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Usnesení z jednání zastupitelstva obce (ZO)
Dne 21. 12. 2010
schválili zastupitelé tato usnesení:
6/III/1/2010 - ZO schvaluje navržený program jednání.

Dne 24. 1. 2011
schválili zastupitelé tato usnesení:
6/IV/1/2011 - ZO schvaluje navržený program jednání.

6/III/2/2010- ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010
v příjmové i výdajové části ve výši 493.000,– Kč a pověřuje starostu a účetní provedením závěrečných úprav rozpočtu k 31. 12. 2010.

6/IV/2/2011 - ZO schvaluje volbu ověřovatelů zápisů.

6/III/3/2010 - ZO schvaluje rozpočtové provizorium
na 1. čtvrtletí 2011 v měsíčním čerpání 1/12 rozpočtu
roku 2010.

6/IV/3/2011 - ZO schvaluje prodej „Prodloužení STL
plynovodu k RD Helštýn III“ společnosti JMP Net s. r.
o. podle návrhu Kupní smlouvy č. 1210001079 a pověřuje
starostu k podpisu smlouvy.

6/III/4/2010 - ZO schvaluje složení sociální komise:
Zdeňka Turková, MUDr. Vladan Polášek, Helena Polášková, Jaroslava Mojžíšová, Libuše Kovářová s účinností od 1. 1. 2011. Předsedkyní komise je paní Zdeňka Turková.

6/IV/4/2011 - ZO schvaluje odměny neuvolněným členům ZO podle Nařízení vlády č. 375/2010 Sb. s účinností
od 1. 1. 2011.
6/IV/5/2011 - ZO schvaluje zřízení věcného břemene –
sloup telefonního vedení na pozemku p. č. 3136 v k. ú. Jasenná na Moravě pro společnost Telefonica O2 Czech Republic a. s. a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

6/III/5/2010 - ZO schvaluje záměr prodeje prodloužení
plynovodu Helštýn III.

6/IV/6/2011 - ZO schvaluje plán činnosti finančního
a kontrolního výboru v roce 2011.

6/III/6/2010 - ZO pověřuje starostu Pavla Machovského
zastupováním obce v MAS Vizovicko a Slušovicko.

6/IV/7/2011 - ZO schvaluje příspěvek Mikroregionu Vizovicko na rok 2011 ve výši 12,– Kč/občan/rok.

6/III/7/2010 - ZO prohlašuje, že pozemky p. č. 308/1 dle
GP č. 611-3/2010, 305/1, 305/2, 306/1 vše v k. ú. Jasenná na Moravě budou trvale využívány pro sport a tělovýchovu.

6/IV/8/2011 - ZO schvaluje poskytnutí půjčky Místní
akční skupině Vizovicko a Slušovicko ve výši 26.404,–
Kč a pověřuje starostu k podpisu smlouvy.

6/III/8/2010 - ZO schvaluje záměr nabytí pozemků p. č.
308/1 dle GP č. 611-3/2010 a 305/1 v k. ú. Jasenná na Moravě.
6/III/9/2010 - ZO schvaluje prodloužení smlouvy o pronájmu plochy pro reklamu na čp. 54 pro p. Radima Lehmana, Mikulůvka 51 o 1 rok a pověřuje starostu uzavřením dodatku smlouvy.

Komunální odpad
V roce 2010 byly výdaje naší obce na svoz a odstraňování odpadů v následující výši:
Plasty
43.719,– Kč
Papír
8.580,– Kč
Sklo
19.815,– Kč
Směsný komunální odpad (popelnice)
397.588,– Kč
Objemný odpad (kontejnery)
87.963,– Kč
Nebezpečný odpad
56.075,– Kč
Celkem
613.740,– Kč
Příjmy obce za vybrané poplatky na komunální odpad
byly 417.856,– Kč. Z třídění plastů, papíru a skla jsme ze
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6/IV/9/2011 - ZO schvaluje záměr směny pozemku
p. č. 352/1 (373 m 2) za pozemek p. č. 3214/6 (476 m 2)
a převod pozemku p. č. 3220/57 (63 m 2) v k. ú. Jasenná
na Moravě – vypořádání pozemků MK Sokolská a MK
Prostřední.
		
6/IV/10/2011 - ZO schvaluje záměr prodeje pozemků
p. č. 3109/7 – 38 m2 a 3109/9 – 48 m2 v k. ú. Jasenná
na Moravě – vypořádání pozemků MK Sokolská.
systému EKO-KOM obdrželi 49.667,– Kč. Je potěšitelné, že odpady jsou tříděny a díky tomu nedochází k nárůstu množství směsného a objemného odpadu ukládaného na skládky, kde průměrná cena skládkovného je
1.400,– Kč/t.
Jsou ale jiné případy, které nepotěší. Na pasekách
máme pro pasekáře, hlavně pro zimní období, umístěny menší kontejnery pro směsný komunální odpad. Na
podzim někdo jeden kontejner zaplnil nábytkem. Přitom
předtím byla možnost tento nábytek dovézt do velkých
kontejnerů, které pro tyto účely jsou 2 x ročně k dispozici. Ve velkém objemu vyjde likvidace odpadu levněji
ve vztahu k dopravě.
Pavel Machovský, starosta

Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku
Předejděte sporům se sousedy

Katastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků, na jejímž průběhu se vlastníci shodují, a zpřesnit
v katastru evidované výměry pozemků.
Zápis provede katastrální úřad na podkladě ohlášení
učiněného minimálně jedním z vlastníků, ohlášení musí
být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků
dotčených pozemků.
Neoddělitelnou součástí tohoto souhlasného prohlášení
o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán,
ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností. Vyhotovení geometrických plánů provádí soukromé zeměměřické firmy.

Není hranice jako hranice
Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností,
na které záleží i míra spolehlivosti výsledku případného
vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.
Dokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě,
případná nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici jim nečiní praktické komplikace. V případě
sporu o průběh hranice pozemku však mohou přesnější
údaje katastru významným způsobem přispět k urovnání tohoto sporu.
Co tedy dělat?
Nejprve je nutné si vyjasnit, jak přesné údaje o Vašem
pozemku katastr nemovitostí aktuálně obsahuje. Pokud
evidované údaje nejsou dostatečně spolehlivé, je třeba posoudit, zda je reálné se sousedy dosáhnout shody na průběh hranice.
Pokud by zpřesnění mělo být realizováno v souvislosti
s jinou změnou, například s dělením pozemku, informace
o přesnosti údajů katastru o hranicích děleného pozemku
a o možnosti a podmínkách jejich zpřesnění Vám může
nejsnadněji poskytnout vyhotovitel geometrického plánu.
V ostatních případech je možné přesnost údajů zjistit nahlédnutím do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním pracovišti.

Postup při zpřesnění
Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma
způsoby. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice
pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří, a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví geometrický plán.
Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést vytyčení, na jehož podkladě teprve může být
vyhotoven geometrický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků
(trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný.

Jak zajistit vedení přesnějších údajů o pozemku v katastru nemovitostí?

Podrobné informace o zpřesnění naleznete na internetových stránkách http://www.cuzk.cz.

Sčítání lidu krok za krokem

1) Blíží se první návštěva komisaře.
Ještě před tím, než sčítací komisaři začnou roznášet sčítací formuláře, najde každá domácnost ve své schránce
letáček se základními informacemi o sčítání lidu. Spolu
s tímto letáčkem bude v každé schránce lísteček Informace o kontaktních osobách a místech, kde bude uvedeno
jméno sčítacího komisaře, který formuláře přinese, číslo
jeho průkazu a termín, kdy do domácnosti přijde. Jméno
komisaře a číslo obvodu, ve kterém provádí sčítání, bude
možné ověřit v každé obci na úřední desce. Čas návštěvy
budou volit komisaři nejčastěji v pracovní den v podvečer nebo o víkendu, aby zastihli rodinu doma. Materiály
budou komisaři roznášet do schránek od 26. února do 6.
března 2011.
2) Jak poznám sčítacího komisaře?
Sčítací komisař se bude při roznosu formulářů prokazovat speciálním průkazem sčítacího komisaře, který bude

předkládat při návštěvě v každé domácnosti společně
s občanským průkazem. Zároveň bude mít přes rameno
modrou tašku s velkým žlutým logem České pošty.
3) Komisaři roznáší formuláře.
Sčítací komisaři navštíví v době od 7. do 25. března
každou domácnost v ČR a předají jí dotazníky pro všechny osoby, které tam žijí (včetně návštěv či podnájemníků,
kteří budou v době rozhodného okamžiku v domácnosti
třeba jen přechodně).
Komisař přinese do domácnosti celkem tři formuláře
s vysvětlivkami:
Zelený sčítací list osoby (každý člověk v domácnosti
dostane svůj vlastní)
Žlutý bytový list (každá domácnost dostane jeden)
Oranžový domovní list (ten dostanou pouze majitelé
nebo správci domů)
Osoba starší 15 let může převzít formuláře pro všechny
členy domácnosti. Formuláře vám komisaři předají osobně proti podpisu.
Jasenský zpravodaj 3

Pokud vás zastihne komisař v místě vašeho trvalého bydliště, bude už na formuláři dopředu předtištěno
vaše jméno a příjmení. Pokud vám bude formuláře předávat na jiné adrese, vyplní komisař údaje v hlavičce ručně
do prázdného formuláře.
Při předání formulářů se vás komisař zeptá, jakým způsobem budete chtít vyplněné formuláře odevzdat, a nabídne vám tři základní možnosti:
1) On-line vyplnění a odeslání na internetu
2) Osobní odevzdání komisaři (pokud preferujete tuto
cestu, komisař si s vámi hned domluví termín schůzky,
kdy přijde formuláře vyzvednout)
3) Odeslání poštovní obálkou do P.O.Boxu ČSÚ (pokud
vyberete tuto možnost, předá vám komisař předtištěnou obálku formátu A4, žádné poštovné v tomto případě domácnost neplatí)
2a) Co když se mi navržený termín návštěvy nehodí
a nebudu v tu dobu doma?
Pokud vás sčítací komisař nezastihne v avizovaném termínu, vhodí vám do schránky Oznámení o termínu doručení sčítacích formulářů, kde bude opět uvedeno jméno
komisaře, číslo průkazu a termín, kdy se dostaví podruhé. Pokud by vám ani druhý termín nevyhovoval, můžete zavolat na bezplatnou linku 800 87 97 02 a domluvit si
jiný čas návštěvy.
Pokud vás pak ani podruhé komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o náhradním termínu doručení
sčítacích formulářů s informací, že si můžete formuláře
vyzvednout na tzv. sběrném místě do 14. dubna. V praxi
bude sběrným místem jedna z větších pošt ve vašem regionu.
3) Rozhodný okamžik
Půlnoc z 25. na 26. března je tzv. rozhodným okamžikem sčítání. Informace do sčítacích formulářů se
vyplňují podle skutečnosti platné v tento rozhodný
okamžik.
Příklad:
Pokud se miminko narodilo dvě hodiny po půlnoci, ještě nebylo v rozhodný okamžik na světě a do sčítání se
nepočítá. Pokud se ale narodilo hodinu před půlnocí,
v rozhodný okamžik mezi námi bylo a je třeba jej do sčítání uvést.
Po rozhodném okamžiku začíná sběr formulářů.
4) Sběr vyplněných formulářů
Už při návštěvě komisaře jste se dohodli, jestli vyplníte
formuláře on-line, předáte je komisaři osobně a nebo zda
je odešlete v obálce. Ať zvolíte kteroukoliv cestu, je nutné odeslat či odevzdat formuláře do 14. dubna 2011.
a) Vyplnění formulářů on-line
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ře odeslat, je internet. Od rozhodného okamžiku bude
možné na www.scitani.cz vyplňovat a odesílat formuláře on-line.
Abyste mohli vyplnit sčítací formuláře na internetu,
potřebujete papírové formuláře, které Vám přinesl sčítací komisař. Na papírových formulářích najdete vpravo
dole u čárového kódu dva unikátní kódy (jeden čistě číselný a jeden, který kombinuje čísla a písmena). Těmi se
na www.scitani.cz přihlásíte, otevře se vám váš formulář a můžete začít vyplňovat. V závěru kliknete na tlačítko odeslat. Po odeslání obdržíte automatické potvrzení o tom, že formuláře byly statistikům v pořádku
doručeny.
Z důvodu co nejvyšší bezpečnosti je pro on-line vyplnění potřeba Adobe Acrobat verze 9.0 a vyšší. Pokud
máte na svém počítači nižší verzi, bude přímo na stránkách, kde se formuláře vyplňují, odkaz na bezplatné stažení potřebné vyšší verze Acrobatu.
b) Osobní odevzdání komisaři a pomoc sčítacího komisaře s vyplněním
Pokud jste se se sčítacím komisařem domluvili na osobním odevzdání formulářů, přijde komisař v domluvený
čas formuláře vyzvednout. To je také okamžik, kdy vám
pomůže s vyplněním, pokud o tuto pomoc požádáte.
Může se stát, že se cokoliv ve vašem programu změnilo
a nebudete mít možnost být v domluvený čas doma. Pokud vás komisař nezastihne, najdete ve schránce Oznámení o termínu sběru vyplněných sčítacích formulářů
s návrhem, kdy se komisař pro formuláře zastaví v termínu novém. Opět bude na tomto Oznámení uvedeno číslo
na bezplatnou linku 800 97 87 02, kde je možné navržený
termín druhé návštěvy změnit podle vašich potřeb.
Pokud by vás komisař nezastihl ani podruhé, najdete
ve schránce obálku formátu A4 s předtištěnou adresou
P.O.Boxu a s Oznámením o náhradním termínu sběru
vyplněných sčítacích formulářů, kde bude popsáno, jak
můžete formuláře odeslat v obálce.
5) Když budete potřebovat pomoc
Telefon:
800 87 97 02
bezplatná informační
linka projektu Sčítání lidu domů a bytů 2011		
(v provozu denně 8 – 22 hod od 26. února do 20. dubna
2011)
e-mail: info@scitani.cz
web: www.scitani.cz
Komisař: Úkolem sčítacího komisaře není pouze roznést a sebrat formuláře, ale také pomoci každému, kdo
nebude některé z kolonek rozumět či nebude mít sílu sám
formuláře vyplnit. V takovém případě jsou komisaři připraveni nechat si údaje např. od nemocného, staršího či
nevidomého člověka nadiktovat a formuláře za ně kompletně vyplní.
Ondřej Kubala
tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu,
domů a bytů 2011

Činnost sociální komise v roce 2011
Sociální komise při Obecním úřadu Jasenná byla
zřízena rozhodnutím zastupitelstva obce na schůzi dne
21. 12. 2010 v počtu 5-ti členů. Další tři děvčata, a to
Mgr. Jindra Hejtmánková, Věra Kočicová a Věra Pečenková budou zajišťovat obřady vítání občánků, obřady při úmrtí našich občanů a podléhají přímo starostovi. Při větších akcích se naše síly spojí. Mgr. Jindra
Hejtmánková a Věra Kočicová budou i nadále v součinnosti se sociální komisí navštěvovat i jubilanty
v obci.
A co tedy připravujeme pro tento rok? První akcí
bude dne 11. března přednáška v presbyterně Českobratrské církve evangelické se zahájením v 16:00 hodin (místo původně avízovaného termínu 25. 2., který
byl policií zrušen). Téma „Senioři sobě“ patří do preventivně informační oblasti, s cílem předat co nejvíce zkušeností, rad a upozornění na rizika, která nejen
na seniory číhají ze strany podvodníků a zlodějů. Tato
přednáška proběhne v součinnosti s Preventivně informačním oddělením Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
Další akcí je koncert v evangelickém kostele 30. dubna v 15:00 hodin. Téměř po osmi létech se potkáme
opět s Janem Rokytou starším a jeho cimbálovou muzikou Technik Ostrava. Tato akce je dlouhodobě připravována a určitě se máme na co těšit. Kromě zmiňovaných nás přijedou potěšit svým uměním i jiní umělci,

jako např. pan profesor Jaroslav Tůma ve hře na varhany, Magdalena Múčková a Jan Zaviačič – zpěv a také
manželé Jan a Liselotte Rokytovi.
V květnu a to v pátek 27. 5. v 19:00 hodin se uskuteční druhé posezení s harmonikou v Motorestu u Kašparů. Na červen připravujeme přednášku se zaměřením na sociální oblast. V druhé polovině roku bude
přednáška se zaměřením na zdraví a jak o něho pečovat. V závěru roku se budeme organizačně spolupodílet na besedě s důchodci a koštu.
Také jsme požádali o dotaci z programu Nadace Livie a Václava Klausových, který je zaměřen na obsluhu osobního počítače, internetu a mobilních telefonů
a používání platební karty. Projekt „Senioři komunikují“ je určen pro cílovou skupinu „Senioři v důchodovém věku“. Pokud uspějeme, tak deset našich občanů
– seniorů se bude zdarma vzdělávat v tomto programu
v měsíci září a říjnu.
Mimo vyjmenované aktivity i nadále členky komise budou navštěvovat naše jubilanty. Byli bychom rádi,
kdyby při těchto návštěvách předali senioři své názory i připomínky k sociální oblasti, které by pak mohly
být i podkladem pro další jednání s úřady v oblasti komunitního plánování v sociální oblasti.
Za sociální komisi
Zdeňka Turková - předsedkyně

Napojování rodinných domů na obecní vodovod v roce 2011
Upozorňujeme občany, že provedení vodovodní přípojky je individuální záležitost a je jen na vás, kterou
z firem si vyberete. Je ale zapotřebí si nechat v každém
případě zpracovat konkrétní nabídku ceny. V ceně jsou
započteny i práce v místní komunikaci, kdy firma garantuje kvalitní zásah s následným zásypem montážní
jámy, hutněním a provedením živičného povrchu.
Dále upozorňujeme všechny zájemce o zhotovení
přípojky k vodovodnímu řadu, že před započetím výkopových prací je třeba mít od Obecního úřadu v Jasenné rozhodnutí, kterým se povoluje uložení přípojky do místní komunikace (zvláštní užívání MK – dle
zák. č. 13/1997 Sb.). Vydání tohoto rozhodnutí je spojeno s úhradou správního poplatku ve výši 1.000,– Kč
(dle zák. č. 634/2004 Sb.). Na základě usnesení zastupitelstva obce bude občanům, kteří si podají žádost, poskytnut dar na úhradu tohoto poplatku. Výše daru bude
1.000,– Kč, takže správní poplatek bude žadateli proplacen v plné výši. V praxi to pak bude fungovat tak,
že při podání žádosti o povolení zvláštního užívání MK

bude podána i žádost o poskytnutí daru. Žadatel u sebe
nemusí mít 1.000,– Kč, ani mu žádné peníze nebudou
v hotovosti předány, vše vyřídí obec administrativně.
Zároveň je třeba vědět, že o povolení zvláštního užívání MK musí požádat i firma, která bude provádět samotný výkop v místní komunikaci. Rozhodnutí o povolení překopu MK vydává opět OÚ Jasenná a jeho
vydání je zpoplatněno správním poplatkem ve výši
100,– Kč/10 dní.
Kontaktní údaje na firmy, které předložily cenové nabídky na vodovodní přípojky:
RM-Gas, spol. s r. o. Hvozdná,
p. Válek – 606 676 423
Cobbler, s. r. o. Zašová,
p. Škabraha – 777 729 409
Novaagrotis, s. r. o. Zlín – Kostelec,
p. Plhák – 603 224 947
IMOS Group s. r. o.,
Ing. Němec – 577 197 184
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Tradiční akce v mateřské škole
Barevný týden
Bílá, zelená, žlutá, hnědá, červená, víte dobře, co to
znamená? Nevíte, či nejste si jistí? Třeba Vám to naše
děti prozradí.

Jednoho rána paní ředitelka dětem oznámila, že ve školce budeme mít Barevný týden. Děti se na tento týden velice těšily, a těšit se dlouho nemusely. Barevný týden už je
tady. Jenomže, co všechno do takového barevného týdne
patří? Pojďte se s námi na to podívat.
Pondělí bílé, jako sníh. Kde jsou děti, povězte mi krásné vločky. „My nejsme vločky.“ ozývá se dětský smích
z pod bílého oblečení. V tento den děti poznávaly, co
všechno je bílé. Poradíte nám i Vy? Jé, podívejte se, co to
máme v lavoru? Na průhledných bílých vlnkách naší vodičky se snáší bílé lodičky. Děti si lodičky sami z papíru
poskládaly. Ale co budeme dělat s vodou? Představte si,
co se stane, když loď potopí se? Zvířata jsou celá špinavá
od nafty a nepořádku, který se do vody dostane, nejenom
z lodě, ale třeba i z odhozeného papírku, či pet lahve. Ale
tím nám naše vodička nedá ani trochu pitíčka. Špinavá se
přece nepije a nemůže pít. Všichni už to víme, do vody
nic neházíme, ať si může ptáček, srnka i ten malý človíček, nabrat vody doušek.
Přehoupl se den a najednou se v úterý ve školce vše zelená. Zelené jsou naše děti, koho vám připomínají? Máte
pravdu, třeba zvířátka. Had si leze z díry, žabka kuňká,
skáče z tůňky. Děti si při hrách na zelená zvířátka procvičily mluvidla. Aby jejich jazýček byl pěkně ohebný. Jistě také každý z Vás zná rýmovačku: „Žába skáče po blátě“. Jestli pak si vzpomenete, jakou barvu kalhot žába
dostane? Děti to dobře vědí, barvy dobře poznávají. Někdo ťuká na dveře: „Pojďte se podívat na pohádku“. Zvou
nás děti z druhé třídy. A tak s radostí usedáme na židličky. A o čem to divadlo bude? O stromečku. Ach jak se
krásně zelená pod bílou peřinou a zvířátka schovává před
zimou. Je to nádherné, když i děti samy sobě umí zahrát
divadlo a potěšit tím své kamarády.
Ani jsme se nenadáli, žlutá středa už je tady. Zahráli jsme si hru „Bumbrlíka“. S dětmi jsme poznávali, co
vše ve třídě máme žluté. Žlutá pastelka, žlutý kroužek,
6 Jasenský zpravodaj

k tomu žlutá konývka. A co tahle žlutá koule, co to asi jenom bude? Správně, to je sluníčko, jenom mu něco ještě
chybí. Děti žlutým kruhům přilepily žluté a oranžové paprsky a sluníčka nám už krásně září na nástěnce. Každý
je tam mohl obdivovat. Když jsme takhle pilně pracovali, velice nám vyhládlo. A tak jsme se přemístili do naší
malé kuchyňky. Tam děti připravily hostinu z vajíček, žluté papriky a k tomu kuřecí vývar. Jistě sami uhodnete, co
tyto jídla mají společné. Správně, žlutou barvu. Na talíři
to krásně vypadá. Škoda, že jste s námi nemohli ochutnat. Hostina to byla vskutku královská.
Kde se vzal, tu se vzal, hnědý čtvrtek přispěchal. Co
vymyslíme, co se ten den bude dít? Hnědé oblečení dětí
i paní učitelky přímo láká, abychom si zahráli na další
zvířátka. Zahrajeme si na medvěda i na vrabčáka. Děti
podle hlubokého tónu chodily po třídě a bručely jako
medvědi. Při vysokém tónu zase poskakovaly jako vrabčáci. Krásně jim to šlo. Už poznají nejenom hnědou barvu, ale také hluboké a vysoké tóny. To však zdaleka není
ještě všechno. Vrabčáci navštívili sýkorku a krásně si spolu zatancovali a zazpívali si písničku „Sólo pro vrabčáka
a sýkorku“. Po taneční zábavě k nám do školky přijel pan
herec a zahrál nám pohádku „Přijdu v čas“.
Týden už se sklonil k zemi a červený pátek už je nakročený. Co Vám červená barva připomíná? Mmě osobně
připomíná lásku a přátelství. Proto jsme si také s dětmi
udělali takový přátelský den plný lásky a úcty ke kamarádovi. Hledali jsme krásné věci na sobě, povídali si o svých
kamarádech, jak se k sobě chovají, říkali si hezká slůvka,
zkrátka den bez hádek, ubližování. Na konec jsme si pro
kamarády a všechny co máme rádi, vyrobili srdce plné
malých červených srdíček. Vždyť v našem srdci je plno
místa pro naše blízké, rodinu, přátelé, které máme rádi.
Tak skončil náš barevný týden. Plno legrace jsme si při
něm užili, barvy jsme se naučili poznávat na hračkách,
nábytku i na oblečení. Barvy jednotlivých dní jsme mohli
poznat i v jídle, které nám paní kuchařka uvařila.
Příště bychom si také mohli udělat nějaký týden. Děti
mají zajímavé nápady. Ptají se: „Proč nemáme třeba Duhový týden, nebo Stromový? A co takhle srdíčkový?“ Jistě máte také nějaké nápady. Poraďte nám. Víc hlav přece
víc ví. Děkuji Vám.
Bc. Michaela Propšová

Kamarádské a sourozenecké
odpoledne

Venku mrzne, všude kolem leží bílý sníh. Je sice teprve leden, ale všichni už máme zimy plné zuby. Což si toto
období nějak zpestřit, nějak se pobavit? Už to mám! Pozveme si do MŠ naše kamarády a sourozence. Děti byly
tímto nápadem nadšené. Hned přemýšlely, koho si vlastně pozvou? Ve třídě se ozývalo: „ Já si pozvu sestřičku
Verunku, já zase brášku Martina“. Pak konečně nastal
druhý únor a návštěva mohla přijít. Ve třídě Motýlků se
nás sešlo téměř dvacet. Nejprve jsme si sedli na židličky
do kruhu a vzájemně jsme se představovali. Protože bylo
těsně po pololetním vysvědčení, školáci se nám pochlubili svými známkami ve škole. Většinou u těch menších to
byly samé jedničky, z čehož měli velkou radost. Pak jsme
si společně zahráli různé hry, ve kterých jsme si procvičovali rychlost, šikovnost, hbitost, jemnou i hrubou motoriku. Do společných her se zapojily téměř všechny děti.
Užili jsme si při tom i spoustu legrace. Po hrách si děti se

svými kamarády nebo sourozenci začaly hrát s hračkami ve třídě. Paní kuchařka všem připravila ovocný pohár
se zmrzlinou a šlehačkou. Chutnal výtečně. Za okny se
už začalo stmívat a nastal čas rozloučení. Děti odcházely spokojené, bylo to příjemně prožité odpoledne. Těšíme
se, že se s některými dětmi v MŠ setkáme i příští rok.
Věra Kočicová

Slohové práce žáků 5. ročníku ZŠ na téma:
„Můj život se zvířetem“
Dlouho jsme
si přáli nějaké
zvířátko. Jednoho dne jsme
se domluvili, že bychom
chtěli kočku
nebo kocoura.
A tak teta zašla k paní, která měla koťátka a tak nám jednoho kocoura dala. Dali jsme ho do verandy a tam krabici s pilinami
a misku s mlékem a granulemi. Hned jsme si s ním začali
hrát. Potom za tři dny jsme u večeře vymýšleli jméno pro
kocoura. Nakonec jsme mu dali jméno Jára.
A až trochu povyrostl, šel už ven. Byl konec podzimu,
takže už měl huňatý kožíšek. Má ho mourovaný světle
hnědý a šedý, pod krkem má bílý proužek. Je středně velký a má zelenohnědé oči. V létě je hubený a v zimě tlustý. V létě totiž chodí v noci za kočkami. Když chce, tak
si s ním hrajeme, ale jak nechce, tak nás drápne. Jednou
se nám ztratil, ale za tři dny se zase vrátil. Většinou spí
na seně nebo ve chlévě u oveček. Má rád, když ho škrábeme pod bradou nebo mezi oušky.
Byla zima. Jára už měl huňatý kožíšek a byl hodně
tlustý. Teď už spával pořád na seně. Vozili jsme ho někdy na bobech, když chtěl. Postavil jsem mu domeček, ale moc tam nechtěl být a pak tam vlezl. Jednou,
když nebylo moc zima, tak šel Jára na lavičku a lehl si.
Pak uviděl zvonek. Vyskočil na malý stolek, který stál
u zdi. Potom natáhl pacičku a chytil šnůrku a začal zvonit na zvonek. To se mu líbila a zvonil dál. Pak přišel

staříček, protože myslel, že někdo zvoní u dveří. Nikoho tam ale neviděl. Pak ale Jára zase zazvonil a staříček
uviděl Jarouška, jak drží šnůrku na zvonek. A tak staříček Jarouška pustil do domu. Druhý den Jaroušek zase
přišel a vyskočil na lavičku a na stolek, který stál u zdi
a zase zvonil. Pak přišel staříček, ale už taky myslel, že
tam bude Jaroušek. Tak otevřel dveře a podíval se dopředu, potom doprava a uviděl tam Jarouška, jak drží
šnůrku od zvonku. A tak to chodilo dál, když byla velká zima, Jára si zazvonil, abychom mu otevřeli a pustili dovnitř.
Máme Járu všichni rádi. Je to další člen naší rodiny.
				
Daniel Vavřička
fffff
Mám džungarského křečka, kterého
jsem si koupila ve Zlíně na Čepkově. Je
celý bílý a na zádech má šedý pruh, má
malé uši, není tlustý ani hubený, je tak
akorát. Běhá rychle a je obratný. Je mu
skoro jeden rok.
Potřebuje každý týden aspoň dvakrát vyměnit piliny
a doplňovat vodu do napáječky. Nejradši má slunečnicové semínka.
Můj největší zážitek byl, když jsem si ho koupila a poprvé pohladila. Křeček se otočil na záda a začal syčet.
V naší rodině ho mám nejradši já a mamka, sestra se
ho bojí a tať ka si ho někdy pohladí, ale taky se ho trochu bojí.
Sára Kašparová
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Měli jsme suchozemskou želvu Matýska, kterého jsme mívali na zahradě
v ohrádce. Jednoho dne se podhrabal
a utekl. Několik dní jsme ho celá rodina
hledali, ale bohužel jsme ho nenašli. Půl roku jsme žádné
zvíře neměli a byli jsme smutní nad ztrátou Matýska. Tak
jsme se rozhodli, že si pořídíme nové zvířátko a to morče. Koupili jsme ho ve zverimexu na Vsetíně. Dali jsme
mu jméno Bertík.
Je to morče saténové, tyto morčata mají srst mimořádně
jemnou a lesklou. Toto plemeno je považované za poněkud úzkostlivé. Živí se převážně zeleninou a trochu ovocem Výška 8 až 11 cm, délka 22 cm.
Naše morče krmím dvakrát denně převážně zeleninou
a trochu ovocem, občas mu dám i suchou stravu, seno
a směs semen, které kupuju v chovatelských potřebách.
Vodu mu dávám v napáječce. Moje morče mám v kleci,
kde má podestýlku, dřevěný domeček, misku a napáječku. Podestýlku mu vyměňuju jednou za týden.
Radostný prožitek mám každý den, protože každé ráno
mě Bertík budí svým veselým pískotem, kterým si vy-

Tříkrálová sbírka 2011

Tříkrálová sbírka proběhla v naší obci v sobotu 14. ledna 2011. Dvě skupinky koledníků vykoledovaly do svých
kasiček celkem 24.431,– Kč. Je to krásná částka, a proto všem, kdo se do sbírky zapojili, patří naše poděkování. Velký dík si zaslouží také koledníci, kterými letos byli
Vendula Hirková, Matěj a Eliška Poláčkovi a Ondřej, Vojtěch a Jakub Kovářovi v doprovodu Marie Smetánkové
a Romana Poláčka.
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žaduje mou pozornost. Má velice rád, když ho hladím,
a nebo když ho nechám proběhnout po pokoji. Je to prostě mazel celé rodiny.
Postavení v rodině má velmi dobré, protože ho mají
všichni rádi a berou ho za šestého člena naší rodiny.

Ondřej Kovář

fffff
Moje zvířátko koupila maminka. Je to andulka vlnkovaná a jmenuje se Ája. Je to samička a je modro černo bílá. Bydlí v kleci. Koupili jsme také malé mističky na vodu
a na jídlo. Má tam také zrcátka a houpačku.
Alespoň dvakrát týdně jí tam uklízíme. Dáváme jí jídlo
a vodu každý den.
Máme ji teprve asi měsíc, ale největší zážitek je, když
jsme se jednoho večera dívali na zprávy a v TV ukazovali andulky. Naše andulka začala pískat a vykládat. Všichni jsme se smáli a od té doby vykládá pořád.
Mám svoje zvířátko moc ráda.
Sabina Poláchová

TJ Sokol Jasenná – XIII. ročník
vánočního turnaje ve stolním tenisu
Jako každoročně tak i závěrem r. 2010 uspořádal oddíl stolního tenisu místní TJ SOKOL vánoční turnaj pro
všechny zájemce o tento sport. Turnaj se konal jako obvykle v místní Sokolovně a to 28. 12. 2010.
Turnaje se zúčastnilo celkem 14 hráčů, z toho bylo 6
žáků do 15 let a 8 dospělých, mezi nimi jeden neregistrovaný hráč a sedm registrovaných.
Obě dvě skupiny hrály systémem každý s každým, takže si všichni určitě dobře zahráli, když ve skupině žáků
každý odehrál pět zápasů a ve skupině dospělých sedm
zápasů. Zvláště ve skupině dospělých byly boje opravdu
vyrovnané a v boji o první místo nakonec rozhodly jen
dva míčky.
Výsledky:
Mládež
1. Gabča Kovářová
2. Danek Vavřička
3. Tomáš Vavřička
Čtyřhra
1. Gabča a Honzík Kovářovi

2. Pavel Surý, Lukáš Vávra
3. Danek a Tomáš Vavřičkovi
Dospělí
1. Petr Chromčák – Jasenná
2. Jakub Urbiš – Bystřice p. Hostýnem
3. Stanislav Petrů – Jasenná
Mezi účastníky bylo sedm hráčů z Jasenné, dva z Ubla,
po jednom z Bratřejova, Lhotska a Bystřice p. Hostýnem,
dva ze Lhoty u Vsetína. Vzhledem k časové náročnosti
soutěže jednotlivců se u dospělých nekonala soutěž čtyřher.
O dobrou organizaci jako obvykle se postaral zejména Jarda Vávra, který nejen hrál, ale vedl i soutěž dospělých, na dobrém průběhu soutěže žáků se podíleli: Karla
Kremplová, Vladimír Londa a Gabča Kovářová.
Máme za to, že pro všechny účastníky to bylo příjemně
strávené dopoledne při sportovním pohybu a je škoda, že
se v obci nenajde více příznivců tohoto sportu.
Oddíl stolního tenisu
TJ SOKOL Jasenná

Novoroční setkání na Vartovni

V neděli 2. 1. 2011 proběhlo na Vartovni již tradiční novoroční setkání. Tentokrát neformálně, ale v každém případě v srdečné a pohodové atmosféře, kterou vytvořili všichni, kteří přišli.
K dobré náladě přispěla dechová hudba Liptalanka i vzájemně
poskytované občerstvení.
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SK Jasenná - rozlosování jarního kola soutěže
Kolo

Žáci - Rozlosování OSZC - Jaro 2010/11

Zápas

Den

Datum

Začátek

Odjezd
9.00

11.

Pozlovice - Jasenná

NE

17. duben 2011

10.00

12.

Jasenná - Bylnice

NE

24. duben 2011

14.00

13.

Poteč - Jasenná

NE

1. květen 2011

10.30

14.

Jasenná - Nedašova Lhota

NE

8. květen 2011

14.30

15.

Dolní Lhota - Jasenná

SO

14. květen 2011

14.30

16.

Jasenná - Pozlovice

NE

22. květen 2011

14.30

17.

Bylnice - Jasenná

NE

29. květen 2011

14.30

18.

Jasenná - Poteč

NE

5. červen 2011

14.30

19.

Nedašova Lhota - Jasenná

NE

12. červen 2011

10.00

20.

Jasenná - Dolní Lhota

NE

19. červen 2011

14.30

Kolo

Zápas

Dorost - Rozlosování OSZC - Jaro 2010/11
Den

Datum

Začátek

9.30
13.30
13.00
8.30

Odjezd

12.

Jasenná - Mysločovice

SO

9. duben 2011

15.30

13.

Nedašova Lhota - Jasenná

SO

16. duben 2011

16.00

14.30

14.

Jasenná - Slopné

SO

23. duben 2011

16.00

15.00

15.

Březnice A - Jasenná

SO

30. duben 2011

14.00

12.45

16.

Jasenná - Tečovice

SO

7. květen 2011

16.30

17.

Jasenná - Provodov

SO

14. květen 2011

16.30

18.

Ludkovice - Jasenná

SO

21. květen 2011

16.30

19.

Jasenná - Jaroslavice

SO

28. květen 2011

16.30

20.

Návojná - Jasenná

NE

5. červen 2011

10.00

21.

Jasenná - Mladcová

SO

11. červen 2011

16.30

22.

Tlumačov - Jasenná

NE

19. červen 2011

14.00

12.30

Začátek

Odjezd

Kolo

Zápas

hřiště Slopné

Muži - Rozlosování OSZC - Jaro 2010/11
Den

Datum

15.15
8.30

14.

Jasenná - Nebuz

NE

10. duben 2011

15.30

15.

Kašava B - Jasenná

SO

16. duben 2011

16.00

16.

Jasenná - Lutonina

NE

24. duben 2011

16.00

17.

Trnava - Jasenná

NE

1. květen 2011

16.30

18.

Jasenná - SK Vizovice B

NE

8. květen 2011

16.30

19.

Jasenná - Lužkovice B

NE

15. květen 2011

16.30

20.

Štípa B - Jasenná

NE

22. květen 2011

10.00

21.

Jasenná - Hvozdná B

NE

29. květen 2011

16.30

22.

Veselá B - Jasenná

SO

4. červen 2011

16.30

15.30

13.

Kostelec B - Jasenná

NE

12. červen 2011

16.30

15.15

10 Jasenský zpravodaj

15.00
15.30

9.00

Doba panství pánů z Blümegen
II. část – Krištof, hrabě z Blűmegen

(malý exkurz do historie našeho
kraje v kontextu dobových událostí
moravského markrabství - pokračování)
Proto 1. listopadu 1781 ruší nový
panovník „patentem o zrušení nevolnictví“ nevolnictví, neboť: „ …
vyhlazení a vyzdvižení tělesné poddanosti neb člověčenství a uvedení
mírné poddanosti ku zvelebení orby
a polního hospodářství, jakož i také
ku příčinlivému vyhledávání užitku velmi jest prospěšné, a se taková
proměna jak se zdravým rozumem,
tak také s láskou k bližnímu srovnává ! „
Roboty jako takové zatím nelikvidoval, jenom sjednocoval a ohraničoval jejich míru: stanovoval 3 dny
v týdnu jako robotní maximum v období žňových prací. Zrušení nevolnictví a toleranční patent přinesly
lidu značnou úlevu.
Josef II. přikročil však především
k velikému rozšíření školství, když
nařídil zřízení jednotřídek při každé
faře, v jejímž okruhu se nachází 90 –
100 školou povinných dětí. Plným právem lze hodnotit císaře Josefa II. jako
původce povinné školní docházky.
Oproti jiným vrchnostem se hrabě Krištof Blűmegen – pán vizovského panství, stejně jako později jeho
syn Petr hrabě z Alkantary všem novým císařským patentům neprotivili
a chovali se ke svým poddaným spravedlivě a blahovolně.
V době začátku zemské vlády nového císaře nebylo u nás na Vizovsku žádného ústavu, který by se staral o těžce nemocné. Neboť kromě
lazebníka v panských lázních, který sázel nemocným baňky, aby tak
pouštěl lidem špatnou či nadbytečnou krev, sloužily našim nemocným
jenom starší ženy, které znaly léčivou
moc různých bylin, jiné, které „rozmasťovaly“ sraženou krev, a domácí „napravjači, kteří uměli „napravit“
vymknuté či zlomené údy.
Tehdy, 27. ledna 1781, podala paní
Marie Antonie hraběnka z Blűme-

gen uctivou žádost k císaři za vystavění zdejšího kláštera. Císař stavbu
tohoto kláštera povolil a tak 16. května 1781 byla tehdejší manželkou majitele vizovského panství sepsána, jak
se v listině uvádí „…aby nemocným
pomoženo bylo“, zřizovací listina vizovské nemocnice, tzv. Konvent Panny Marie, Matky Dobré rady.
Paní hraběnka v zakládací listině hlavně poukazovala na skutečnost
„… poněvadž panství vizovské tuze
rozsáhlé a lidnaté jest, a lidu tomu
žádného ošetřování lékařského se nedostává, an několik mil od lékaře a lékárny vzdálen jest …“. Paní hraběnka
se zavázala předat objekt do majetku
řádu „Milosrdných bratří“, kteří „…o
nemocné dále pečovati budou“. Pověřila čtyři milosrdné bratry, aby v konventu poskytovali útočiště nemocným
a chudým a v zámecké kapli konali
bohoslužby.
Ve špitální budově byla zároveň otevřena lékárna. Na její zařízení a opatření léků darovala zakladatelka 1.700
zlatých. Existenčně se klášteru i nemocnici po založení nevedlo příliš
dobře, vrchnost jim nevykazovala velkou přízeň, stále hrozilo zrušení.
Ještě téhož roku byly dokončeny
katastrální mapy celého vizovského
panství, čímž se dospělo ke konečnému rozhodnutí, že vizovské poplužní dvory budou rozprodány novým
osadníkům (familiantům). Určeno,
že první bude chrastěšovský, čímž
povstala již příštím rokem nová obec
Chrastěšov. Dalším dvorem určeným
na zrušení byl šafářský dvorec Prokopovský na Janové hoře.
V Jasenné si již v únoru 1782 svobodní evangelíci zřídili velkou obětavostí na obecním pozemku vedle
mlýnského potoka dřevěnou modlitebnu a byl založen sbor evangelické
církve augsburského vyznání. Jeho
představeným a prvním kazatelem
se 14. února 1782 stal Martin Marček, jako „pastor vizovský“ a sloužil svým farníkům věrně až do roku
1810. Pomýšlelo se totiž tehdy na to,

aby byly střediskem sboru Vizovice
jako město a sídlo vrchnostenského
úřadu. Přece však byla za sídlo sboru zvolena nakonec Jasenná proto,
že se tam, kromě fojta Mikuláštíka,
přihlásily všechny rodiny k církvi
evangelické. Služby boží se zde konaly z počátku ve stodole samotného fojta, který, ač sám jediný zůstal
katolíkem, přece ochotně své stodoly
k evangelickým službám božím propůjčil.
Tyto náboženské svobody však byly
trnem v oku zapřísáhlému katolickému pánu zdejšího panství Krištofu
hraběti z Blűmegen. Když se někde
celé obce – Jasenná, Zádveřice, Prlov a Ublo – svou naprostou většinou
přihlásily k evangelictví, vydal tento
– toho času již zemský hejtman – 7.
června 1782 nové nařízení:
„Poněvadž Její milosti císařské uchování jedině spasitelujícího katolického náboženství, jeho
vzrůst a rozšíření povinností jest,
tedy všichni oni, jenž by se osmělili
své domácí nebo svou čeládku buďto skrze falešné vykládání tolerance
nebo pohrůžkami k vyvolení nekatolického náboženství uvábiti, nejvyšší
nemilost na sebe uvrhnou a dle okolností trestáni budou.“
Zároveň byla v Jasenné s ustavením evangelické církve a sboru v roce
1782 zřízena i škola. Sem byly přiškoleny m.j. i děti až z Janové hory.
První učitel Michal Mazor z Čávar
v Novohradské stolici v Uhřích přišel do Jasenné 10. února 1782. Bydlel
a částečně vyučoval v čísle 21. Poměry pro vyučování tu byly nedostatečné a proto bylo o 14 let později přistoupeno k vybudování školy nové.
V Jasenné, která měla tou dobou již
108 domů, byla již následujícího roku
vedle dřevěné modlitebny z loňského
roku vystavěna také zděná fara.
Roku 1784 byla úředně povolena evangelická škola v Jasenné (dvou
světnic na faře se užívalo po dlouhou dobu za školní učírnu) a v Zádveřicích. A hned na začátku školníJasenský zpravodaj 11

ho roku vyzval direktor Proksch oba
„pány pastory“, aby mu do 12. října
1784 oznámili, jsou-li evangeličtí učitelé zkoušeni a potvrzeni, a zdali mládež německy vyučují dle předpisů.
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Farní ř.-k. expozitura v Jasenné,
zřízená v roce 1777, povýšena tohoto roku na samostatnou lokální kuracii, k níž byly přifařeny katolické
menšiny z dědin Ubla a Lutoniny,

neboť se v tomto kraji velmi rozšířilo protestantství, takže bylo zřejmé, že katolíci v mnoha obcích byli
v menšině.
Václav Maruna, Vizovice

Společenská kronika
Jubilanti:

86 let
Anna Machovská

dolansko

únor

83 let
Milena Polášková
Milada Zedníková

střed		
hořansko

leden
leden

82 let
Danuše Bajzová		

hořansko

únor

75 let
Karel Mikuláštík

hořansko

leden

65 let
Karel Frýdl		
Emanuel Bielik		
Jiří Turek		
Božena Frýdlová
Antonín Zicha		

hořansko
hořansko
hořansko
hořansko
dolansko

leden
leden
leden
únor
únor

60 let
František Jarošek
dolansko
leden
Všem oslavencům gratulujeme

Sňatek uzavřeli:

Karel Geržičák a Markéta Zemanová
Novomanželům přejeme hodně štěstí.

Narodily se:

Jolana Masaříková
Eliška Surá
Nikola Plánková
Rodičům blahopřejeme.

Rozloučili jsme se:

Pavel Žárský
Josef Zedník
Pozůstalým vyjadřujeme upřímnou soustrast.

K trvalému pobytu se přihlásili:

Aranka Tomancová
Patricie Štalmachová
Jana Řezníčková
Patrik Řezníček

Sabina Štalmachová
Milan Řezníček
Štěpán Řezníček
Michal Řezníček

Z trvalého pobytu se odhlásili:

Tereza Duřpeková

Radek Coural

Ke dni16. 2. 2011 má naše obec 967 obyvatel, z toho
473 mužů a 494 žen.

Plán kulturních, sportovních a společenských akcí pro rok 2011

11. 3.
v 16:00 h.
19. 3.
ve 20:00 h.
16. 4.
ve 14:00 h.
20. 4.
29. 4.
v 17:00 h.
29. 4.
v 19:00 h.
30. 4.
v 15:00 h.
35. 5.
37. 5.
v 9:00 h.
21. 5.
27. 5.
v 19:00 h.
18. 6.
39. 7.
24. 9.
Říjen
25. 10.
28. 10.
v 9:30 h.
34. 11.
35. 11.
Prosinec
Prosinec
Prosinec
Prosinec, mezi svátky

Beseda „Senioři sobě“
Fotbalistický ples
Maškarní ples pro děti
Velikonoční dílna
Slet čarodějnic
Stavění máje
CM Technik Ostrava s Janem Rokytou
Svátek matek
Otvírání studánek
Kácení máje
Zpívání u harmoniky
Pohádkový les
Červencová noc
Námětové cvičení
Drakiáda
Pochod broučků
Zavírání studánek
Žákovský ples
Vodění barana
Beseda s důchodci, košt
Vánoční koncert v MŠ
Živý betlém
Vánoční turnaj ve stolním tenisu

presbyterna
sokolovna
sokolovna
ZŠ Jasenná
fotbalové hřiště
fotbalové hřiště
evangelický kostel
ZŠ Jasenná

fotbalové hřiště
Motorest u Kašparů
fotbalové hřiště
myslivecká chata
kopec Klenic
z MŠ do ev. kostela
okolí Jasenné
sokolovna
Motorest u Kašparů
MŠ Jasenná
u evang. kostela
sokolovna

Sociální komise OÚ
SK Jasenná
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
ZŠ Jasenná
TJ Sokol Jasenná
SK Jasenná
Sociální komise OÚ
ZŠ Jasenná
ZO ČSOP Jasenná
SK Jasenná
Sociální komise OÚ
SRPDŠ při ZŠ Jasenná
MS Jasenná pod Vartovnů
SDH Jasenná
SDH Jasenná
MŠ, ZŠ a ČCE
ZO ČSOP Jasenná
ZŠ Jasenná
Valašský soubor Portáš
Obec Jasenná
MŠ Jasenná
ČCE v Jasenné
TJ Sokol Jasenná
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Informace OÚ
Poplatek za odvoz odpadu

Výše poplatku pro letošní rok je 450,– Kč za osobu
hlášenou k trvalému pobytu v obci. Studující, kteří bydlí
v pracovní dny mimo obec, mohou uplatnit slevu 50 %.
K tomu je třeba doložit potvrzení školy o studiu nebo
potvrzení o ubytování. Termín splatnosti je stanoven
na 31. 3. 2011. Při nedodržení tohoto termínu bude neplatičům navýšen poplatek o 50 %.

Poplatek za psa

Poplatek za psa platí každý majitel pejska staršího než
3 měsíce. Výše poplatku byla stanovena obecně závaznou vyhláškou takto:
Rodiny – 100,– Kč za každého psa
Vdovy, vdovci – 40,– Kč za každého psa
Obyvatelé pasek – 60,– Kč za každého psa
Poplatek je splatný do 31. 3. 2011. Pořídíte-li si psa
v průběhu roku, máte ohlašovací povinnost k obecnímu
úřadu, kde je třeba nového psa zaevidovat a uhradit poplatek v poměrné výši.

Sbírka ošacení

Občanské sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje
Sbírku použitého ošacení
- letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
- lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- látky (minimálně 1 m2)
- domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše
nepoškozené
- peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře a deky
- obuv – veškerá, nepoškozená
Věci, které nelze přijímat:
- ledničky, televize, počítače a jiná elektronika, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil

Zápis do Mateřské školy Jasenná

Ředitelka MŠ Jasenná oznamuje rodičům, že žádosti o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Jasenná na školní rok 2011/2012 se budou vydávat v úterý
1. března a ve středu 2. března 2011 od 9:00 do 16:00
hodin v mateřské škole.
Po oba tyto dny bude v 9:00 hodin připravena ukázka
řízené činnosti dětí ve třídě „Berušek“ zaměřená na výchovu a vzdělávání dětí.
Řádně vyplněné žádosti o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání přijímá MŠ do pátku 11. března 2011.

SK Jasenná srdečně všechny zve
na

Fotbalistický
ples
v sobotu 19. března 2011
ve 20:00 hodin
do místní sokolovny
Připravena je bohatá tombola,
hraje skupina Quatro.
Vstupné je 50,- Kč.

Obec Bratřejov

si dovoluje pozvat Vás
do sálu KD v Bratřejově na

První výstavu umu a řemesel
s možností prodeje.

Věci zabalte do igelitových pytlů nebo krabic, aby se
nepoškodily transportem.
Sbírka se uskuteční 4. – 5. května 2011 v době
od 15:00 do 18:00 hodin ve zdravotním středisku
Domu služeb v Jasenné.

Letecké fotografie obce

Na obecním úřadě si můžete koupit leteckou fotografii obce z devadesátých let minulého století. Rozměr je
40,5 x 30 cm, cena 70,– Kč.

V pátek 22. 4. 2011 od 16:00 do 20:00 hodin
V sobotu 23. 4. 2011 od 8:00 do 12:00 hodin
Přihlášky vystavovatelů do 18. 4. 2011
na telefonu: 725 121 092 nebo 577 458 226

Jasenský zpravodaj vydává Obecní úřad Jasenná. IČ: 00284017, dvouměsíčník, MK ČR E 10674. Sazba: Studio-mk, Vsetín.
Tisk: Grafianova, Rožnov p. Radhoštěm. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 28. února 2011.
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