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Ohlédnutí za končícím volebním obdobím aneb
Jak se Jasenná za poslední čtyři roky změnila

Do volebního období 2014 až 2018 vstupovalo zastupitelstvo obce s nemalými plány. Je potěšitelné, že téměř
vše, co ve volebních programech bylo deklarováno, bylo
naplněno. Dokonce toho bylo realizováno daleko víc. Jedinou věcí, kterou nebylo možné uskutečnit, byla revitalizace prostoru kolem koupaliště. A to z jednoho prostého
důvodu – nemožnosti zatím vyřešit složité majetkoprávní
vztahy k přístupovému pozemku.
Zastupitelstvo rovněž vstupovalo do volebního období
s jasným plánem – maximální možnou měrou využít dotačních možností, které se obcím k jejich aktivitám nabízejí. Z tohoto úhlu pohledu bylo dosaženo maximum
možného – tedy vzhledem k připravenosti investičních
záměrů i schopnosti rychle reagovat na příležitosti, které se nabízely.
Investiční akce v obci
realizované s dotační podporou:

Celkový výdej
Vlastní zdroje

7,564.501,50 Kč
2,468.509,63 Kč
33%

5. Pořízení Hasičského auta – zásahový vůz, dotace poskytnuta z MV ČR – Generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR – poskytovatel dotace Zlínský kraj
Příjem dotace XI 2016
725.870,13 Kč
83%  podpora ZK, MV ČR
Celkový výdej
871.079,00 Kč
Vlastní zdroje
145.208,87 Kč        
17%
6. Dětské hřiště u MŠ – hrací prvky, dotace od MMR
ČR
Příjem dotace IX 2017
200.914,00 Kč       
70%  podpora MMR
Celkový výdej
287.020,47 Kč
Vlastní zdroje
86.106,47 Kč       
30%

1. Mateřská škola - stavební úpravy vedoucí ke snížení energetické náročnosti, dotace z MŽP ČR
Příjem dotace  VII-XI 2015
3,055.407,30 Kč        
7. Stavební úpravy MK Sokolská - 2.etapa – obnova
74%  podpora SFŽP
Dodat.příjem dotace VI 2016
217.692,00 Kč povrchu místní komunikace v délce 600 m, dotace poCelkový výdej
4,421.048,20 Kč skytnuta MMR ČR
Příjem dotace X 2017
337.575,00 Kč       
Vlastní zdroje
1,147.948,90 Kč        
50%   Podpora MMR
26%
Celkový výdej
675.150,96 Kč
Vlastní zdroje
337.575,96 Kč
2. ZŠ – stavební úpravy vedoucí ke snížení energe50%
tické náročnosti, dotace z MŽP ČR
Příjem dotace XI-XII 2015
3,532.294,40 Kč       
71%  podpora SFŽP
8. Polyfunkční dům čp.54 – snížení energetické náDodat.příjem dotace V 2016
539.097,30 Kč
Celkový výdej
5,751.785,76 Kč ročnosti domu, dotace od MŽP ČR
Předpokl.příjem dotace v r.2018
1,133.039,20 Kč
Vlastní zdroje
1,680.394,06 Kč
38%   Podpora MŽP
29%
Celkový výdej
2,960.455,80 Kč
Vlastní zdroje
1,827.416,60 Kč
3. Hřiště u ZŠ – pořízení hracích a pohybových prv62%
ků, dotace MMR ČR
Příjem dotace XI 2015
167.197,00 Kč
9. Prodloužení vodovodu ke hřišti r. 2018 , dotace
70% dotace MMR
Celkový výdej
238.854,00 Kč        poskytnuta ZK
Příjem dotace 10/2018
177.000,00 Kč
Vlastní zdroje
71.657,00 Kč       
  
27,59 % Podpora ZK
30%
Celkový výdej
926.449,00 Kč
Vlastní
zdroje
749.449,00 Kč
4. Jasenná – chodníky 1. etapa - vybudování chodní  
72,41 %
ků podél silnice první třídy v celkové délce 1 km, včetně bezpečnostního ostrůvku a přechodu pro chodce,
(poznámka: v průběhu volebního období se změnily
úpravy zídek u plotů podél chodníku; dotace poskytkritéria u poskytnutí dotací na zateplení budov. Výše donuta z ROP Střední Morava
Příjem dotace II+V 2016
5,095.991,87 Kč         tace se propočítává podle energetického indexu úspory.
67%  podpora ROP Byť je poměrně nižší, přesto je stále výhodné ji využít).
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Přehled zkratek: MMR ČR – Ministerstvo pro místní
rozvoj České republiky, MŽP ČR – Ministerstvo životního prostředí České republiky, SFŽP – Státní fond životního prostředí, ZK – Zlínský kraj, MV ČR – Ministerstvo
vnitra České republiky, ROP Střední Morava – Regionální operační program Střední Moravy (Zlínský a Olomoucký kraj).
Celkový přehled (zaokrouhleno)
Investice 2014 – 2018 celkem: 23, 77 mil. Kč
Z toho dotace: 15,18 mil. Kč
Z toho vlastní zdroje: 8,51 mil. Kč
V právě končícím volebním období se v obci realizovaly investiční akce s podporou dotací v celkovém objemu 23,77 milionů korun, dotace činila 15,18 milionů korun, obec z vlastních zdrojů doložila 8,51 milionů korun.  
Tedy 2/3 nákladů pokryly dotace!
Je jasně vidět to, jak výhodné je usilovat o dotace a zapojovat je do rozpočtu obce. Bez těchto prostředků by
obec jen velmi těžko mohla realizovat vše to, co se jí
za uplynulé čtyři roky podařilo. Dotační práce není jednoduchá, je zapotřebí velmi pozorně vnímat dotační možnosti, být projektově připravení, a to mnohdy až ke stavebnímu povolení.
Zcela jistě nejvýznamnější akcí bylo vybudování chodníků, které v Jasenné při tolik frekventované silnici první třídy chyběly. Stejně tak velmi důležité bylo snížení
energetické náročnosti objektů v majetku obce – mateřské a základní školy, budovy č. 54. Vynaložené prostředky se obci vrátí v úspoře za energie. Dotace obci pomohly vyřešit i havarijní stav zásahového vozu SDH, který už
nebyl schopný projít technickou kontrolou. Hasiči tak získali moderní vůz splňující náročná kritéria.
Každá z dotací by si zasloužila vlastní komentář, všechny realizované aktivity byly obci prospěšné.
V letošním roce obec ještě uspěla se žádostí o dotaci na revitalizaci prostoru kolem sochy Portáše z roku
1941. Z Programu obnovy venkova Zlínského kraje tak
do rozpočtu obce připutují prostředky ve výši 226 tis.
Kč – tedy 50 % celkového nákladu. V čase vydání tohoto Zpravodaje již bude prostor revitalizován a jistě
opět přispěje k celkovému zkrášlení obce, vytvoří tolik
potřebné místo k sousedskému setkávání. Do přehledu
akcí jsme tuto aktivitu nezařadili z důvodu, že předpokládáme vyúčtování dotace v závěru roku či na začátku roku příštího. Nicméně se jedná o další úspěšnou žádost o dotaci.
Rovněž v letošním roce byla obec úspěšná se žádostí
do Fondu malých projektů při operačním programu Interreg V-A Česko-Slovenská spolupráce. Byl předložen
projekt na vybudování památníku legionářům z 1. světové války, který bude zároveň sloužit jako pietní místo pro připomenutí si všech těch Jaseňanů, kteří v obou
světových válkách přišli o život. Další aktivitou projektu je i vydání obsáhlejší brožury, která bude připomínkou

jednotlivých legionářů. Partnerem projektu je obec Sučany ze Žilinského kraje. Celkový objem je 572 tis. Kč,
z toho dotace 485 tis. Kč, vlastní zdroje 85 tis. Kč. Zde
se bude ale vyúčtovávat až v příštím roce. Památník bude
umístěn do prostoru před evangelickým kostelem, a kromě pamětní desky zde opět vznikne i velmi kultivovaný
prostor, který obec nejen zkrášlí, ale opět bude vybízet
k posezení na instalovaných lavičkách.
Za zmínku stojí příprava jednoho z nejnáročnějších
projektů – přebudování objektu bývalé horní hospody
v komunitní centrum. Od začátku letošního roku probíhají intenzivní přípravné práce – v oblasti projekční, projektové, nastavení optimálních sociálních služeb. Řadu
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věcí již máme vydiskutovánu, například s Diakonií Vsetín rozsah poskytovaných sociálních služeb, které tato instituce bude garantovat a zajišťovat. Jedná se o terénní pečovatelské a odlehčovací služby, a o sociální poradenství.
Máme za sebou celou řadu jednání se Zlínským krajem,
odborem sociálních věcí, kde musíme umět potřebnost
takovéhoto zařízení obhájit a následně zařadit do sítě sociálních služeb. Další věcí je optimalizace projektového
managementu – tedy samotné nasměrování k dotačním
možnostem, které budou pro rekonstrukci budovy nejvýhodnější.
Investiční akce realizované z rozpočtu obce:
1. Zbudování autobusové čekárny na točně, r. 2015 –
86.332,- Kč
Součástí nově budovaných chodníků bylo zbudování
autobusové čekárny, která nebyla součástí projektu.
2. Oprava podlahy v tělocvičně ZŠ Jasenná, r. 2016 –
celkové náklady obce 104.752,- Kč
Havarijní stav podlahy přinesl nezbytnost výměny
povrchu.
3. Výměna strojního zařízení kotelny ZŠ Jasenná,
r. 2016 – 645.703,- Kč
Opět havarijní stav kotle a celé kotelny v ZŠ byl důvodem, proč obec přistoupila k investici na novou kotelnu. V souvislosti s provedeným zateplením tím došlo k ještě větší úspoře energií.
4. Oprava sociálního zařízení ZŠ Jasenná, r. 2016 –
769.926,50 Kč
Dlouhodobý problém se sociálním zařízení v základní škole vyvolal tuto investici. Díky ní je ve škole
kvalitní sociální zázemí.
5. Pořízení auta Gazelle, r. 2016 – 955.900,- Kč
Původní vůz byl v tak havarijním stavu, že obec přistoupila k nákupu nového.
6. Oprava oplocení MŠ Jasenná, r. 2017 –
64.711,- Kč
Rozpadnutí původního plotu a nutnost zajistit bezpečí
dětí hrajících si u MŠ vedly k této investici.
7. Zbudování kabin u fotbalového hřiště v Jasenné,
r. 2017 – 4.263.352,50 Kč
Jednoznačně nejvýznamnější investiční akce obce,
bez zapojení dotačních prostředků. Vyřešil se dlouhodobý problém nejen se špatnými šatnami a zázemím pro sportovce, ale naprosto katastrofálním stavem sprch a toalet. Nové kabiny v klubové barvě
našich fotbalistů změnily celkový pohled na zázemí
u hřiště. Především jde o větší komfort pro naše i hostující sportovce, ale také poskytly další možnosti pro
kulturní a společenské akce.
8. Koupě objektu bývalé horní hospody, r. 2017 –
720.000,- Kč
Ke koupi obec přistoupila z důvodu obav o jeho možné další využití. Následně zastupitelstvo rozhodlo, že
tohoto domu využije pro vybudování komunitního
centra.
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9. Přeložka sloupu elektrického vedení u dolní čekárny, r. 2017 – 400.000,- Kč
10. Stavební úpravy – prostor kolem kabin u hřiště,
r. 2018 – 648.798,58 Kč
Akce vyvolaná potřebou zajistit kvalitní povrch
před oslavami 550. výročí od první písemné zmínky
o obci. Tyto oslavy se konaly právě v prostoru zázemí
u fotbalového hřiště. Hotovy jsou rovněž přípravné
práce pro stavbu altánu s podiem a krytého posezení.
Letos do konce roku bude vydáno stavební povolení,
se stavbou se začne na jaře roku příštího.
11. Oprava komunikace ke hřišti, r. 2018 – 238.515,Kč
Opět vyřešení dlouhodobého problému se špatným
stavem příjezdové komunikace.
12. Prodloužení vodovodu k č. p. 5, r. 2018 – 193.516,Kč
Celkem investice (zaokrouhleno): 9,05 milionu korun
Celkový součet všech investičních akcí, realizovaných v uplynulém období v obci činí zaokrouhleně 32,8
milionů korun.
Mimo tyto investice obec dále přispívala na činnost
spolků, částku 100.000 Kč věnovala na opravu střechy
evangelického kostela, 65.000 Kč pak na vybudování
zpevněného parkoviště u katolického kostela.
Vlastním nákladem obec vydala první knihu o Jasenné, v celkovém nákladu 1000 ks za cenu 289 tis. Kč. Nakonec nám byla Ministerstvem kultury ČR na knihu přiznána dotace ve výši 100.000 Kč.
Nebyly to však jen investiční akce, které obec a její zastupitelstvo realizovaly. Díky práci kulturní komise se
mimo tradiční Besedu s důchodci či koncerty objevily
nové akce – Rozsvěcení vánočního stromu, Traktoriáda,
Jasenský kvíz. Dál byli vítáni noví občánci obce, ale také
se chodilo přát oslavencům k jejich kulatým či půlkulatým narozeninám. Velkou událostí byly přípravy oslav
550. výročí od první písemné zmínky o obci. Bez nadšení všech zainteresovaných by se určitě nepodařily tak,
jak proběhly.
K práci této komise patří i příprava smutečních obřadů
v obřadní síni na místním hřbitově.
To vše dohromady znamená obrovské množství práce,
do níž jsou mimo zastupitele zapojeni i další aktivní občané naší obce. Zaslouží si velké poděkování!
Nelze zachytit vše, co patří ke každodenní práci ve prospěch obce. Velké poděkování si zaslouží zaměstnanci
obce jak v administrativě, tak i technický službách. Poděkování rovněž patří všem spolkům v obci za jejich práci, která je pro život obce nezbytná.
S poděkováním a přáním všeho dobrého,
Zastupitelstvo obce Jasenná

Začátek školy
Jak se nám láme kalendářní rok
a léto se pomalu, leč nezadržitelně mění v podzim, najíždíme i my,
školou povinní, na pravidelný režim.
Pro někoho kolotoč povinností a příprav, pro jiné hlavně poznání, bádání, hledání odpovědí na zvídavé otázky a prima kamarádských chvilek.
Někteří vplouváme do školních vod
zlehka, jiní možná s obavou, co nadcházející týdny a měsíce přinesou.
Všem bychom moc přáli, aby v poměru příjemných vs. nepříjemných
okamžiků převládala přeci jen ta pozitiva, radost a klid.

5. ročníku je Mgr. Jana Kohoutová.
Pokud Vás dění ve škole zajímá,
podrobnější informace o plánova-

ných akcích najdete na www.zsjasenna-zlin.cz.
Mgr. Jana Kohoutová

Při slavnostním zahájení školního
roku 2018/19 jsme ve škole přivítali
50 dětí.  Naše řady rozšířili tito prvňáčci: Lucie Daňová, Alena Chromková, Nela Mikuláštíková, Hana Satúryová, Vlastimil Bělíček, Šimon
Kawa a Václav Kovář. Také jejich
paní učitelka, Pavlína Kupcová, je
na naší škole nová. Všem nově příchozím, na věk nehledě, přejeme kuráž, zdravý nadhled a radost ze společné práce.
Třídní učitelkou 1. a 3. ročníku
je Pavlína Kupcová, 2. a 4. ročníku
Mgr. Andrea Čalová a třídní učitelkou

Jasenský zpravodaj 5

S „tetičkou Kutějovou“ ve Strážnici
Ve dnech 22. – 23. června se Valašský soubor Portáš zúčastnil 73. ročníku Mezinárodního folklórního festivalu Strážnice, a to účinkováním
v pořadu Jana Rokyty ml. s názvem
„Z valašské pokladnice Anny Kutějové – Rokytové“. V programu festivalu byl uveden následujícími slovy:
Hudebně-taneční pořad je inspirován kulturním odkazem a vzpomínkami Anny Kutějové-Rokytové, významné osobnosti folklorního
hnutí jižního Valašska první poloviny 20. století. Lidové písně v jejím
podání zaznamenali později v 50. letech např. Jaroslav Jurášek, Radoslav Kubáník nebo její synovec Jan
Rokyta. Anna Kutějová jako znalkyně místních reálií je také autorkou
rukopisných vzpomínek, které byly
v roce 2016 edičně zpřístupněny pod
názvem Vzpomínky z Jasenné. Tento vzácný dokument je jedinečnou
sondou do života valašské vesnice
ve zlomovém období zániku tradiční
společnosti a nástupu modernizace.
Vzpomínky Anny Kutějové přibližují každodenní život rodiny i vesnického společenství, popisují klíčové
okamžiky života i události výročního
obyčejového cyklu.
Prostřednictvím hudby, tance
a zvykoslovných textů v jevištní podobě je pořad věrným exkurzem do svě-
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ta valašské dědiny Jasenná prvních
dvou desetiletí 20. století, na přelomu zániku rakousko-uherské monarchie a počátečních let československé republiky. V prezentaci odkazu
valašské dědiny nechybí např. rekonstrukce tradičního svatebního
obřadu včetně s ním spjatých písní,
taneční předzpěvy u muziky, figurální šotyška a promenádní špacírpolka, dětské hry, pastevecké písně i milostné tesknice.
Konání pořadu v roce 2018 se pojí
hned se třemi zásadními výročími,
která mají spojitost s kulturním odkazem valašské obce Jasenná: 125-té
výročí narození Anny Kutějové-Rokytové (1893–1964), nedožité osmdesátiny Jana Rokyty (1938–2012)
i 60. výročí založení jeho CM TECHNIK Ostrava (1958-2013), která se
spolu se svými pěveckými sólisty největší měrou zasloužila o rozhlasové zvěčnění hudebního odkazu jeho
rodné obce.

Pořád byl uveden v průběhu festivalu hned dvakrát – v pátek a v sobotu, vždy ve stejný čas a na stejném místě – v amfiteátru Zahrada.
Byl poskládán ze samých skvostů. Hned na úvod zazněly překrásné Písně z Vizovska v podání obou
cimbálových muzik (CM Jana Rokyty a CM Kašava). V jejich průběhu se na plátně promítalo množství
dobových fotografií, které nám vháněly slzy do očí – záběry ze života
Anny Kutějové a její rodiny, z Jasenné současné i tehdejší, z dětství Jana
Rokyty st. až k založení a jeho celoživotnímu působení v CM Technik.
K tomu všemu zněl z audionahrávky
skutečný hlas Jana Rokyty st., který
vzpomínal na svou tetičku… Po tomto dech beroucím zážitku následovala
nahlédnutí do některých ročních období tehdejšího života v naší Jasenné,
slyšeli jsme množství překrásných
písní, které tetička znala a zpívala, ve vynikajícím podání zpěváků
Kláry Blažkové, Lenky Vaculíkové a Pavla Ptáčka, snažili jsme se co
nejvíce přiblížit k tehdejšímu provedení jasenských tanců tak, jak je tetička a její vrstevníci tancovali. Celý
pořad byl protkán dalšími audionahrávkami textů i písní s množstvím
dobových fotografií, které připomínaly některé zvyky a život Jaseňanů

té doby – stavění máje, pastvu (v moc
pěkném provedení dětského folklórního souboru Vizovjánek), výrobu opálek, období bálů ... Vyvrcholil
tématem, kterému tetička Kutějová
věnovala ve svých „Vzpomínkách“
nejvíce prostoru – svatbou. Spolu
se souborem Vsacan a ženským pěveckým sborem Blaženky ze Vsetína jsme se snažili co nejvíce přiblížit knižní předloze i stran krojového
a ostatního vybavení. Závěrečné svatební veselí bylo dobře zvolenou tečkou za překrásným pořadem a pro nás
všechny nepopsatelným zážitkem.    
Děkujeme velice Jankovi Rokytovi,
že nás „vzal s sebou“, Rudolfu Danajovičovi (režisér pořadu) za „ocelovou“
trpělivost, všem spoluúčinkujícím
za vstřícnost a skvělou spolupráci, oběma cimbálovým muzikám za skvostné
doprovody jasenských tanců a konečně vám, kteří jste nás přijeli do Strážnice podpořit. Osobně a zvlášť děkuji ještě jednou panu Josefu Londovi
za velice cenné rady, všem Jaseňanům, kteří mi zapůjčili dobové krojové vybavení a drahocennou tkánku,
podle které nám další vyrobila Hanka
Vaculíková – díky veliké. Mé poslední poděkování patří mým spolutanečníkům za jejich téměř roční trpělivost,
kázeň, snahu, čas… a našim rodinám,
„že nás nechali…“ :-)
Společné úsilí všech účinkujících
bylo v závěru festivalu odplaceno Ce-

nou MFF 2018, která byla udělena
Janu Rokytovi za promyšlené scénické ztvárnění monotématického pořadu. Toto ocenění si velice zasloužil

a my všichni jsme z něho měli velikánskou radost…
Za Valašský soubor Portáš
Eva Kovářová
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Sbor dobrovolných hasičů Jasenná
Hasičská sezona končí a my se
s vámi ohlédneme za letní částí sezony požárního sportu. Z okrskové
soutěže v Zádveřicích postoupili jednotlivci Mirek Jančík a Tomáš Hřib
na okresní kolo v Horní Lhotě, kde
vypomohli přátelům z Ubla, protože se náš vítězný tým mužů nemohl zúčastnit kvůli 550. výročí obce.
Ostudu rozhodně neudělali a těší se
na příští rok, kdy budou chtít obhájit
postup na okresní kolo.
Stejně jako ostatní spolky v Jasenné jsme se i my podíleli na hladkém
průběhu sobotních oslav obce, kdy se
v místní hasičárně konal den otevřených dveří, kde bylo k vidění například něco z historie sboru, staré stříkačky nebo prapor sboru. Poté jsme
se zúčastnili společného průvodu
obcí v historických i současných požárních oblecích a na hřišti předvedli
naši nejmladší své dovednosti.
Naši mladší a starší žáci se zúčastnili pouze závodů v Pozlovicích
a tam se umístili ve velké konkurenci v první desítce. Ženy opět závodily v Grand Prix a celkově se umístily na 2. místě.
Mezi dlouhodobě nejúspěšnějšího člena sboru patří rozhodně Jan
Štefka, který Jasennou reprezentuje
v soutěžích TFA (jedná se o tzv. „železného hasiče“). Na soutěži na rozhledně Doubrava se skvělým výko-
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nem kvalifikoval na MČR v TFA
(postoupil ze 4. místa). Na dalších
soutěžích, kterých zúčastnil získal:
Stanovnice (5. místo), Halenkov (5. místo), Valašské Klobouky (8. místo).
Během prázdnin jsme složili dorostenecké družstvo, které se účastnilo Zlínské ligy
požárního sportu (ZLPS).
Zúčastnili se závodů v Bratřejově a ve Lhotě u Malenovic. Členy jsou: Klára Veselá,
Julie Boháčová, Míša Mikuláštíková, Adam Sedláček,
Petr Mucska, Vojtěch Dušek, Ondřej
Dušek, Vladislav Pečenka, Antonín
Studeník, Radek Skýpala a Tomáš
Hřib. Společně se chystají na sezonu

příští, kde budou chtít vyhrát nejen
v požárních útocích, ale také v stovkách a štafetách.

Začátkem července se vypravila početná skupina hasičů na výlet
do Jasenné v Čechách, kde společně oslavili 140. výročí založení sboru. Tato pouť trvala tři dny a společně s přáteli z Jasenné poznali krásy
nejen jejich obce, ale také krásy Orlických hor.
Další výpravou bude výjezd
na MČR v TFA, kam pojedeme podpořit našeho bratra Jana Štefku. Soutěž se bude konat 6. října v Domažlicích a my doufáme, že budete
společně s námi držet palce.
Srdečně Vás zveme na každoroční drakiádu na kopci Klenic, která se
uskuteční v sobotu 29. září od 10 hodin. Všechno podstatné se dozvíte
na sociálních sítích nebo na plakátech,
které budou rozmístěny po obci.
Krásný podzim přejí hasiči SDH Jasenná

JABKOBRANÍ
Farní sbor ČCE v Jasenné srdečně zve na pátý ročník
JABKOBRANÍ. Přijďte s námi oslavit letošní sklizenou
úrodu a prožít pěkné podzimní půldne.
Kostel bude k bohoslužbám s díkčiněním za úrodu vyzdoben jako žádný jiný den v roce. Po bohoslužbách se
v 11.30 h přesuneme na farní zahradu, kde bude následovat zahradní slavnost i s jablečnou stezkou s úkoly pro
děti. Program zpestří vystoupení dětského folklorního
souboru MALÁ LIPTA.
Znovu vyhlašujeme také SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
JABLEČNÝ ŠTRŮDL.
Do soutěže je třeba dodat 3 štrůdly (tři nohavice –
jak se pěkně říká), a to v sobotu 13. 10. mezi 17. až
18. hodinou na faru. Bližší informace u Blanky Mackové (tel. 775 608 341).

English Summer Camp

20. - 24. srpna se na Vartovně konal příměstský tábor s angličtinou pro děti ve věku 10 - 15 let. Polovina dětí byla z okolí (Jasenná, Liptál, Ublo, Všemina)
a polovina z daleka (Valašská Bystřice, Zlín, Ostrava,
Brno a Praha).
Tábor pořádal Radim Přímal a Jean Bramley (Jižní Afrika). Na týden jsme se stali námořníky, učili
jsme se námořnickým  dovednostem jako např. vyrobit
si kompas, šplhat na laně a tak... Udělali jsme si vor,
na kterém jsme museli přeplout rybník. Byla to legrace, protože někteří tam i spadli. Taky jsme měli stezku
odvahy k majáku (rozhledně). Tam šli však jen ti nejodvážnější.
Celý tábor byl zaměřený na angličtinu, abychom se
naučili hlavně mluvit a taky správně vyslovovat. Moc
se nám to líbilo, naučili jsme se spoustu písniček, básniček a her. Každý den nám kapitáni Jean s Radimem
napsali, co ten den budeme dělat. Všichni jsme dosta-

li malé deníčky, do kterých jsme si psali věci, které se
za ten den staly.
Přemlouváme kapitány, aby příští rok byl tábor
zase.
Anna Přímalová,
účastnice tábora
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Podpora nákupu prostředků
na hubení a monitoring lýkožrouta
Lesní singulární společnost Jasenná z.s.   podala žádost o neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje,
z programu Podpora zmírnění následků sucha v lesích RP 17-18 na rok
2018.
Projekt „Podpora nákupu prostředků na hubení a monitoring lýkožrouta“ je spolufinancován Zlínským
krajem. A to do výše 12.600,- Kč,
současně maximálně 100 % celkových způsobilých výdajů na realizaci projektu.

Výstupem projektu, který bude
ukončen 31. 10. 2018, je nakoupení
feromonových návnad a monitoring
lýkožroutů spojený s jejich odchytem
a hubením.
Projekt podpořený z Fondu Zlínského kraje umožňuje lépe sledovat
a vyhodnocovat výskyt lýkožrouta
smrkového a lýkožrouta lesklého.
Mírná zima 2017/2018 a pokračující nadměrné teploty a sucho v průběhu vegetačního období představují

výhodné podmínky pro výrazný nárůst výskytu dřevokazných škůdců,
způsobujících poškození nebo zničení smrkových lesních porostů.
Z historie Lesní singulární společnosti Jasenná, sahající až k roku 1859,
není známo, že by někdy došlo k podobné situaci.
Pavel Machovský - předseda výboru LSS Jasenná

Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
-

-

Dne 27. 6. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
Mgr. Andreu Čalovou za ředitelku
ZŠ Jasenná a pověřilo starostu jejím
jmenováním.
nové složení finančního výboru, jehož členkami nyní jsou Mgr. Andrea Čalová, Ludmila Zrníková
a předsedkyní je Ing. Marta Surá.
Odměna novým členům výboru náleží ve výši stávajících odměn členů
výboru od 1. 7. 2018.
do funkce přísedícího soudce Okresního soudu ve Zlíně paní Ing. Hanu
Bělíčkovou.
Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavřené dne 2. 5. 2018 mezi Obcí Jasenná a Fasády Zlín s. r. o. a pověřilo starostu jeho podpisem.

Dne 12. 9. 2018
Zastupitelstvo schválilo:
- prodej pozemků zaměřených geometrickým plánem č. 892-4/2018
(GP):
p. č. 9/19 o výměře 39 m 2,
u část pův. pozemku p. č. 3217/1 o výměře 15 m 2, která je GP označena
jako díl „b“,
u část pův. pozemku p. č. 3217/1 o výměře 3 m 2, která je GP označena
jako díl „c“,
u část pův. pozemku p. č. 3217/4 o vý10 Jasenský zpravodaj

měře 24 m 2, která je GP označena
jako díl „d“,
u část pův. pozemku p. č. 3217/4 o výměře 1 m 2, která je GP označena
jako díl „e“,
u část pův. pozemku p. č. 3229/1 o výměře 104 m 2, která je GP označena
jako díl „a“,
u pozemek p. č. 3217/3 o výměře 4 m2.
Vše v k. ú. Jasenná na Moravě. Prodejní cena činí 40,- Kč/m 2; celkem
za 190 m 2 je to 7.600,- Kč.
- vyřazení 649 knih z obecní knihovny dle předloženého seznamu.
- nepeněžitý vklad do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., IČ 47674652,
se sídlem Jasenická 1106, 755 01
Vsetín, sestávající z vodohospodářského majetku specifikovaného
ve znaleckém posudku č. 31/2018.
Nepeněžitý vklad je oceněn uvedeným znaleckým posudkem na částku ve výši 51 752 000,- Kč. Za nepeněžitý vklad se Sdružení obcí
Syrákov vydá 51 752 ks akcií společnosti Vodovody a kanalizace
Vsetín, a.s. Jmenovitá hodnota každé akcie bude 1 000,- Kč.
- smlouvu o upsání akcií č.
VaK/116/2018 dle ust. § 479 zákona
č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o ob-

chodních korporacích) mezi Sdružením obcí Syrákov a společností
Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
- prohlášení o vnesení nemovité věci
jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s., dle
§ 19 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech (zákon o obchodních korporacích).
- Rozpočtové opatření č. 2
- podání výběrového řízení na územní a projektovou dokumentaci a inženýrskou činnost na akci odkanalizování obce Jasenná.
Zastupitelstvo neschválilo:
- opětovné umístění velkoplošné reklamy na severní straně budovy č.
p. 54.
Zastupitelstvo zrušilo revokací:
- usnesení č. VII/37/3/2017.
ZO vzalo na vědomí, že po odstoupení dvou zastupitelek z funkce dne
19. 6. 2018, byli postupně osloveni všichni náhradníci ze Sdružení nezávislých kandidátů Jasenná
a všichni se vzdali mandátu do Zastupitelstva obce Jasenná. Volební období bude dokončeno v počtu
7 členů.

Kulturně-sociální komise při Obci Jasenná Vás srdečně zve
na ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍHO STROMU.
Přijďte 1. adventní neděli 2. 12. 2018 v 15:30 hodin na točnu.
Nedělní odpoledne nám zpestří svým zpěvem vánočních koled děti z Jasenné
Malé občerstvení zajištěno.
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Informace obecního úřadu

Sejdeme se u Portáše!

Od srpna do září probíhaly práce na revitalizaci prostoru kolem sochy Portáše. Po dlouhých desetiletích, kdy
se nám socha doslova ztrácela v tmavém zákoutí, je dnes
celý prostor místem zvoucím k příjemnému zastavení,
posezení v altánku či na lavičkách. A co teprve, až se
na jaře rozkvetou všechny ty květiny, které byly kolem
sochy vysazeny.
Zveme proto všechny občany obce, aby přišli v neděli 30. září 2018 od 15.00 ke slavnostnímu předání
nového vesnického parčíku k užívání. Přítomni budou
i portáši z Valašského sboru portášského. Drobné občerstvení zajištěno.
Na revitalizaci obec získala dotaci od Zlínského kraje,
z Programu obnovy venkova, a to ve výši 50 % způsobilých nákladů.

Volby do zastupitelstev obcí
Ve dnech 5. a 6. 10. 2018 proběhnou volby do zastupitelstev obcí. Ve volebním okrsku Jasenná je volební místnost v budově Základní školy Jasenná, ve třídě 5. ročníku. Volby budou probíhat v pátek 5. 10. 2018 v době
od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. 10. 2018 od 8:00
do 14:00 hodin. Každý volič musí členům okrskové volební komise předložit platný občanský průkaz, nebo cestovní doklad, případně povolení k trvalému pobytu - voliči z jiných států EU. Voliči, kteří z vážných zdravotních
důvodů nemohou přijít do volební místnosti, mohou požádat členy okrskové volební komise, aby za nimi přišli
domů s přenosnou schránkou. Tento svůj požadavek můžete hlásit i předem v kanceláři Obecního úřadu Jasenná
na telefonu 577 456 122 nebo 732 366 377.

Připravujeme zájezd do obce
Sučany na Slovensku

Obec Sučany v rámci probíhajícího projektu přeshraniční spolupráce s naší obcí s názvem „Od vzájomnosti
k spoločnej štátnosti“ pořádá pro naše občany zájezd na
otevření památníku obětem 1. světové války v jejich obci.
Akce se uskuteční ve čtvrtek 25. 10. 2018, autobus z Jasenné bude odjíždět v 7:30 hodin z horní zastávky, cesta trvá asi dvě hodiny. V Sučanech se zúčastníme otevření památníku, prohlédneme si muzeum, připraven bude
oběd a po něm krátká přednáška k tématu vzniku první
Československé republiky. Zájemci se mohou na zájezd
hlásit už nyní na obecním úřadě, vše je zdarma.

Listopádění 2018
Tabáskova partyja pořádá v sobotu 17. listopadu 2018
v Kulturním domě ve Vizovicích tradiční Listopádění.  
Kromě pořádající kapely vystoupí pražský Jananas. Začátek je v 18.30 hodin a všichni jsou srdečně zváni.
Nabídka palivového dřeva
Lesní singulární společnost Jasenná nabízí měkké palivové smrkové dřevo. Zájemci se mohou přihlásit na telefonu 732 934 403.

Sběr nebezpečných odpadů

z domácností
proběhne v sobotu 13. 10. 2018 u Restaurace
„Na Dvojce“ 7.30 - 9.05 hodin.
V uvedené době bude moci každý občan zdarma odevzdat k likvidaci následující druhy odpadů:
u olejové automobilové filtry u plechovky se zbytky barev u monočlánky u autobaterie u zářivky u znečištěné
láhve a sklo od chemikálií u zbytky přípravků na hubení škůdců a postřiky u staré kosmetické přípravky u staré léky u vyjeté motorové oleje u mořidla a rozpouštědla
u plastové obaly a nádoby od škodlivin u opotřebované
pneumatiky u hadry znečištěné barvami, oleji a vazelínou
u obaly od sprejů u televizory u rádia u ledničky u domácí elektrospotřebiče u objemné odpady (koberce, linolea, kočárky, mísy WC, umyvadla...) u stavební odpady
Jasenský zpravodaj vydává obec Jasenná se sídlem Jasenná 190, 763 13, IČ: 00284017 jako periodický
tisk územního samosprávného celku. Vydáváno čtvrtletně nákladem 390 ks. MK ČR E 10674.
Sazba: Studio-mk, Vsetín. Texty neprochází jazykovou úpravou. Toto číslo bylo vydáno dne 27. září 2018.
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