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Co najdete v tomto čísle:
f usnesení ze zasedání ZO Jasenná
f připravujeme brožuru o legionářích
f střípky z dění v mateřské a základní škole

f ohlédnutí za činností kulturní komise
f informace OÚ
f jízdní řád

Úspěšné vykročení
do nového roku

Foto: PhDr. Dana Daňová

Milí spoluobčané,
blížící se konec roku nás vždy přivádí k zamyšlení a rekapitulaci.
Letošní rok byl pro nás zejména rokem, kdy jsme si
připomínali 550 let od první dochované písemné zmínky
o naší obci. Na oslavy jsme se připravovali takřka rok.
Nejen zastupitelstvo a zaměstnanci obecního úřadu, kronikář, ale především naše spolky. Obec vydala historicky první ucelenou knihu o Jasenné. Nemá smysl zde opakovat to, co již bylo k oslavám napsáno, nicméně sluší se
ještě jednou poděkovat všem, kteří aktivně s přípravou
a realizací programu pomáhali.
V říjnu se uskutečnily komunální volby. Z původního
zastupitelstva zůstalo v novém pět zastupitelů a přibyli

čtyři noví. Věříme, že se nám společně podaří naplnit
priority společného volebního programu tak, aby naše
obec byla tím nejlepším místem pro život. Aby se tu dobře žilo mladým i starým.
V souvislosti s volbami patří velké poděkování bývalému starostovi Romanu Boháčovi. Za jeho působení se
vybudovalo mnohé, co zlepšilo komfort života občanům
obce. Stejně tak patří poděkování i všem zastupitelům,
kteří v uplynulém volebním období pro obec pracovali.
Vážení spoluobčané, přijměte přání klidného a spokojeného prožití vánočních svátků, rodinné pohody. Do nového roku pak zejména přání pevného zdraví!
S úctou
Dana Daňová, starostka

Zastupitelstvo obce, volební období 2018 – 2022

PhDr. Dana Daňová, starostka
Pavel Polách,
místostarosta
Ing. Marta Surá,
zastupitelka a předsedkyně
finančního výboru
Ing. Milan Havel,
zastupitel a člen finančního
výboru
Vít Spisar,
zastupitel a člen finančního
výboru
Petr Kovář,
zastupitel a předseda kontrolního
výboru
Roman Boháč,
zastupitel a člen kontrolního
výboru
Josef Pečenka,
zastupitel a člen kontrolního
výboru
Ing. Jana Drgová,
zastupitelka, vedoucí pracovní
skupiny pro stavební a inženýrskou činnost obce
Děkujeme všem voličům, kteří se voleb zúčastnili. Jak je
vidět na obrázku, někteří stíhali více akcí najednou.

Plocha kolem sochy Portáše se proměnila

Od srpna do září procházel prostor kolem sochy Portáše
zásadní proměnou. Dlouho opomíjená plocha u doposud
jediné sochy v obci, která navíc připomíná její bohatou
historii a jeden z jejích stavebních kamenů, se proměnila
v příjemnou oddechovou zónu.
Kolem sochy byly vysázeny květiny, ze žulových kostek udělán chodník, postaven altán, instalovány lavičky.
Zbývá už jen dodělat informační tabuli k tématu jasenských portášů.
Stavební práce včetně výsadby realizovala firma Arborea Březová, dřevěné prvky dodávala společnost Dřevěné
stavby Zámečník ze Zlína.
Investice v celkové výši 456 tis. Kč byla z padesáti procent (226 tis. Kč) hrazena z dotace od Zlínského kraje
v rámci Programu rozvoje venkova.
2 Jasenský zpravodaj

Občané naší obce
si připomněli vznik samostatné
ČSR i ve slovenské obci Sučany

Ve čtvrtek 25. 10. 2018 jsme zavítali do slovenské
obce Sučany, kde jsme se zúčastnili slavnostního otevření památníku obětem I. světové války, prohlídky muzea tamního rodáka Juraje Langsfelda, společného oběda se zástupci slovenské strany a odpoledne i přednášky
PhDr. Ferdinanda Vrábela o historických událostech roku
1918. Vzpomínkové setkání realizované v rámci společného projektu „Od vzájomnosti k spoločnej štátnosti“
bylo zorganizováno slovenskou stranou. Na oplátku pozveme v červnu příštího roku na odhalování památníku
legionářům a padlým do Jasenné obyvatele Sučan. Snad
se tu budou cítit také tak dobře, jako my v jejich obci.

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
Dne 31.10. 2018
ZO určilo:
- že pro výkon funkce starosty bude
člen zastupitelstva dlouhodobě
uvolněn.
ZO schválilo:
- tajný způsob volby starosty.   Místostarosta, předseda finančního výboru a předseda kontrolního
výboru budou voleni veřejným hlasováním,
- volbu jednoho místostarosty,
- doplnění členů finančního výboru
o členy: Ing. Milan Havel, Vít Spisar,
- doplnění členů kontrolního výboru o členy: Roman Boháč, Josef Pečenka,
- že odměny za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
obce náleží členům ode dne 1. 11.
2018 a v případě náhradníka ode
dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil,
- Rozpočtové opatření č. 3/2018,
- užívání soukromého vozidla starostky ke služebním účelům.

ZO zřídilo:
- finanční výbor a kontrolní výbor.
Oba výbory budou tříčlenné.
ZO zvolilo:
- do funkce uvolněného starosty
obce Jasenná pro volební období
2018 – 2022 paní PhDr. Danu Daňovou, roč. 1961,
- do funkce neuvolněného místostarosty, který bude zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo
v době, kdy starosta nevykonává funkci pro volební období 2018
– 2022 pana Pavla Polácha, roč.
1977,
- do funkce předsedy finančního výboru pro volební období 2018 – 2022
paní Ing. Martu Surou, roč. 1976,
- do funkce předsedy kontrolního
výboru pro volební období 2018 –
2022 pan Petra Kováře, roč. 1972.

-

-

-

Usnesení ze schůze 12. 11. 2018
ZO schválilo:
- nabídku pana Tomáše Mazala, Říčanská 943, Vizovice na zimní

-

údržbu místních komunikací v obci
Jasenná,
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti č. 4/136/2018 s Lesy ČR,
s. p.,
uzavření Smlouvy o zřízení věcného
břemene č. OT-014330049670/001
se společností E.ON Distribuce,
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace č. D/3539/2018/STR se Zlínským krajem,
vyhlášení veřejné zakázky na zpracovatele Projektové a architektonické dokumentace přestavby objektu č.p. 65 na Komunitní centrum
Jasenná,
komisi pro otevírání obálek veřejné
zakázky na zpracovatele Projektové a architektonické dokumentace
přestavby objektu č.p. 65 na Komunitní centrum Jasenná,
hodnoticí komisi veřejné zakázky
na zpracovatele Projektové a architektonické dokumentace přestavby
objektu č. p. 65 na Komunitní centrum Jasenná,
Rozpočtové opatření č. 4/2018,
inventarizační komisi k provedení
inventur na majetku obce,
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- nákup nového notebooku do kanceláře starostky.
ZO zřídilo:
- kulturní a sociální komisi a do
funkce předsedkyně komise schválilo Mgr. Andreu Čalovou.
ZO pověřilo:
- pana Pavla Polácha, místostarostu
jako určeného zastupitele ke spolupráci s pořizovatelem územního
plánu, tj. Městským úřadem Vizovice, odborem stavebního úřadu,
ve smyslu § 47, 51 a 53 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a to po dobu celého volebního období 2018 – 2022.
ZO neschválilo:
- umístění velkoplošné reklamy na
fasádu domu č. p. 54.
Usnesení ze schůze 3. 12. 2018
ZO schválilo:
- nabídku společnosti Jasno, spol.
s r. o., Jasenná 306, 763 12  Vizovice na zimní údržbu místních komunikací v obci Jasenná v období
2018/2019
- nabídku firmy KORT CZ s. r. o.,

-

-

-

-

IČ: 01774506, se sídlem Kubelíkova 1224/42, 130 00  Praha na zpracovatele Projektové a architektonické dokumentace přestavby objektu
č.p. 65 na Komunitní centrum Jasenná
v rámci projektu „Společný odkaz
legionářů z Jasenné a Sučan" podpořeného z Fondu malých projektů
programu Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika realizační firmu na vybudování památníku legionářům, kterou bude společnost ARBOREA Březová s.r.o.
poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu ve výši 450,- Kč/
obyvatel/rok.
starostku a místostarostu k zastupování obce ve Sdružení obcí Syrákov (SOS) se sídlem v Liptále pro
období 2018 – 2022.
starostku a místostarostu k zastupování obce v Mikroregionu Vizovicko pro období 2018 – 2022.
Usnesení ze schůze 12. 12. 2018

ZO schválilo:
- uzavření smlouvy č. 1030049615/
002 o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene se společností

-

-

-

-

E.ON Česká republika, s. r. o. a pověřilo starostku podpisem smlouvy.
vyřazení 9 knih z Obecní knihovny
Jasenná dle návrhu.
prodej obecního pozemku p. č.
3229/31 v k. ú. Jasenná na Moravě
o výměře 24 m2 dle geometrického
plánu č. 915-91/2018 Farnímu sboru českobratrské církve evangelické v Jasenné a pověřilo starostku
uzavřením kupní smlouvy.
koupi pozemku p. č. 3306 v k. ú. Jasenná na Moravě o výměře 28 m2
dle geometrického plánu č. 915-91
/2018 a pověřilo starostku uzavřením kupní smlouvy.
rozpočtové provizorium na 1. čtvrtletí roku 2018 v měsíčním čerpání
1/12 rozpočtu roku 2018.
Smlouvu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi Obcí
Jasenná a společností Vodovody
a kanalizace Vsetín, a. s. a pověřilo
starostku jejím podpisem.
Pachtovní smlouvu mezi Obcí Jasenná a společností Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. a pověřilo starostku jejím podpisem.

ZO pověřilo:
- starostu a účetní obce k provedení
závěrečných úprav rozpočtu roku
2017.

Památník legionářům

- prosba o půjčení fotografického materiálu

Jak už jsme několikrát informovali, získala naše obec dotaci na projekt
„Společný odkaz legionářů z Jasenné
a Sučan“, a to z OP Interreg V.A Česko – Slovenská spolupráce, z fondu
malých projektů.
V měsíci listopadu jsme soutěžili dodavatele stavby – samotného památníku, výsadby zeleně a vybavenosti. Nejlepší nabídku předložila
společnost Arborea Březová. Práce
začnou v měsíci březnu 2019 s tím,
že hotovy budou do poloviny června
téhož roku.
Mimo památníku vznikne i brožura k historickému odkazu legionářů.
Chceme v ní představit ty naše spo4 Jasenský zpravodaj

luobčany, kteří v čase první světové
války bojovali v Československých
legiích na ruské, francouzské a italské frontě. Připomenout chceme ale
i ty, kteří byli povolání do „Velké“
války a už se zpět do rodné obce nevrátili.
Obracíme se nyní na Vás, milí
spoluobčané, zejména na ty z Vás,
v jejichž rodinách legionáři a vojáci z první světové války byli, zda
byste si neprohlédli fotoalba či
jiná místa, kde fotografie uschováváte a pokud najdete takové, které
připomenou legionáře, válečné fotografie tak, jak byly pořizovány,
včetně ateliérových fotek, pohled-

nic, zda byste je obci nepůjčili. Pořídíme si jejich kopie a s těmi dál
budeme pracovat při tvorbě brožury. Tu chceme připravit v průběhu
zimních měsíců a na jaře dát do tisku. Záměrem je, aby v čase odhalování pomníku již byla k dispozici
(závěr června).
Velmi by nám pomohlo, kdybychom fotografie měli v průběhu měsíce ledna. Kontaktovat se můžete buď na starostku Danu Daňovou
nebo kronikáře Pavla Sovičku.
Velmi děkujeme za ochotu ke spolupráci.
Dana Daňová,
starostka

Pěkný počin k výročí vzniku republiky
V Jasenné na Zlínsku zdobí pomník
rodiny Šťastných nová pamětní deska.
Připomíná dávné časy před sto lety. Pavel Šťastný se tehdy jako mnozí další
dostal mezi legionáře na ruské frontě.
Na místním hřbitově tak ožívá anabáze mladých vojáků, kteří narukovali
do první světové války jako příslušníci rakousko-uherské armády a stali se
členy československých legií v Rusku.
U pietní vzpomínky byli i syn a dcera legionáře Pavel Šťastný a jeho sestra
Františka Valchářová.
Jejich otec se do vlasti vrátil až
po dlouhé době, přes Sibiř a Dálný východ se tehdejší vojáci vlivem okolností dostali do samostatné republiky
až během roku 1920, na podzim.
Do války narukoval Šťastný už
v roce 1914, brzy byl zajat ve městě Opole. "Do legií byl zařazen v říjnu 1917, v Rusku pak došlo k revoluci,
do vlasti se dostal až 16. října o tři roky
později," vrací se do minulosti  iniciá-

tor  vytvoření pamětní desky, syn legionáře Pavel Šťastný, který se na vzniku
podílel se svojí dcerou Evou.
Jeho otec Pavel Šťastný odcházel do
války coby dvaadvacetiletý, vrátil se
v osmadvaceti.

Pak založil rodinu a jeho životní
pouť skončila v roce 1969, kdy mu
bylo 77 let.

- ještě jednou dětem moc gratulujeme, sbírajícím rodinám děkujeme
a na jaře zopakujeme!

vat formou projektu. Hlavním cílem projektu je připomenutí vzniku
Československa, prohloubení znalostí a podpora zájmu o naši historii. Budeme si připomínat důležité
dny našeho státu a naše významné
představitele. V měsíci září jsme si
zpracovali téma Sv. Václav a Škola
před 100 lety. V říjnu pak 100. výročí vzniku ČSR a v listopadu Sametovou revoluci. Jednotlivé projekty bu-

Ze Základní školy Jasenná

Převzato ze serveru Zlin.
cz, autor Jan Čada

1. Vzhůru do vesmíru!

Ve čtvrtek, 20. 9. 2018, se děti vypravily do kosmu – alespoň na chvilku a bez zvláštních požadavků na
speciální výcvik:-) Celá „vesmírná
výprava“ proběhla v zážitkovém stanu. Žáci se dozvěděli spoustu informací o Sluneční soustavě, blízkém
vesmíru a kosmonautice např. jak se
otáčí Země, co to způsobuje lidem,
Slunce – naše hvězda, fáze Měsíce.
Po pořadu následoval program před
stanem s několika praktickými cvičeními o sluneční soustavě.

2. Sběr starého papíru

Děkujeme moc za Vaše příspěvky do podzimního sběru, přiblížili
jsme se k šesti tunám! Peníze, utržené za sběr, budou použity k příspěvkům na výlety ap.
V souboji tříd letos zvítězili druháčci, hip-hip-huráá! V jednotlivcích
pak byly odměněny děti, které přinesly nad 300 kg sběru, konkrétně Kačka, Miky, Michal, Tereza a Alča

3. Celoroční projekt
na téma „Střípky z československé historie“

V letošním roce si připomínáme 100. výročí vzniku samostatného Československa. Rozhodli jsme
se toto téma připomenout a zpraco-
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dou vystaveny na nástěnce ve škole,
kde si je budou moci prohlédnout rodiče i spolužáci.

Vznik ČSR a Škola
před 100 lety

Ve čtvrtek 18. 10. proběhla v části
Jasenné plánovaná odstávka dodávky
elektrického proudu. Naše škola úderem půl osmé potemněla, zvonek ztichl a chodbami se neslo napjaté očekávání, co dnešek přinese. To, co se
v první chvíli mohlo jevit jako silná komplikace, se nakonec překlopilo v den plný poznání, zábavy a tvoření. Rozhodli jsme se totiž využít
skromnější podmínky a připravit dětem projektový den Škola před stoletím. A co jsme stihli? Zkusit si krasopísmo, podívat se na originální
dobové dokumenty (výpisy, vysvědčení …). Povykládat si o úplných počátcích ne-/povinné školní docházky
i o největším reformátorovi, na kterého se pedagogika odkazuje dodnes
- Janu Amosi Komenském. Dozvědět se spoustu zajímavostí z jeho života. Orientovat se v textech a dokázat v nich najít odpovědi do křížovky.
Nastínit Komenského základní vize,
které silně tepou staletími - právě ta
dnešní "škola hrou" je toho rozhodně
důkazem. A ano – klečet na hrachu je
dětem dnes tak vzácné, že se lámaly
rekordy ve výdrži:-) Poté následovala skupinová práce žáků 2. – 4. ročníku. Ti vytvořili časovou osu (období 1918 - 2018 ) s důležitými mezníky
doby – významné události, osobnosti, vynálezy a hračky.

4. Žákovský ples

Dne 16. listopadu se konal v jasenské sokolovně XVII. Žákovský ples.
Celá akce začala v 16:30, kdy žáci
5., 4. a 3. ročníku zatančili slavnostní polonézu – letos jsme s paní učitelkou Kohoutovou natrénovali úplně novou, na píseň „Perfect“ od Eda
Sheerana.
Na úvod paní ředitelka Čalová přivítala všechny přítomné, byli pasováni noví prvňáčci a žáci 5. ročníku
byli slavnostně uvedeni mezi absolventy ZŠ Jasenná. Poté následovalo
vystoupení dětí z Mateřské školky
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Jasenná, které měly nacvičený čarodějnický taneček. Děti 1. a 2. ročníku základní školy předvedly pod
vedením paní učitelky Večerkové
pohybovou skladbu na hudbu Michala Davida - „Děti ráje“. Následovalo vystoupení našeho tanečního
kroužku při DDM Zvonek Vizovice.
Taneček s námi nacvičila Ema Kráčalová na písničku „God is a woman“.

Následovala spousta soutěží a pan
DJ nám pouštěl různé písničky
na tančení. Nechyběla ani bohatá
tombola plná zajímavých věcí, čímž
bychom rádi poděkovali všem, kteří do tomboly přispěli (ať už přímo
dárky, nebo finančně). Všichni se náramně bavili a to můžu říct i za nás,
páťáky.
PS: Část výdělku z plesu bude opět
použita na charitativní účely, kon-

krétně pro naši milou indickou kamarádku Pavithru. Adopce na dálku
je dlouhodobým projektem, kterého
se naše škola i díky Vám může účastnit. Děkujeme!
Karolína Kostelníková, 5. ročník

5. Akce Krabice od bot

V letošním roce se ZŠ Jasenná zapojila do akce "Krabice od bot". Tuto
akci zaštiťuje Diakonie ČCE a v Jasenné již proběhla dvakrát. My jsme
letos poskytli sběrné místo a nasbíralo se celkem 30 krabic pro děti od půl
roku do věku 17 let. Moc děkujeme
za vaše „krabice od bot“ a pokud to
bude možné, zopakujeme tuto akci
i v dalších letech.

6. Mikuláš

Dne 5. 12. nás ve škole navštívil Mikuláš s andělem a třemi čerty. Nejprve
Mikulášovi a jeho společníkům zarecitovala první třída básničku Mikulášská punčoška. Poté zatančila druhá třída (společně s posilou z řad prvňáčků)
na taneček Byla jedna Káča. Po tanečku následovala písnička od třeťáků - ti
si střihli vánoční song To k vánocům
patří od Jiřího Korna a Pavly Forstové. Pokračovali čtvrťáci s písničkou
Vánoční strom od Lucky Vondráčkové. A nakonec přišel na řadu ročník
pátý. S doprovodem kytary a Orffových nástrojů předvedli píseň Vánoční (Johny Machette a Teri Blitzen).
Vše se samozřejmě neobešlo bez
pořádné nadílky - sladké perníčky,
milá drobnost pro holky (flitrový přívěšek) i kluky (baterka), ale i pytlík
s brambory a uhlím, abychom nezapomněli, že vyšší síly mají naše prohřešky v merku:-) My ve škole jsme
byli s Mikulášskou nadílkou rozhodně spokojeni a věříme, že Mikuláš
s andělem a čerty s námi rovněž.
Ondra Vrchovský, 5. ročník

Halloweenský karneval se uskutečnil na konci října. Sešlo se mnoho strašidelných bytostí, které vesele rejdily, tančily a soutěžily. Všichni
se těšíme na příští dostaveníčko opět
za rok. Mnohokrát děkujeme mamince Masaříkové   za výborné sladké
pohoštění.
V listopadu, při poznávání ovoce a zeleniny, si děti vyzkoušely, jak
mají bystré smysly – hmat, čich, chuť
a zrak. Dozvěděly se o významu vitamínů ve výživě.

K tradičním prosincovým akcím
patří pečení perníčků. Děti si přinesly vykrajovátka a za chvíli ve škole vonělo nejenom jehličí stromečku, ale i perníkové cukroví. Můžete
je i vy ochutnat a podpořit nás jejich
zakoupením  ve stánku u Živého Betlému.
Poslední letošní akcí bude vánoční besídka, děti už se těší na nadílku
od Ježíška.

7. Akce ve školní družině

Školní družinu navštěvuje 7 prvňáčků, 13 druháků, 7 třeťáků a 3 čtvrťačky. V říjnu jsme se věnovali podzimnímu aranžování z přírodnin
k výzdobě školy.
Na Drakiádu nám vyšlo počasí a draci dětem vystoupali vysoko do oblak.
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Co se děje v mateřské škole
Přišel měsíc září a všichni jsme se těšili zpět do mateřské školy. Zaměstnanci na novou kuchyňskou linku a děti
na pocitový chodník na školní zahradě a své nové kamarády.
Podzim byl velmi hezký a přál nám na delší procházky do přírody. Vyrazili jsme i k Jurčákům na paseky, kde
nám Alešek ukázal „své velké hospodářství“ plné různých zvířat, ale největší úspěch měly kravičky s telátky, které si děti mohly pohladit, nakrmit a pozorovat je
zblízka. Cestou jsme se kochali krásnou podzimní přírodou a vyhřívali se na sluníčku – zkrátka si užívali BABÍ
LÉTO.
Již tradičně proběhl i „PODZIMNÍČEK“ NA ŠKOLNÍ ZAHRADĚ MŠ. Počasí opět přálo a tak děti se svými
rodiči plnili různé úkoly, vyráběli panáčky – PODZIMNÍČKY a nakonec upekli špekáčky.
V MŠ se také uskutečnil BAREVNÝ TÝDEN, na kterém jsme se vyřádili nejen barevným oblečením, seznámením s podzimními barvami a jejich plodinami, ale
i paní kuchařka nám uvařila jídla z tradičních podzimních plodů.
Navštívili jsme také Městské divadlo Zlín, ve kterém
jsme viděli pohádku Hele a Jů v CIRKUSE.
Pod záštitou Ministerstva zemědělství se uskutečnila
přednáška o včelkách a medu i s ochutnávkou. V letošním
roce chceme děti seznámit s různými řemesly. Navštívila
nás již paní kadeřnice, která dětem vytvořila krásné účesy a ukázala jim, co vše ke své práci potřebuje. Dále přadlena, která dětem předvedla, jak se dříve spřádala vlna
na kolovrátku a k čemu všemu je potřeba ovčí vlna.
Ve spolupráci se ZŠ Jasenná se naše děti zúčastnily Pochodu BROUČKŮ. U této příležitosti se zasadil na zahradě MŠ i strom – KAŠTAN a pak již tradičně nás čekala
čarodějná zahrada u ZŠ a občerstvení na hřišti. Po celou
cestu nám hrála z rozhlasu krásná hudba s dětskými písněmi.
„Předškoláci“ vystoupili na Žákovském plese v Sokolovně Jasenná s čarodějnickým tancem a představili se
jako budoucí ŠKOLÁCI.
Ve středu 5. 12. do MŠ dorazil i Mikuláš se svou družinou, a věřte nebo ne, i slzička ukápla. Ale nebojte se, nikoho čerti neodnesli a nadílku nám přinesli :-).
Vrcholem tohoto roku je VÁNOČNÍ BESÍDKA. Letos jsme si pro rodiče připravili ANDĚLSKÉ vystoupení
a za doprovodu cimbálové muziky OCÚNEK si společně zazpívali koledy.
Do konce roku nás ještě čeká pečení a zdobení perníčků s paní Žárskou. A navštíví nás PLANETÁRIUM.
Děkujeme všem rodičů a příznivcům MŠ za jejich pomoc a podporu při různých akcích.
A nyní už nezbývá než si popřát KRÁSNÉ A POHODOVÉ VÁNOCE!
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Kulturní a sociální komise rekapituluje rok 2018
V kulturní komisi jsou tyto členky: Andrea Čalová,
Marcela Jurygáčková, Lenka Kráčalová, Lenka Miková, Eva Pečenková a Kamila Poláchová. Sociální komisi tvoří Věra Kočicová, Libuše Kovářová, Věra Pečenková a nově i Božena Čalová. Svou aktivní činnost v komisi
ukončila paní Jindřiška Hejtmánková. Moc jí za tuto práci pro obec děkujeme.
Kulturní komise organizuje takové akce, aby byli uspokojeni všichni občané naší obce. Během roku jsme zorganizovali postupně:

1. Vítání občánků

V letošním roce jsme přivítali celkem 11 dětí. Poslední vítání proběhlo v neděli 21. října, kdy jsme přivítali 6 dětí. Tradiční slavnostní projev Kamily Poláchové
a pana starosty Romana Boháče doplnilo milé vystoupení „cérek a ogarů“ ze základní školy pod vedením paní
učitelky Andrey Čalové. Rodiče se podepsali do kroniky
na pamětní list a dostali milý dárek na památku na tento
den. Nechybělo ani obvyklé focení u kolébky a společné
foto. A koho jsme přivítali?
Marka Šebestu – rodiče Michaela Baletková a Marek
Šebesta
Valérii Kuníčkovou – rodiče Kateřina a Vojtěch Kuníčkovi
Filipa Řezníčka – rodiče Hana a Jakub Řezníčkovi
Edvarda Kirchnera – rodiče Jitka a Pavel Kirchnerovi
Petru Zrníkovou  – rodiče Petra a Jan Zrníkovi
Jindřicha Šaldu – rodiče Miroslava a Filip Šaldovi

2. Beseda s důchodci

V pátek 27. 4. proběhla tradiční „Beseda s důchodci“
v místní Sokolovně. Tuto akci navštívilo celkem 80 důchodců a doufáme, že i příští rok přijdete mezi nás. Další
setkání plánujeme na pátek 26. 4. 2019 a opět se vám budeme snažit připravit bohatý program.

3. Jasenské kvízy na „Dvojce“

Protože je brzy venku tma a většina z nás má tím pádem trochu více času na zábavu, připravili jsme si pro vás
během následujících zimních měsíců několik zvídavých
kvízů. První jsme si už vyzkoušeli v pátek 30. listopadu.
Sešlo se 10 týmů, ale vyhrát mohl pouze jeden. Tentokrát
to byl tým J-ELITA. Gratulujeme! A vy ostatní neváhejte, utvořte družstva a přijďte si zasoutěžit.

4. VZPOMÍNKOVÝ KONCERT
na Jana Rokytu (1938 - 2012)

V rámci sobotního vzpomínkového koncertu 22. září
2018 v evangelickém kostele v Jasenné jsme si připomněli s CM Kašava s primášem Petrem Králem nejen valašské melodie rodáka a čestného občana pana Jana Rokyty,
ale i pana Antonína Bařinky.  

5. Rozsvěcování vánočního stromečku

Je tu opět čas adventní a s ním spojené setkání na točně.
Stejně jako loni v tuto dobu zde proběhlo „Rozsvěcování vánočního stromečku.“ Letos předvedly svůj pěvecký um skoro všechny děti z Jasenné. Před stromečkem se
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jich sešlo na 50.  Pod vedením svých paní
učitelek zazpívali známé, i neznáme koledy a vánoční písničky, za což patří obrovské poděkování.
Děti byly moc šikovné a jasenských
spoluobčanů se sešlo před stromečkem
hodně. Všichni byli "odměněni" horkým
svařákem nebo teplým čajem a také měli
možnost ochutnat něco na zub, za což  děkuji všem členkám kulturní a sociální komise, které se tohoto úkolu ujaly. Věříme,
že se nám alespoň trošku podařilo vás

průvodců. Ti nám postupně ukázali nejzajímavější místa Bratislavy. Doufáme,
že se výlet všem účastníkům zájezdu líbil a třeba příští rok znovu.
Rok 2018 je skoro za námi a my jsme
uspořádali celkem 7 akcí, navštívili jsme
20 jubilantů a pomohli s pěti pohřby. Pro
někoho dost a pro někoho možná málo.  
Ale pro nás ženy od rodin, určitě dostatek!  Pokud Vám přesto v obci chybí nějaká akce, dejte nám prosím vědět.

Za Kulturní a sociální komisi přeji všem lidem z Jasenné krásné prožití svátků vánočních a radostné nejen vkročení, ale úspěšný celý následující rok 2019!
Andrea Čalová, předsedkyně komise
Sbor dobrovolných hasičů Jasenná uskutečnil jako
každým rokem mikulášskou obchůzku. Děkujeme
členům sboru, kteří vytvořili družinu andělů a čertů
v čele s Mikulášem.

zklidnit v tomto hektickém a náročném období před Vánocemi a zažili jste s námi chvilku předvánoční pohody
a klidu.

6. Předvánoční zájezd na Slovensko

Druhou adventní neděli nás čekal již čtvrtý předvánoční zájezd pořádaný kulturní komisí. Pro letošní rok jsme
vybrali Slovensko - Trnavu a Bratislavu.
Jako první jsme zavítali na vánoční trhy do Trnavy.
Zde jsme si mohli ještě za denního světla prohlédnout
historické kostely, náměstí a projít se podél hradeb města.
Myslím, že většina z 97 výletníků (především z Jasenné)
ochutnala výborný višňový punč a i jinou místní specialitu. Jako druhá nás čekala Bratislava. Toto krásné, historické město jsme si mohli projít sami nebo využít služeb
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Všem spoluobčanům přejeme příjemně strávené vánoční svátky a do nového roku především pevné zdraví.
SDH Jasenná

SK Jasenná
Muži

Muži Sk Jasenná po roce stráveném
ve 3. třídě postoupili zpět do Okresního přeboru. Úzký kádr trenéra Petra Zichy doplnili v podzimní části tři hráči z Lutoniny, Petr Číž, Jiří
Švehlík a Patrik Korčák, navíc mužům úspěšně vypomáhají i dorostenci Martin Sušeň a Adam Sedláček.
Po dobrém vstupu do úvodu soutěže měl tým Sk Jasenná po 3 kolech
6 bodů. Jenže poté přišla neúspěšná
série 6 zápasů bez výhry a bylo jasné, že se bude bojovat ve spodních
patrech tabulky. V závěru podzimu
však jasenští fotbalisté ještě důležité
body uhráli a tak jim po podzimu patří 9. místo se ziskem 16 bodů.

Dorost

Pro letošní sezonu se podařilo založit nový klub Sk Jasenná – dorost.
Hráči vedení trenéry Milanem Řezníčkem a Petrem Čížem jsou po půlce soutěže na 5. místě se ziskem
12 bodů. Nejlepšími střelci týmu jsou
Martin Sušeň s 11 brankami a Tomáš
Hřib s 5 góly.
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Svatý Martin a s ním stovky lidí dorazil do Vizovic
I přesto, že se letošní Svatomartinský trh uskutečnil netradičně
v neděli 11. 11. 2018, našly si cestu na vizovické náměstí stovky
lidí. Ten byl, stejně jako v několika
předchozích letech, pořádán pod
záštitou ministra zemědělství. Počasí bylo ideální, Svatý Martin přijel, vína a regionálních výrobků
bylo požehnaně a muzika hrála výborně. Prostě 8. ročník se vydařil.
Už od půl deváté byly nachystány stánky plné regionálních výrobků. Bylo možné nakoupit kromě obvyklých pochoutek, jako jsou frgály,
domácí uzeniny, čokoláda nebo med,
také novinky, mezi které patří mléčný karamel, fairtradové výrobky, čerstvý mošt, nebo kozí sýry z Farmy
Tomšíčkovi.
Po celé dopoledne zpříjemňovala atmosféru Svatomartinského trhu
cimbálová muzika Denica ze Zlína.
Pro děti byla připravena řemeslná
dílnička, kde si děti mohly nazdobit
papírového koně a připravit vlastní směs vloček s ovocem pro chladná rána.
S blížící se půl jedenáctou se oči
přítomných netrpělivě obraceli směrem k ulici, kudy Martin pravidel-

ně přijíždí. Než se k nim však dostal,
pozdravil ještě obyvatele domu s pečovatelskou službou. Tito senioři se
na náměstí nemohli dostavit, o to větší je však jejich upřímná radost z pohledu na koně se sv. Martinem. Poté
se dočkali i ostatní návštěvníci trhu,
když tento světec dorazil i s mladými víny na náměstí. Zde po uvítacím projevu pana ředitele Mgr. Petra
Žůrka z pořádající MAS Vizovicko
a Slušovicko požehnal místní farář
p. Vít Hlavica Svatomartinské víno.
Následně děti z Biofarmy Březová
včele s vedoucí tamních jezdeckých

kroužků Michaelou Bičovou zahrály
scénu z křesťanské legendy, ve které se rozdělil sv. Martin s žebrákem
o svůj plášť. Na závěr byla také možnost vyfotografovat se se sv. Martinem a jeho koněm.
Pořadatelé děkují všem, bez nichž
by trh nemohl být uskutečněn, a kteří se postarali o jeho hladký průběh.
Velký dík však také patří lidem, kteří
akci navštívili a již teď se těšíme, že
se za rok při stejné příležitosti setkáme znovu.
Ing. Pavel Elšík

Komunitní plánování sociálních služeb
na Vizovicku a Slušovicku

Ve středu 21.11.2018 se uskutečnilo 2. Veřejné setkání v rámci projektu KPSS na Vizovicku a Slušovicku,
kde proběhlo představení jednotlivých poskytovatelů sociálních služeb.
Informace o jednotlivých poskytovatelích již brzy naleznete v letáčku,
v katalogu a na webu.
Na setkání byli účastníci také informování o činnosti pracovních
skupin projektu, které se potkávají na pravidelném jednání. Pracovní skupiny shromažďují a zpracovávají podklady pro vypracování vize
a cílů, stanovují, jakým směrem by
se dále měly ubírat služby posky12 Jasenský zpravodaj

tující pomoc našim
spoluobčanům.

Do konce roku
se můžete vyjádřit
v našem dotazníkovém šetření, jak jste
celkově spokojeni
s kvalitou života, vašeho i ve Vaší obci.
Zajímá nás Váš názor. Podělte se o něj
s námi. Dotazník a více informací
o projektu naleznete na stránce www.
kpssvizovice.cz.
Ing. Marie Ponížilová

Pozn.: dotazník byl přiložen do
zpravodaje. Vyplněný jej můžete          
vhodit do bílé schránky u vstupu
do budovy OÚ Jasenná do konce tohoto roku. Děkujeme.

Přehled vánočních a novoročních bohoslužeb
ve Farním sboru ČCE v Jasenné
4. adventní neděle
23. 12. - 10.00 hodin
bohoslužby s dětskou hrou
modlitebna na faře

30. 12. - 10.00 hodin
bohoslužby
modlitebna na faře

Štědrý den
24. 12. - 16.00 hodin
štědrovečerní bohoslužba
modlitebna na faře

Starý rok
31. 12. - 17.00 hodin
bohoslužby s večeří Páně
modlitebna na faře

Boží hod vánoční
25. 12. - 10.00 hodin
bohoslužby s večeří Páně
kostel

6. 1. 2019 - 10.00 hodin
bohoslužby
modlitebna na faře

Nový provozovatel vodovodu v naší obci

Valné shromáždění Sdružení obcí Syrákov,
konané dne 21. 9. 2018 schválilo vklad vodohospodářského majetku do společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s. formou nepeněžitého vkladu. Po zapsání zvýšení základního
kapitálu do Obchodního rejstříku KS Ostrava, bude Sdružení obcí Syrákov pátým největším vlastníkem akcií společnosti Vodovody a kanalizace Vsetín, a.s.
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín
a. s. se tak stane vlastníkem skupinového vodovodu Syrákov a od 1. 1. 2019 bude zajišťovat také provoz skupinového vodovodu Syrákov.
Skupinový vodovod Syrákov se tak stane součástí provozního celku společnosti
s jednotnou cenou vodného v celém okrese Vsetín.
Provozování skupinového vodovodu společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s. (SmVak) končí dnem 31. 12. 2018.
Společnost SmVak provede v průběhu ledna
závěrečné doúčtování všech odběrných míst
k datu 31. 12. 2018.  Odběratelé byli společností SmVak obesláni a informováni dopisem
o ukončení provozování a ukončení platnosti
smluv o dodávce vody z vodovodu.
Společnost Vodovody a kanalizace Vsetín,
a.s. v průběhu měsíce listopadu a prosince
2018 písemně obeslala vlastníky odběrných
míst ve sdružených obcích s výzvou k uzavření nových smluv o dodávce vody z vodovodu. Smlouvy by měly být připravené koncem ledna příštího roku. Obecním rozhlasem
pak budou odběratelé informováni o termínu,

kdy budou pracovníci VaK Vsetín přítomni v naší obci, aby odběratelé mohli smlouvy podepsat na obecním úřadě a nemuseli jezdit do Vsetína.
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Od října 2018 nabízí Diakonie Vsetín
hospicovou péči zdarma
la, že léčba přestala účinkovat
a že manžela propustí do domácí péče, byla jsem pevně rozhodnuta, že vyhovím posledním přáním manžela. Netušila jsem, co
všechno to obnáší. Fyzicky jsem
na to byla připravená, ale psychicky mě to lámalo. Přišly pochybnosti, jestli na to stačím,
jestli to dělám dobře. Na doporučení kamarádky jsem se obrátila na domácí hospic Devětsil
a bylo to mé nejlepší rozhodnu„Za podepsáním smluv se zdratí. Díky sestřičkám, které nás navotními pojišťovnami je nepřetrvštěvovaly doma, jsem vždy dožité dvouleté úsilí. Od října 2018
stala pomoc a cenné rady, jak jít
máme podepsané smlouvy s VZP,
dál. Staly se mi rádkyněmi i vrVoZP, OZP, ZPS, ZPMV, RBP. Poubou, naslouchaly mým projevům
ze Česká průmyslová zdravotní posmutku a steskům. Děvčata rovjišťovna s námi smlouvu neuzavřeněž zajistila léky a zdravotní pola, uvedla Ilona Ostřanská, vedoucí
můcky, které jsme potřebovali.
domácího hospice Devětsil. „VynaVelkou službu a skvělý profesioložené úsilí ovšem stojí za to. Ronální přístup a empatii prokázali
diny, které jsou sevřeny blížícím se
oba mladí lékaři. Chci z celého
odchodem milovaného člověka, se
srdce upřímně poděkovat všem,
nemusí starat i o finanční stránku
kteří jste nám, v posledních
poskytované odborné péče,“ dodádnech života manžela, pomáhavá Ostřanská a doplňuje: „Z reakli. Moc si vážím Vaší neocenitelcí rodin, které tímto obtížným obné služby, která je tady pro nás
dobím a ztrátou blízkého prošly je
všechny ve chvílích nejtěžších.
jednoznačné, že možnost završit
Jen s Vaší pomocí bylo možné
svůj život v domácím prostředí je ta
srovnat si myšlenky o konci živonejlepší věc, kterou pro svého blízDomácí hospic Devětsil posky- ta a překonat vše, co je s tím spokého mohly udělat.“
tuje své služby osobám od 19 let, jeno. S vděčností a úctou, L.“
Slyšet z úst lékaře, že ukonču- v okruhu do 25 km od Vsetína
je léčbu, protože nemoc již hod- včetně Valašského Meziříčí, Vaně pokročila, je jednou z těch lašských Klobouk, Vizovic a SluDiakonie Vsetín (2004 – 2018)
nejtěžších chvil. Před nemocným šovic. Obrátit se o pomoc nebo je největší poskytovatel sociálních
a jeho rodinou najednou vyvstá- o radu můžete u vedoucí služby služeb na Vsetíně s 14 letou tradivá řada otázek. Nechat blízkého Bc. Ilony Ostřanské na telefon- cí. Zajišťuje komplexní služby pro
v nemocnici nebo o něj pečovat ním čísle: 731 640 764.
seniory, kteří ztratili svou soběstačdoma? Může vůbec vážně nemocnost a jsou odkázáni na pomoc druZ dopisu paní L., která využi- hých. Rovněž nabízí pomoc dospíný člověk doma umírat? Co budu
dělat, když se jeho stav zhorší? la služby domácího hospice De- vajícím či rodinám s dětmi, kteří
Pomoc v takovém případě nabí- větsil:
jsou dlouhodobě v nepříznivé soci„Můj manžel si moc přál, aby ální situaci a nedokáží ji sami řezí právě domácí hospic Devětsil.
„Multidisciplinární tým složený poslední dny života mohl dožít šit. Od roku 2016 poskytuje službu
z lékaře, zdravotních sester, soci- doma, kde to tolik miloval, se domácího hospice. Diakonie Vseálního pracovníka, ale i psycho- svými blízkými a rodinou. Když tín zaměstnává 99 stálých zaměstloga a duchovního, je k dispozi- jsem se v Brně na Masarykově nanců, poskytuje podporu přibližně
ci nemocnému, ale i všem, kteří onkologickém ústavu dozvědě- 430 uživatelům ročně.
Pomoc v nejtěžších okamžicích
života, ve chvíli, kdy život končí, nabízí domácí hospic Devětsil
umírajícím na Vsetínsku od ledna
2016. Dobrou zprávou pro rodiny,
které se rozhodly doma pečovat
o své nevyléčitelně nemocné, je, že
od října 2018 poskytuje Devětsil
služby zdarma. Podařilo se totiž
podepsat smlouvy téměř se všemi
zdravotními pojišťovnami.
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o něj pečují. Sestra a lékař jsou
na pohotovosti 24 hodin denně,
7 dní v týdnu. Rodinného příslušníka, který o nemocného pečuje, naučíme vše potřebné. Dostane potřebné léky, pokud by se
zdravotní stav nemocného náhle
zhoršil. Nejdůležitější pro pečující je pohotovostní telefonní číslo
na sestru, které může volat kdykoliv, když si neví rady. Pokud
se nepodaří vše vyřešit po telefonu, sestra k nemocnému přijede a to kdykoliv. Garantujeme
příjezd do půl hodiny,“ popsala
Ostřanská a pokračuje: „Součástí našich služeb je také možnost
zapůjčení polohovací postele, toaletní židle, ale i přístrojů např.
koncentrátor kyslíku nebo odsávačka. Součástí péče je také poskytnutí všech léků a potřeb hrazených z veřejného zdravotního
pojištění, např. jednorázové inkontinenční pomůcky.

Informace obecního úřadu

Provoz Obecního úřadu Jasenná
v době vánočních svátků

Upozorňujeme, že ve dnech 27., 28. a 31. 12. 2018 budou zaměstnanci obecního úřadu čerpat řádnou dovolenou, proto bude v tyto dny úřad pro veřejnost uzavřen.
Děkujeme za pochopení.

Upozorňujeme, že ve čtvrtek 27. 12. 2018
bude místní knihovna zavřená.
Česká pošta, s. p. oznamuje, že v pondělí
31. 12. 2018 bude pobočka v Jasenné
z provozních důvodů uzavřena.
Vánoční turnaj ve stolním tenisu

V pátek 28. 12. 2018 od 9:00 hodin proběhne v sále sokolovny Jasenná tradiční 21. Vánoční turnaj stolního tenisu. TJ Sokol Jasenná srdečně zve všechny příznivce tohoto sportu.

Parkování aut v čase zimní údržby

Apeluje na spoluobčany, aby v čase zimních měsíců
a očekávané zimní údržby místních komunikací neparkovali svá auta zejména podélně (ztížená možnost či úplné
znemožnění průjezdu traktorů s radlicí – zde např. ulice
k řadovkám, ulice u základní školy, mateřské školy) a pak
na výjezdech z místních komunikací (zejména těch, které
jsou vyústěním svažitých komunikací – zde např. u horního kostela, na komunikacích vedoucích z pasek, od řadovek atd.). Pokud budou na těchto místech auta stát, nedojde k jejich prohrnutí.

Setkání u rozhledny na Vartovni

Obec Seninka srdečně všechny zve v neděli 30. 12.
2018 v 11:00 hodin na tradiční hvězdicový výstup k rozhledně na Vartovnu. Občerstvení bude zajištěno.

Platba místních poplatků

Do 31. 3. 2019 je třeba uhradit poplatky za svoz komunálního odpadu. Každý občan s trvalým pobytem
v obci hradí 450,- Kč/rok. Za nezletilé děti mají ze zákona povinnost hradit poplatek jejich zákonní zástupci. Poplatek je možné uhradit v kanceláři OÚ nebo převodem na bankovní účet obce vedený u KB. Číslo účtu
je 8621661/0100. Variabilní symbol platby se vyplní
podle šablony: 37220x, kde za x doplníte číslo popisné
domu, za jehož obyvatele poplatek hradíte (např. dům
č. p. 28 má 4 obyvatele a na bankovní účet obce by
s variabilním symbolem 3722028 byla připsána platba 1.800,- Kč). Poplatek ve výši platby za 1 osobu s trvalým pobytem v obci hradí i vlastníci neobydlených
domů s číslem popisným. Pytle na tříděný odpad vydávané při platbě poplatku v kanceláři OÚ si mohou ob-

čané platící bankovním převodem vyzvednout kdykoliv v průběhu roku.
Do 31. 3. 2019 vybíráme také poplatky za psy. Poplatek
je třeba uhradit za psa staršího 3 měsíců. Základní poplatek je 100,- Kč/pes/rok. Obyvatelé pasek hradí 60,- Kč/
pes/rok, vdovy a vdovci pak 40,- Kč/pes/rok. Poplatek je
možné uhradit také bankovním převodem na účet obce
8621661/0100. Variabilní symbol platby za psa má šablonu 1341x, kde za x opět doplníte číslo popisné domu,
v němž má majitel přihlášeného psa (např. vlastník psa
z domu č. p. 28 uhradí obci na účet částku 100,- Kč s variabilním symbolem 134128).
Důrazně žádáme o placení poplatků bankovním
převodem až od 1. 1. 2019, ne dříve.

Důležité oznámení

Vážení občané, od 2. 1. 2019 měníme po mnoha letech
zavedenou provozní dobu obecního úřadu pro veřejnost.
K této změně jsme se odhodlali po dlouholetém zvažování. Snažili jsme se vždy maximálně vycházet vstříc časovým možnostem občanů a „nehráli“ jsme na úřední dny,
své záležitosti jste si mohli přijít vyřídit kdykoliv v pracovní době. V posledních letech však i obecní úřady silně
pociťují rostoucí byrokracii a zvládat všechny povinnosti
je stále náročnější. Žádáme vás proto, abyste do kanceláře úřadu přicházeli jen v úřední dny a hodiny, které byly
stanoveny takto:
Pondělí
8:00 – 11:00
12:00 – 16:30
Středa
8:00 – 11:00
12:00 – 18:30
Čtvrtek
  -----------12:00 – 15:00
Pátek
8:00 – 11:00
V úterý budou kanceláře úřadu pro veřejnost uzavřeny!
Už dlouhé roky je ve středu otevřeno až do 18:30 hodin, ale občané poměrně málo využívají tuto prodlouženou úřední dobu. Přitom většina z vás už je ze zaměstnání doma. Navrhujeme proto, abyste především středeční
odpoledne využívali k vyřízení svých záležitostí. Děkujeme za pochopení.

Tříkrálová sbírka proběhne i v naší obci
od 2. do 6. 1. 2019.
Poradny MUDr. Evy Nečasové – I. pololetí 2019

Leden 16., 30. l Únor 13., 27. l Březen 13., 27. l Duben
10., 24. l Květen 22. l Červen 5., 19.

Pozvánka na Hasičský ples 2019

Sbor dobrovolných hasičů Jasenná vás srdečně zve
na 17. Hasičský ples, který se uskuteční v sobotu 26. 1.
2019 od 20:00 hodin v místní sokolovně. K tanci a poslechu hraje skupina Sára. Vstupné je 50,- Kč. Tombola, „peklo“ i půlnoční překvapení bude nachystáno!
Na vaši účast se těší pořadatelé.
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