili památník těmto statečným mužům. Kronika obce
zaznamenává, že nedošlo k domluvě o místě, kde by památník měl stát, a tak nakonec byly prostředky použity na stavbu obecního úřadu. Myšlenka na památník se
prolínala celými generacemi Jaseňanů, ale nikdy se ji
nepodařilo dotáhnout do konce. Až v roce 2018 dospělo obecní zastupitelstvo k rozhodnutí, že památník vybuduje. Podala se žádost o dotaci v rámci přeshraničních
projektů mezi ČR a SR. Mimo to, že jsme tak mohli se
stavbou začít, vzniklo i krásné partnerství a přátelství se
slovenskou obcí Sučany. Společně jsme také k tomuto tématu vydali brožurku, která jako první takovýto počin
naší obce, popisuje odkaz legionářů, malými medailonky
jednotlivé legionáře představuje a rovněž popisuje a vysvětluje význam legionářů a legií na vznik samostatného
Československa.

Památník, kde kromě jmen legionářů jsou zaznamenána i jména padlých v 1. světové válce, byl slavnostně odhalen v září roku 2019. Tato událost se jistě zapsala do srdcí a myslí těch, kteří se jí zúčastnili. Nechyběli
zástupci Sokolů ze župy Valašskomeziříčské a zástupci
Československé obce legionářské. Hojná byla i účast občanů ze slovenských Sučan.
Celkové náklady na tuto akci – památník a brožurku
byly 560 tis. Kč, z toho dotace byla 470 tis. Kč.

Restaurování sochy Portáše

Na přelomu léta a podzimu roku 2019 byly provedeny
restaurátorské práce na soše Portáše z roku 1941. Dominantní socha Portáše od sochaře Stanislava Mikuláštíka,
připomíná slavnou éru jasenských dějin, kdy v Jasenné,
na fojtství, byla portášská stanice. Portáši byli strážci hranic mezi panstvími, bránili životy a majetky lidí před nájezdy loupeživých tlup a rovněž tureckých nájezdníků.
Jsou hrdou součástí valašské historie a rovněž naší obce.
S jistou nadsázkou lze říci, že snad v každém jasenském
rodu najdeme mezi předky portáše.
Na restaurátorské práce ve výši 90 tis. Kč jsme získali
dotaci ve výši 63.000,- Kč.

Souběžně s tím byly zadány práce nad projektovou dokumentací a stavebním řízení pro rekonstrukci mostu
k evangelickému kostelu, který byl v tak žalostném stavu,
že bylo nezbytné řešit co nejrychleji jeho opravu a rovněž
hledat zdroje financování i mimo obecní rozpočet.

ROK 2020
Rekonstrukce mostu

lávky pro pěší
u evangelického kostela

V březnu uvedeného roku byly zahájeny stavební práce
na rekonstrukci mostu – lávky pro pěší – u evangelického kostela. Původní těleso bylo odstraněno a na jeho místě byl postaven most nový, splňující všechny parametry
dané vyhláškami. Most byl postaven za necelé čtyři měsíce, je z pevné železobetonové konstrukce, opatřen replikou původního zábradlí (ovšem v dnešních stavebních
normách). Celkový rozpočet činil 1,3 mil., z toho 650 tisíc byla dotace od Zlínského kraje.

Oprava veřejného osvětlení
na dolním hřbitově

Na četné žádosti občanů, přistoupila obec k opravě –
výměně veřejného osvětlení na dolním hřbitově. Na akci,
která vyšla na 180 tis. Kč se jednou třetinou podílela
i obec Lutonina.
Rovněž jsme provedli opravy hřbitovní zdi a zahradnické úpravy.
V roce 2019, v květnu, vlivem velmi intenzivního deště, došlo k sesuvu svahu pod místní komunikací na Dolní Paseky. Sesuv byl natolik dramatický, že hrozilo utržení této komunikace, která je jedinou příjezdovou cestou
do této lokality. Geologickou službou byl sesuv klasifikován ve třetím, nejvyšším stupni. Nebylo nač čekat. Rychle
byly zahájeny práce na projektové dokumentaci ke stabilizaci sesuvu, včetně stavebního řízení. A hledal se možný dotační zdroj, z nějž bychom tuto nákladnou akci financovali.
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Chodníky, ostrůvek a bus záliv
v dolní části obce

V květnu byly zahájeny práce na druhé etapě budování chodníků podél silnice první třídy v dolní části obce
– tedy od základní školy po restauraci, včetně vybudování ostrůvku s přechodem pro chodce, autobusovým zálivem a chodníku, který od zálivu a autobusové zastávky
pokračuje po úroveň místní komunikace na Dolní Paseky
a napojuje se na stávající chodník ke hřbitovu. Byl tak dokončen projekt, který byl v obci připraven v letech 2005 –
2006, v roce 2007 na něj bylo vydáno stavební povolení,
které se v pravidelných intervalech prodlužovalo. První
etapa byla realizována v roce 2015, po drobných úpravách
dokumentace byly práce na dokončení ve druhé etapě zahájeny v roce 2020. Obec na tuto investici - 2. etapu získala dotaci ve výši 2 mil. Kč. Celkově vyšla stavba
na 3,4 mil. Kč.
V průběhu roku 2020 byla dokončena projektová dokumentace na rekonstrukci horní hospody, včetně stavebního povolení. Veřejnou soutěží v nadlimitním režimu
byl vysoutěžen dodavatel – TM Stav Vsetín, s.r.o. K rekonstrukci tohoto objektu je snad zapotřebí dodat pouze
to, že objekt byl na základě souhlasu zastupitelstva obce
koupen v roce 2017 od tehdejšího majitele, pana Slaměníka, který tam do roku 2014 provozoval restaurační zařízení. Objekt se kupoval ve veřejné dražbě. Obec, která v minulosti neuspěla se svými snahami o odkoupení
jasenské sokolovny pro potřeby vybudování kulturního
zařízení, hospodu koupila s tímto záměrem jako danou
alternativu.
V tomtéž roce byla dokončena projektová dokumentace a stavební povolení na sanaci sesuvu pod komunikací na Dolní Paseky, podána – úspěšně – žádost o dotaci
z Operačního programu životní prostředí, kde jsme získali dotaci ve výši 85 % způsobilých výdajů.
V tomtéž roce jsme do stejného operačního programu
podali žádost, úspěšnou, na kompletní obměnu obecního rozhlasu, vypracování povodňového plánu a doplnění
systému včasného varování obyvatelstva.
Po jednáních s obcí Lutonina jsme za jednu korunu získali poslední parcelu na dolním hřbitově, která nebyla
v našem majetku. Důvodem bylo zejména to, že jsme studií zahájili práce nad projektovou dokumentací a stavebním povolením na opravu opěrné zídky u hřbitova (dokončeno a povoleno v roce 2022).
A co ještě dodat k roku 2020? Přinesl s sebou pandemii nového onemocnění – covidu. Ty první dny a týdny, kdy se nemoc dostala i k nám, do ČR a následně postupovala městy a obcemi, byly pro nás na úřadě těžké.
Stát nás nechal doslova a do písmene bez pomoci. Jak
materiální, tak odborné/poradenské. Nebylo nic takřka nikde. Nebyly roušky, respirátory, dezinfekce. Nevěděli jsme, co můžeme čekat a na co se připravit. Přišla první totální uzávěra života, nouzový stav, omezení
všeho a všech. A tak jsme si pomáhali sami. Naše milé
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spoluobčanky začaly šít roušky. Obci se podařilo zajistit ušití většího množství v chráněných dílnách a u prvních regionálních výrobců. Dezinfekci jsme získali díky
spolupráci mezi námi, starosty, od starosty z Bystřičky.
A tak do dvou týdnů od vyhlášení nouzového stavu měli
všichni naši občané po dvou rouškách a do každé rodiny jsme sehnali litr dezinfekce. Asi už nikdy nezapomeneme na to, jak se v kanceláři na obci po desítkách
kusech hromadily roušky, ušité z nejrůznějších barevných látek. Jak jsme stáli frontu, nekonečnou, na látky, na nítě atd. Jak jsme roušky sáčkovali, v rukavicích! Pro každého občana po dvou kusech a roznášeli
po obci. Jak hasiči jezdili s dezinfekcí a jak netrpělivě
byli vyhlíženi. Stejně tak nám hasiči pomáhali i s provozem v obchodě. Covid nás zjevně bude provázet navždy. Dnes už vše potřebné koupíme, objednáme. Ale
ty první týdny, na ty určitě budeme i v obecní kronice
vzpomínat jako na něco, co nás nejen zaskočilo, vyděsilo, postavilo před úplně novou situaci, ale co v nás také
probudilo obrovskou solidaritu a chuť pomáhat.

ROK 2021
Stabilizace sesuvu pod MK
na Dolní Paseky

Hned v únoru byly zahájeny práce na stabilizaci sesuvu pod místní komunikací na Dolní Paseky. Do svahu
bylo zavrtáno 30
pilotů – hloubka
7 metrů, průměr
takřka 90 cm –
nad nimi pak byla
zbudována opěrná zeď, odkanalizování, zábradlí
a opravena místní
komunikace
této části. Z obecního
rozpočtu
na tuto investici šlo 814 102 Kč.
Zbytek nákladů

pokryla dotace (4 613 243 Kč). Práce byly dokončeny
v rekordním čase – na konci března bylo dílo předáno
k užívání.

Kompletní obměna 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 povodňová 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 vybavena 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).

V sadu byly vysázeny staré, původní odrůdy jabloní
a hrušní – například: Matčino, James Grieve, Panenské,
Spartan, Malinové holovousé, Jadernička moravská, Reneta, Strýmka. Z hrušní pak Jačmenka a Muškatelka letní. Sad byl doplněni o medonosné keře, například mišpule, kdouloň, muchovník, dřín a další. Celkem bylo
vysázeno 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 vyrobily cedule s názvy stromů a v rámci slavnostního otevření sadu v roce 2022 je tam s rodiči a prarodiči umístily. Celková cena díla byla 211 tis. Kč, dotace byla 80 tis.
Kč. V prostoru kolem evangelického kostela vznikl krásný prvek tzv. sídelní zeleně, jedno z nejkrásnějších míst
v naší obci – park, památník, nová lávka, sad. To vše tvoří jeden krásný celek.

Obnova objektu č. p. 65

kulturní a spolkový dům
Beseda Jasenná

V květnu byly zahájeny práce na doposud největší investiční akci naší obce v novodobé historii. 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 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 obnova objektu dle původních dispozic – tedy v původním půdorysu.
Do konce roku jsme vybudovali základy, byla položena
základová deska, vystavěno obvodové zdivo včetně vnitřních zdí, byl zabetonován první věnec.

Obecní ovocný sbírkový sad

Mimo tyto velké akce byl na zahradě u evangelického
kostela vysázen Obecní ovocný sbírkový sad, doplněný
o edukační tabule a odpočinková místa.

V roce 2021 jsme zároveň dokončili projektovou dokumentaci a získali stavební povolení na rekonstrukci chodníku v horní části obce, předložili žádost o dotaci a získali ji. Na celkových nákladech se tak obec bude podílet
částkou necelých 120 tisíc korun, zbývající 2,200.000,Kč bude činit dotace z IROP.
Také jsme podali úspěšně žádost o dotaci na obnovu
nábytku a vybavení naší obecní knihovny – zde se jednalo o částku 198 tis. Kč.
Obecní zastupitelstvo neprodloužilo nájemní smlouvy k pozemkům, na nichž je umístěna dočasná stavba
„horního obchodu“, rovněž zastupitelstvo nedalo souhlas ke změně statutu této stavby z dočasné na trvalou
a vyzvalo k odstranění stavby. Objekt je již víc jak čtyři roky mimo provoz, je velmi zchátralý. Zájmem obce
je, aby na těchto obecních pozemcích vznikla parkovací místa pro budovaný kulturní dům. Další parkovací
místa pro návštěvníky kulturních akcí vzniknou na tzv.
horní točně, kde jsme již zahájili jednání s majitelem
pozemků – ŘSD Zlínského kraje o jejich směně. Díky
tomu tak vytvoříme dostatečnou kapacitu pro parkování – v případě horní točny dostupnou po chodníku
ve vzdálenosti 150 metrů od objektu.
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ROK 2022
Nové vybavení obecní knihovny

V únoru jsme přistoupili k výměně zastaralého nábytku v naší obecní knihovně. Kromě nových polic na knihy jsme nechali udělat nové konferenční stolky, dokoupili
nová křesla a nově vybavili pracoviště knihovnice. Mimo
dotaci jsme provedli i další interiérové úpravy – nová světla, výmalba, nátěry dveří. Knihovna se v polovině března
vyloupla do krásy.

to, co vloni, letos, už bychom stavět určitě nemohli. Cena
by byla někde kolem 35 mil., naprosto mimo možnosti
obce i směrem ke stávající ceně peněz. A také se závěrem sluší poděkovat Zlínskému kraji, který nám na stavbu přispěl 1 milionem korun!

Rekonstrukce chodníku Hořansko

Beseda Jasenná – kulturní a spolkové
centrum obce

Od začátku roku, v podstatě bez přerušení, pokračovaly práce na výstavbě kulturního domu Beseda Jasenná. Zima byla příznivá, a tak se mohlo pracovat. V čase
vydání Zpravodaje, stavba finišuje. Interiér je až na malé
drobnosti hotový. V průběhu měsíce srpna bude položena podlaha v hlavním sále s kapacitou až 200 osob v divadelním uspořádání! Bude nábytkem a spotřebiči vybavena kuchyňka, dovezeny budou stoly a židle, instalováno
pódium. Z venkovních prací se bude dělat na obložení budovy přírodním kamenem, úpravě vstupu do objektu –
hlavní vstup bude z boční strany od pódia (zejména z důvodu bezpečnosti), opravy chodníku a terénní úpravy.
Vše směřuje a finišuje k datu 17.9., kdy plánujeme slavnostní otevření a zejména předání objektu k užívání.
A co nás to všechno stálo – kromě potu, slz a nervů?
Dle posledního dodatku byla cena stanovena na 21,6 mil.
Kč. Obec si na tuto akci vzala úvěr ve výši 14 mil. Kč
za fixní úrokovou sazbu 1,5 % na osm let (dnes se úrokové sazby u úvěrů pohybuji nad sedmi procenty). V neštěstí jsme vlastně měli i kus štěstí. Stavíme barák v novotě,
poctivě, ten tu klidně těch dalších sto roků vydrží sloužit.
Štěstí jsme měli na jiného projektanta, který v rekordním
čase předělal celou dokumentaci, podle níž jsme obnovu realizovali, na dodavatele, s nímž se nám dařilo udržet cenu v „normálních“ mezích (za tu dobu, co stavíme,
vzrostly ceny stavebních materiálů v průměru až o více
než 50 % a ještě na trhu chybí) a chlapy, kteří pracovali
tak, že je za nimi vidět pěkná práce. Kdyby se nám stalo
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V druhé půlce července nastoupila firma na rekonstrukci chodníku na Hořansku. Hotovo by mělo být do poloviny září. Na akci jsme dostali dotaci 2,2 mil. Kč, obec doplatí ze svého 120 tis. Kč. A tak konečně začne být dědina
pěkná i ze směru od Vsetína, od Hořanska.

A CO DALŠÍHO

V končícím volebním období obec pracovala na třech
významných dokumentech. Prvním byla změna č. 1
Územního plánu, kterou se nám podařilo dotáhnout do
zdárného konce. A podklady pro další změnu už se připravují.
Dokončeny byly práce na komplexních pozemkových
úpravách, které nyní zamířily do správního řízení a finalizace.
A těsně před dokončením je po třech letech práce na projektu odkanalizování obce, který společně pro
územní rozhodnutí připravujeme i s obcemi Lutonina,
Ublo a Bratřejov. Odhad je, že v srpnu za obec budeme podklady odevzdávat. Děkuji touto cestou všem občanům, kteří k projektu přistupovali otevřeně, vstřícně
a společně jsme hledali to nejlepší možné řešení. Jak to
dál bude s realizací? Těžko předjímat. Odhadované náklady jen pro naši obec jsou 195 mil. Kč. Stávající procento dotace je 64 %. Musíme věřit, že stát či EU změní svou dotační politiku a u odkanalizování se opět vrátí
na původní výši dotace, která se pohybovala v rozpětí
od 75 do 100 %!
V jednom volebním období jsme tak odpracovali tři
takto rozsáhlé koncepční a technické dokumenty.
Mimo běžnou údržbu obce, za niž si zaslouží velké
poděkování zaměstnanci obce v technických službách,
jsme vybudovali malé dětské hřiště a parčík na Hořan-

sku v lokalitě Na Mosťákovém. Zastřešili jsme schody
do mateřské školy a postavili tam altán pro venkovní aktivity dětí.

Také naše kolegyně, které pracují v administrativě
obce, si zaslouží velké poděkování. Za vstřícnost a ochotu s níž přistupují k občanské veřejnosti. Poděkovat je třeba knihovnici, kronikáři. Paní uklízečce, která udržuje
v čistotě a pořádku obecní budovy. Učitelkám a asistentkám obou škol stejně jako jejich kuchařkám.
Bojovali jsme jako všichni kolem s kůrovcem. Pro další generace jsme po těžbě vysázeli na 25 tisíc mladých
stromů – smrků a buků. Práci v lese věnujeme velkou
pozornost. A i zde se nám podařilo získat dotace na ztrátu ceny dřeva.

Altán v zahradě MŠ
Vysázeli jsme další stromy, parkové i ovocné, obec jsme
rozveselili květinovou výsadbou.
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Opravujeme místní komunikace – každý rok v rozsahu od 1,5 do půl milionu korun, celkem za ty čtyři roky
za zhruba 4 miliony. Cesty máme ve špatném stavu, potřebovali bychom na jejich opravu dva roční rozpočty obce.
Už dvakrát jsme neuspěli se žádostí o dotaci na kompletní opravu ul. Prostřední. Jen pro představu – letos se o tuto
dotaci ucházelo 1300 obcí. Dostalo ji 130 obcí. 90 procent starostů a starostek je naštvaných. Původní alokace
pro obce na MMR ČR byla 12,5 miliardy korun. Nakonec
se snížila na 2,5 miliardy. Těch deset miliard se začlenilo
do pomoci válkou zmítané Ukrajině. Nestačil covid, musela přijít ještě i válka. Ale s ul. Prostřední to nevzdáváme,
rozdělíme rekonstrukci do dvou etap a žádat o dotaci budeme u Zlínského kraje.
S hrůzou sledujeme, jak nám dodavatelé navyšují ceny
za energie. Co nás čeká – asi nic dobrého. A tak jsme
schválili a předložili žádost o dotaci na kompletní obměnu
veřejného osvětlení, kde máme dosáhnout úspory energie
až 65 %. Připravujeme se na podání žádosti na energetickou samostatnost – chceme na školku, školu a část výletiště umístit fotovoltaiku.
A pracujeme i s koupalištěm. Je registrováno jako
brownfield – místo i s ekologickou zátěží. Hledáme cesty
– a zřejmě jsme už i našli – jak alespoň sanovat tento prostor. Vytvořit zde místo k odpočinku, rekreaci a venkovním aktivitám.
Když se začtete do Programu rozvoje obce na období
let 2016 – 2022, zjistíte, že jsme vlastně takřka vše splnili.
Zbylo koupaliště a multifunkční sportoviště (zde už je připravena projektová dokumentace a dobíhá stavební řízení).
Velkou radost máme z rozvíjení a udržování valašských
tradic díky souboru Vartovňáček a jeho cimbálové muzice,
kterou tvoří žáci či absolventi naší základní školy a ZUŠ
Morava. Obec přispěla na ušití krojů a na koupi cimbálu
a basy. Ne nadarmo se říká, že obec je tak silná, jak silné jsou její spolky a s jakou chutí navazuje na své tradice
a historii. A my – kromě Vartovňáčku – máme ještě VS
Portáš! Folklóru se v Jasenné zase daří.
Kulturní a sociální komise pracující při obecním zastupitelstvu se i přes veškerá možná omezení daná covidem snažila a snaží pořádat pěkné akce. Od besed s důchodci, přes
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košty slivovice, kyselice, kvízy, dny matek, besed, koncertů až po obecní zabijačku. Navštěvují jubilanty s přáním a finančním dárkem. Podílí se na vítání občánků, ale
i na smutečních obřadech.

Krásné akce dělá SRPDŠ, hasiči, fotbalisti, myslivci,
Portáši, sokoli, naše seniorky-tanečnice. Ti všichni pracují pro ostatní ve svém volném čase. Dělají něco navíc, co
dělá život v obci hezčí, zajímavější a pestřejší. Velmi pěkně pracují obě dvě naše školy, mateřská a základní. Obec,
jako zřizovatel, se jim snaží vytvářet dobré materiální
podmínky. A těší nás, že si rozumíme i se zástupci církví – pravidelně z rozpočtu přispíváme na jejich zejména
investiční potřeby. Vždyť oba kostely jsou dominantami
obce a tvoří její nezaměnitelnou tvář. A poskytují značnému procentu našich spoluobčanů duchovní rozměr života.
Vážení spoluobčané,
přijměte od nás, obecních zastupitelů, přání zejména
dobrého zdraví a radosti ze života v naší obci!
Na pozvání starosty Sučan Martina Rybára jsme se zúčastnili Hodžovských slavností, které proběhly na konci
června. Jejich součástí bylo položení květin k jeho památníku a uctění si této mimořádné osobnosti našich společných, Československých dějin. Dr. Milan Hodža byl ministrem a také i předsedou vlády naší společné, tzv. První
republiky.

Rodinné odpoledne k oslavě Dne matek
Kulturní komise při Obci Jasenná uspořádala v pátek,
27. května 2022 od 16 hodin na výletišti v Jasenné „Rodinné odpoledne k oslavě Dne matek s absolventským vystoupením“. Na pódiu výletiště se představily děti z mateřské školy, základní školy, základní umělecké školy
a dětský folklórní soubor Vartovňáček s cimbálovou muzikou z Jasenné.
Kulturní program zahájily nejmenší děti z mateřské
školy valašskými tanečky pod vedením paní ředitelky
Bc. Jitky Malé. Vystřídali je žáci základní školy. Pódium na výletišti se proměnilo v mravenčí paseku, kde žáci
první třídy v černých kostýmech se zpěvem a pohybem
předvedli cvičení mravenců v lese. Druhá a třetí třída
pohybově ztvárnila písničku „Hop a už jsme v Africe“.
Čtvrtý a pátý ročník zazpíval písně anglicky. Vystoupení
s žáky nacvičila paní ředitelka Mgr. Andrea Čalová a učitelky Martina Večerková a Mgr. Jitka Rafajová.
Hlavní část programu patřila hře na hudební nástroje –
klavíru, houslím, zobcové flétně i bubnům. Vedoucí pobočky ZUŠ Morava Bc. Radek Cahlík a další učitelé nacvičili se svými žáky k poslechu lidové písně i skladby,
hrané na uvedené nástroje. Největší pozornost na sebe
upoutal při vystoupení bubeník Mikuláš Matyáštík, který dokázal svou hrou nadchnout hlavně děti, které jej při
hře obklopily a s údivem na tváři sledovaly a poslouchaly hru. Do programu zařadila ZUŠ Morava i absolvenské
vystoupení Anny Pečenkové, která ukončila svým koncertem I. cyklus hry na housle. Je potěšitelné, že zájem
o hru na nástroje je velký a v současné době více než
20 dětí z Jasenné se v hudebním oboru vzdělává. Další

děti z Jasenné se učí hře na kytaru a cimbál v Liptáli, kde
je taky zřízena pobočka ZUŠ Morava a výuka těchto nástrojů v Jasenné neprobíhá.
Na závěr programu potěšily všechny přítomné valašskými písničkami, tanečky a žertovnými říkadly děti
z valašského souboru Vartovňáček. Po ukončení pásma pod názvem „Májíček, Májíček“ si všichni společně
na výletišti zazpívali „Beskyde, Beskyde“ za doprovodu
dětské cimbálové muziky z Jasenné, která Vartovňáček
doprovázela během celého pásma pod vedením vedoucího pobočky ZUŠ Morava Bc. Radka Cahlíka.
Tečkou za bohatým kulturním hudebně pohybovým
programem byla růže, darovaná dětmi všem přítomným
ženám. Pěkné počasí, příjemné prostředí, bohatý program, připravené občerstvení a dobrá nálada – to vše patřilo ke zdařilé kulturně společenské akci.
A proto velké poděkování učitelům a účinkujícím dětem.
Za kulturní komisi Věra Pečenková
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Předprázdninové týdny v naší MŠ
Červen je v mateřských školách obecně měsícem, kdy
se podnikají různé aktivity, které však neprobíhají ve třídách či na zahradě, ale chodí nebo jezdí se za nimi.
I my jsme tento měsíc využili k různým akcím.

Den dětí 1. 6. 2022

Při příchodu na nás čekal nejen Jirka, ale i jeho kamarád Vítek, se kterým dětem ukázal a seznámil je s životem dravců. Pokaždé také přiveze nějaké „nové“ zvířátko,
tentokrát to byl CHAMELEON. Na závěr jsme si pochutnali i na párku v rohlíku /to ve školce nedostaneme/.

Na tento „náš“ svátek jsme dostali pozvání od Jiříčka
Jurčáka. Bylo krásné slunečné počasí. Vyrazili jsme již
v 9 hodin ráno a … na nádvoří školky na nás čekalo překvapení – překvapení v podobě zmrzliny od SRPDŠ Jasenná. Hezky nám to začalo.
Hned jak jsme si pomlsali, vyrazili jsme na statek, kde
jsme měli možnost vidět spoustu domácích zvířat – ovečky, krávy, koně, kozy, slepice, husy, holuby… Všechna
zvířátka i s jejich jmény nám pyšný Jiřík představil
a některé z nich jsme měli možnost i pohladit. Také jsme
mohli využít jejich hřiště a před cestou zpět jsme dostali
sladkou odměnu.

Výlet do ZOO 9. 6. 2022

Myslivecká chata 7. 6. 2022

Jako již tradičně se každý rok těšíme na pozvání Jirky Čaly na MYSLIVECKOU CHATU s překvapením.
Tento den je pro naše „školkáčky“ vždy vítaný, nespíme
po „O“ a hned jak se najíme, vyrážíme. Kdo by chtěl vědět, kdy bude v červnu svítit sluníčko a bude opravdu vedro ... může se nás zeptat, kdy vyrazíme na chatu. Pokaždé nám počasí opravdu přeje.
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Konec roku už opravdu klepe na dveře… děti ze třídy
MOTÝLKŮ a „nepředškoláci“ ze třídy BERUŠEK se už
těšili na výlet do ZOO. Ráno po svačince jsme se vydali
k autobusu na točnu. Cesta uběhla rychle i se zastavením
pro děti z MŠ Zádveřice. Opět nám počasí přálo, i když
to vůbec nevypadlo dobře. Dětem se nejvíce líbili sloni se svým malým ročním sloníkem, projížďka vláčkem
po areálu ZOO a na závěr prohlídka u rejnoků. Z výletu
jsme se vrátili na oběd do MŠ – sice unaveni, ale spokojeni, se spoustou krásných zážitků.

se s různými dopravními značkami a vykreslovaly
omalovánky. Cestou zpět na náměstí k autobusu se ještě
proskočily na hřišti na sídlišti Růžová.

Rozloučení s PŘEDŠKOLÁKY 15. 6. 2022
Rozlučte se – kluci, holky!				
Už je tady konec školky!
Na vás starší šesti let, čeká nový školní svět!		
						
V krásné středečním odpoledni jsme se rozloučili s našimi nejstaršími dětmi. Počasí bylo nádherné – opravdu
nám opět přálo. Rodiče přivítala paní ředitelka, poté řekla
pár slov na rozloučenou k dětem i rodičům a následovalo
poslední představení předškolních dětí – zazpívaly
písničky, zatančily taneček a byly slavnostně pasovány
na ŠKOLÁKY. Rozloučit se za námi přišla i paní starostka. Všichni jsme si společně „ťukli“ na zdraví a do nebe
pustil každý PŘEDŠKOLÁK svůj balónek s přáním.
Nezbývá víc, než popřát, ať se vám děti ve škole líbí
a na naši školku máte jen ty nejkrásnější vzpomínky.

Planetárium 10. 6. 2022

Abychom nebyli ochuzeni i o kulturní zážitky, dorazil
k nám do MŠ i ZÁŽITKOVÝ STAN – PLANETÁRIUM. Děti se v něm seznámily s příběhem o „ZVÍŘÁTKÁCH VE VESMÍRU“. Dozvěděly se i nové poznatky
o planetách a souhvězdích a startu RAKETOPLÁNU.

Dopoledne u Masaříků s překvapením
od Šimků i Mikuláštíků 14. 6. 2022

Krásné pozvání – pro nás již tradiční – bylo k Masaříkům na dvůr a zahradu, kde jsme měli možnost vyzkoušet všechna vozidla jejich dětského vozového parku. Děti
se také mohly svézt na koni, sjet lanovkou a vylézt na
zaparkovaný „jasňácký“ traktor. Paní učitelky měly také
velký gurmánský zážitek v podobě vynikajícího domácího dortíku od paní Masaříkové a děti dostaly zmrzlinu.
Ocenili jsme krásný výhled do okolí a posezení ve stínu
stodoly. Dopoledne opět rychle uběhlo ...

Mobilní dopravní hřiště
ve Vizovicích 20. 6. 2022

V pondělí ráno všechny děti ze školky vyrazily linkovým autobusem do Vizovic. Za „NOVOU ŠKOLOU“
bylo pro děti i veřejnost připraveno mobilní dopravní hřiště. Děti mohly vyzkoušet jízdu na koloběžkách, tříkolkách, odrážedlech, také chodit po přechodech pro chodce
nebo si vyzkoušet funkci příslušníka policie. Seznámily

Milí rodiče, příznivci MŠ, SRPDŠ při ZŠ Jasenná, paní
starostko PhDr. Daňová, rodino Čalová, Masaříková,
Šimková, Jurčáková, pane Mikuláštíku - Jasno

DĚKUJEME.
Děkujeme za pozvání, podporu, pomoc, čas,
občerstvení, dary, které jste nám věnovali. Moc si toho
vážíme.
Kolektiv MŠ Jasenná
Jasenský zpravodaj 11

Poslední měsíc školního roku v naší ZŠ
Škola nanečisto

První školní kroky nebývají pro děti jednoduché. Často jsou naplněny obavami, nejistotou a někdy i strachem.
Je velmi důležité, aby první dojem byl pro děti co nejpříjemnější. Proto, jako každoročně, naše škola zorganizovala den pro předškoláky s názvem „Škola nanečisto“.
Budoucí školáci se současnými prvňáčky společně plnili
různé úkoly. Hravou formou poznávali, co je v následujícím roce čeká a nemine. Školní den poté ukončili sportováním na zahradě. Moc se těšíme na nové prvňáčky.

Výlet Kroměříž

Letošní školní výlet si žáci naší školy užili ve znamení
bludiště. V Květné zahradě v Kroměříži se v přírodním
bludišti naštěstí nikdo neztratil a všichni jsme si užili procházku kvetoucí zahradou. Komu se nechce cestovat až
na Petřín do zrcadlové síně, doporučuji zastavit se v Kro-
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měříži. I zde můžete zažít spousty legrace, tak jak jsme
si to užili my. Po procházce centrem Kroměříže a nezbytných nákupech, jsme se vydali na prohlídku zámku. Vybrali jsme kratší okruh Sala terreny, která sloužila jako
propojení zámku s Podzámeckou zahradou. Průvodkyně přizpůsobila svůj výklad dětem a všichni pozorně sledovali a poslouchali zajímavosti z života na zámku. Pohledem z věže Kroměřížského zámku jsme se rozloučili
s Kroměříží. Procházkou a obdivováním volně se procházejících pávů v Podzámecké zahradě jsme náš výlet
úspěšně ukončili.

Absolvenstký výlet Praha

V termínu 16. – 17. června 2022 se žáci 5. ročníku
naší školy vydali na tradiční absolventský výlet do Prahy. Čekaly nás dva dny poznávání, dobrodružství a zábavy. Ve čtvrtek na děti čekala bojovka na Karlově mostě
a přilehlé Kampě. Dozvěděly se spoustu zajímavostí, nejen o historii těchto míst. V centru jsme navštívili i další pražské památky – Werichovu vilu, Lennonovu zeď
(u které vzniklo i letošní tablo) a Nejužší uličku v Praze. Posilněni obědem jsme se prošli ještě k Národnímu divadlu a Tančícímu domu, abychom nakonec vpluli do sítí pražského metra. Projeli jsme se na konečnou
trasy C (Háje se nám prostě zalíbily), děti se učily vyznat se v pláncích tras a orientačních tabulích a tak zpáteční cesta, tentokrát na Hradčanskou, byla zcela v jejich
režii. A zvládly to skvěle (dorazili jsme všichni, v pořádku a včas)! Podvečerní prohlídka Pražského hradu byla
na děti trochu předimenzovaná informacemi, tak jsme

ke konci poděkovali a v tichosti zmizeli po vlastní ose
ve Zlaté uličce. Poté naše kroky vedly už jen na Petřín,
kde jsme vyběhli na rozhlednu a Prahu jsme si tak mohli prohlédnout i v příjemném módu zapadajícího slunce.
A pátek? Skvělá prohlídka Staroměstské radnice s neméně úžasnou paní průvodkyní. Prohlédli jsme si radniční kapli (odkud se nabízí i detailnější pohled na apoštoly
známé z orloje). Z radničních sálů nás ohromil zejména
Brožíkův zasedací sál s jeho dvěma rozměrnými plátny.
Abychom měli Staroměstskou radnici kompletní, prozkoumali jsme ještě podzemí a věž. Tolik nového poznání! Posledním bodem našeho výletu byl Dům motýlů –
Papilonia. Místo, kde kolem nás poletovali exotičtí motýli
a děti měly možnost pozorovat je skutečně zblízka – poletovali volně všude kolem, přistávali dětem na tričkách,
rukou, vlasech... Trochu na nás doléhalo dusno „deštného
pralesa“ (a u některých dětí pak smutek z vědomí, že ten
skutečný deštný prales tito motýli nikdy nepoznali), ale
zážitek to byl rozhodně netradiční.
Ještě bych ráda zmínila skutečnost, která s výletem
do Prahy velmi úzce souvisí. Letošní páťáci si obě cesty vlakem hradili zcela sami z peněz, které si vydělali
od 1. do 5. ročníku na Bleších trzích. Zvládli si, stejně

jako všichni předchozí absolventi, uhradit absolventská
trička (2 700,-) a zbývajících 5 200,- pokrylo krásně dopravu do Prahy a zpět. I pro děti je to skvěly feedback –
vždy se zodpovědně chystají na prodej, nakoupí drobnosti
pro radost, potrénují finanční gramotnost a ve finále mají
prima rozlučku s jednou malotřídkou na vsi:-) Děkujeme
proto i Vám, rodičům, že nám umožňujete dělat smysluplné věci s přesahem. (4 002,- bylo čerpáno z Šablon III.,
600,-/os. bylo vybráno od dětí.)
Fotky z akce: https://zsjasenna.rajce.idnes.cz/Absolventsky_vylet_Praha_2022/

Naši absolventi 2017 – 2022

V tomto školním roce se s jasenskou školou loučí a byli
symbolicky „vykopnuti“: Mikuláš Matyáštík, Michaela
Zichová, Eliška Surá, Zuzana Bělohlávková, Kateřina
Navrátilová, Jolana Masaříková, Julie Čalová, Tereza
Kostelníková, Adéla Horáková, Michal Januš, Šimon Turek. Všichni naši absolventi jsou z Jasenné .
Milí páťáci, teď už budete na naši školu pouze vzpomínat. Přejeme vám do dalších studentských let jen to
nejlepší! Na závěr bych chtěla poděkovat všem rodičům,
SRPDŠ, sponzorům, Obci Jasenná za podporu v tomto
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školním roce a doufejme v již poklidný další školní rok.
Krásně slunečné prázdniny plné nezapomenutelných zážitků přeji všichni zaměstnanci Základní školy v Jasenné.

Co jsme ještě stihli do konce
školního roku 2021-2022

Den s policií

Sportování s trenérem

II. ročník atletického čtyřboje
14 Jasenský zpravodaj

Zahradní slavnost
Na začátku června uspořádali SRPDŠ a Farní sbor
ČCE Zahradní slavnost. V jejím průběhu byl slavnostně
předán k užívání Obecní ovocný sbírkový sad, který obec
vysázela na pozemcích patřících FS ČCE.
Slavnost doprovodilo krásné vystoupení dětí ze souboru Vartovňáček pod vedením paní Věry Pečenkové, o hudební doprovod se postarala naše dětská cimbálová muzika.
Nápadité a chutné občerstvení připravila "děvčata" ze
SRPDŠ, stejně jako herní aktivity pro děti. Děti také s pomocí svých rodičů či prarodičů umístily ke stromkům keramické cedulky s názvy odrůd. Ty vyrobili naši školáci
v keramickém kroužku.
Kdo přišel, mohl také ochutnat pravý ukrajinský boršč,
který uvařily naše Ukrajinky, Táňa a Marina. A byl jedním slovem vynikající!
PhDr. Dana Daňová
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SDH Jasenná je v polovině letní hasičské sezóny
Okrsková soutěž v Lutonině

Po dvouleté pauze jsme se opět mohli zúčastnit okrskové soutěže. Mladší a starší žáci začali trénovat pod Janou Pečenkovou a Rosťou Soukupem také z Jasenné. Jako
první se sjely okolní hasičské sbory do Lutoniny, a to
v sobotu 28. května. Okrsková soutěž se skládá ze štafety
a požárního útoku, přičemž mladší a starší žáci běží štafetu 4x 60 metrů a muži s ženami štafetu 4x 100 metrů.
Dopoledne patřilo mladým hasičům, na start jsme postavili dva týmy – družstvo mladších žáků a družstvo
starších žáků. Mladší žáci skončili na 6. místě a starší
žáci na místě čtvrtém.

Do odpoledního programu jsme postavili tým mužů
a tým veteránů (muži 35+). Muži skončili na třetím místě a veteráni vybojovali místo druhé. Po odběhnutí všech
štafet a požárních útoků přišly na řadu ještě závody jednotlivců. Mezi ženami nás reprezentovala Alča Soukupová, která vybojovala třetí místo. Mezi muži nás reprezentovali Rosťa Soukup a Laďa Pečenka. Rosťa vybojoval
perfektní první místo a Laďa skončil na místě třetím. Summa summarum vezeme z Lutoniny hned pět pohárů.

Kde jsme závodili dál?

Další soutěží byla pohárová soutěž v Želechovicích, kde
se sjela velká konkurence a starší žáci obsadili velmi slušné 10. místo z 30 týmů v čase 22,84. Mladším žákům se
pokus nepodařil. Z Želechovic jsme přejeli do Provodova, kde se také konala pohárová soutěž. Starším žákům se
podařilo vylepšit předchozí umístění a skončili na 8. místě. Mladším žákům se tentokrát pokus podařil a skončili
na místě devátém.

Co nás čeká dál?

Aktuálně se připravujeme na závody 60 metrů s překážkami, které se budou konat v Oznici na začátku srpna.
Také bychom se rádi zúčastnili dalších pohárových soutěží v požárním útoku.
Dále připravujeme oslavu ke 115. výročí založení
Sboru dobrovolných hasičů v Jasenné, která proběhne v sobotu 17. září 2022 u hasičské zbrojnice.
Pro více informací sledujte náš facebookový účet, kde
naleznete vše podstatné.
Za SDH Jasenná Jana Pečenková

Hasičský tábor 2022
Jak už bývá zvykem a jak jistě tušíte, tak i letos se uskutečnil první prázdninový týden již tradiční hasičský tábor, který byl doslova hasičský, jelikož nesl název „JAK
SE STÁT MLADÝM HASIČEM“. Celý týden se nesl
v duchu hasičských her, sportů, ale i předvedení typické
techniky pro tuto činnost.
Vše vypuklo příjezdem dětí. Ty se postupně rozřadily do týmů, které pojmenovali Ohníci, ISAHIČ, Plamínci a Hydranti, poté si vymyslely pokřiky a namalovaly týmové vlajky, táborová trička. V první společné hře hledaly
12 negativních vlastností hasiče a úkolem bylo vymyslet
16 Jasenský zpravodaj

antonyma k těmto slovům. Večer se zapálil první táborák
a zpívaly se naše osvědčené táborové písničky, které děti
znají už nazpaměť. Každé ráno byla pro děti připravena
výuka hasičských specializací – Ekolog, Průzkumník, Táborník, Spojka, Zdravotník, Kuchař, kdy se děti ke každé

kategorii dozvěděly potřebné informace. Po splnění specializačního testu jim byl udělen odznak specializace. Neděle se nesla v duchu zručnosti. Děti musely dokázat zapálit
oheň, navléct korálky na čas a spousty dalšího. V pondělí jsme v ranních hodinách vyrazili autobusem do Valašských Klobouk, kde nás čekala prohlídka hasičského
stanice HZS Zlínského kraje. Samotní hasiči předvedli vybavení jejich stanice od aut až po jednotlivé komponenty,
které tato auta ukrývají. Celou exkurzi ukončil opravdový
výjezd jednotky, kdy děti mohly vidět, jak takový poplach
vypadá, že hasiči musí do dvou minut vyjet ze základny.
Přesunuli jsme se na Kosénku, kde na děti čekal oběd.
Na zpáteční cestě jsme se stavili na koupališti ve Vlachovicích. Po zbytek týdne byl pro děti připraven velmi nabitý program aktivit, činností, volnočasových aktivit. Děti si
mohly vyzkoušet lezení po laně, trénovaly hasičské útoky,
štafety, štafety dvojic, ale taky disciplínu Železného hasiče. I přes deštivé dny si děti užívaly her, jako kdo sní nejrychleji pudink, tak aby se oblekl dříve a jedl, než družstvo
hodí na kostce číslo šest. Táborníci se nadšeně učili uzly,
Morseovu abecedu a další druhy šifer. Ke konci týdne byla
pro děti připravena výuka zdravovědy, jak poskytnout první pomoc v různém terénu, jak zacházet se zlomeninou,
jak řešit alergickou reakcí po bodnutí hmyzem, jak zavázat ránu… Na závěr táboru se děti vydaly na závěrečnou
hru, kde se prověřily jejich znalosti, dovednosti na jednotlivých stanovištích, kde byly připraveny nejrůznější úkoly
od znalostních otázek, Morseovy šifry, po střelbu z „luku“.
Poté se konaly hasičské závody v požárním útoku, štafetách 4 x 60 a Železném hasiči. Po součtu všech časů vznikl
vítězný tým a to OHNÍCI, kteří zaběhli nejrychlejší štafety.
Byly předány poháry, osvědčení o absolvování hasičského
kurzu a poté to vypuklo – závěrečná diskotéka a na úplný
konec stezka odvahy. Menší děti se vydaly po světle světlušek za bludičkou a drakem Chrličem a větší děti se vydaly na lesní hřbitov pro amulet zemřelého kluka. V sobotu ráno už jen stačilo složit tábor, vyzvednout děti, zamávat
tábořišti a těšit se na další začátek prázdnin, a tedy i dalšího hasičského tábora.

„Za spolek SDH Jasenná
děkuji všem rodičům, kteří i tentokrát svěřili svá dítka našemu táboru. Doufám,
že děti doma hýřily zážitky a vyprávěním o celém táboru. Také bych rád jménem starostky SDH Jasenná
Jany Pečenkové poděkoval
všem organizačním účastníkům, kteří se větší, či menší
měrou podíleli na přípravě
a realizaci letošního táboru.
Více fotografií naleznete na našich facebookových
stránkách SDH Jasenná
– https://m.facebook.com/SDHJasenna/
Za celý spolek SDH Jasenná Vám přejeme pohodové léto, řadu zážitků v kruhu nejbližších a zasloužený
odpočinek a relax!
Lubomír Čala ml., vedoucí táboru 2022, SDH Jasenná
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Pohádkový les
V prosluněnou sobotu 18. června se všichni jasenští
princové a víly sjeli na místním fotbalovém hřišti, kde
na ně čekalo putování tajuplným pohádkovým lesem. Pro
účastníky si členové SRPDŠ s pomocí zástupců jasenské
mládeže připravili 10 stanovišť, na nichž si děti prověřily nejen svou fyzickou zdatnost, ale také své znalosti a šikovnost.
Průvodci pohádkovým lesem se staly rozličné postavy.
Pomyslnou bránu otevřeli statní valašští zbojníci, u kterých si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky. Dále na ně
čekaly úkoly prověřující jejich schopnost udržet rovnováhu, a to ve slalomu s balónkem a v chůzi na laně. Krásná princezna s drakem dětem připravila poznávání předmětů pohmatem a u makové panenky a motýla Emanuela
si zase malé víly a princové procvičili poznávání barev.
Veselí klauni se tentokrát postarali o zábavné vhazování
míčků s přesností. Na následujícím stanovišti čekal hrůzostrašný čert s rozvernou Káčou, s nimiž si děti poměřily síly ve skoku v pytli. A kdo byl dál? Oblíbený kouzelnický hrdina Harry Potter a jeho nerozlučná kamarádka
Hermiona, kteří vyzvali děti k zápasu ve famfrpálu. Ten
se hraje s čarodějnickým koštětem a míčem. Večerníčkoví Křemílek a Vochomůrka dětem umožnili zahrát si
na rybáře. Při této disciplíně děti využily nejen svou šikovnost, ale také trpělivost. A už se blížíme ke konci. Pohádkový les, stejně jako na počátku, uzavírali opět střelci. Tentokrát to však byli severoameričtí indiáni se svými
luky a šípy. Dokázali všichni trefit terč? I kdyby se to ne-
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zdařilo, důležité je, že po celou dobu byla zábava. A o tu
tady šlo především!
Všichni chrabří rytíři a odvážné víly byli po zásluze
odměněni osvěžující zmrzlinou. Komu by v horkém počasí nepřišla vhod? Kreativní duše měly ještě možnost
tvořit ve společnosti Šípkové Růženky a kdo i tak nebyl

dostatečně utahaný, mohl si zařádit ve skákacím hradu
a až poté spočinout v trávě s cukrovou vatou. Bufet již
tradičně skýtal bohatou hostinu a všichni si mohli dopřát
dobroty sladké i slané, pečené i smažené a samozřejmě
i zdravé ovocné. Pro dospělý doprovod bylo k mání mimo
jiné pivo, víno či káva. Po náročném putování mohly děti
v klidu nabrat síly při opékání špekáčků nad příjemně
plápolajícím ohněm…
Chtěli bychom poděkovat jasenským fotbalistům za poskytnuté zázemí, všem postavám za výdrž ve svých kostýmech ve velmi teplém počasí, obci za její neutuchající podporu, členům za pracovní nasazení a hlavně dětem
a jejich rodičům za účast.
Závěrem vás zveme na 4. sportovní den, který se
bude konat dne 10. září taktéž na fotbalovém hřišti
v Jasenné. Přijďte v hojném počtu, těšíme se na vás!
Za SRPDŠ při ZŠ Jasenná Eva Petrů
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Pečovatelská služba Dotek ve Vizovicích
Společnost Dotek ve Vizovicích
poskytuje od roku 2005 sociální služby na Vizovicku a Slušovicku. Jedná
se o pobytovou odlehčovací službu
na dobu maximálně 3 měsíců a pečovatelskou službu. Prostřednictvím
našich služeb poskytujeme podporu
klientům i jejich rodinám.
Pečovatelskou službu Dotek z. ú.
využívají lidé ve svém domácím prostředí. Pečovatelky jim pomáhají například s osobní hygienou, přesunem
na lůžko či vozík, podáváním jídla a dalšími činnostmi péče. „Pečovatelskou službu poskytujeme 7 dní
v týdnu od 7 do 19 hodin. Ke klientům jezdíme také o státních svátcích,“ uvedla pečovatelka Markéta.
Pečovatelskou službu poskytuje
Dotek z. ú. v ORP Vizovice – tedy
v následujících obcích: Bratřejov,
Březová, Dešná, Hrobice, Hvozdná,

Chrastěšov, Jasenná, Lhotsko, Lípa,
Lutonina, Neubuz, Podkopná Lhota,
Raková, Slušovice, Trnava, Ublo, Veselá, Vizovice, Všemina, Zádveřice.
Pokud máte zájem o pečovatelskou službu, kontaktujte sociální pracovnici Doteku na 737 024 823 nebo
na socialni.dotek@seznam.cz, socialni.dotek@ahc.cz.

Místo auta nakoupili
do Doteku ve Vizovicích
kompenzační pomůcky

Na přelomu roku probíhala na platformě Donio veřejná sbírka na automobil pro pečovatelskou službu Dotek ve Vizovicích. Cílovou částku
na nový automobil se nám vybrat
nepodařilo. Od štědrých dárců jsme
však získali krásných 25 500,- Kč.
Z předchozí sbírky na Doniu jsme

vybrali 1 650,- Kč. Celkem tedy dárci pro Dotek přispěli 27.150,- Kč.
Za získané finance jsme se rozhodli zakoupit kompenzační pomůcky
do naší půjčovny. V domácnostech
klientů již slouží nový vozík, vysoké
chodítko a toaletní židle.
V rámci obnovy kompenzačních
pomůcek jsme mohli dále nakoupit
invalidní vozík a vysoké chodítko
z projektu Konta Bariéry, které uhradilo pomůcky ve výši 25 000,- Kč.
Všem dárcům z celého srdce
děkujeme za podporu a přízeň.
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