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Co najdete v tomto čísle:
a Oslava výročí obce obrazem
a Sobotní proslov starosty obce
a Z činnosti kulturní komise

a Hasičská sezóna začala
a Usnesení Zastupitelstva obce Jasenná
a Obecní úřad informuje
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Jasenná byla, je a bude stále krásná a živá!
Ve dnech 15. až 17. června jsme si připomněli 550 let
od první dochované písemné zmínky o naší obci Jasenné.
Takřka roční přípravy vyvrcholily o třetím červnovém
víkendu. Nejprve v pátek byla zahájena výstava fotografií,
které připomínaly obec a její občany v průřezu od konce
19. století až po současnost. Historické fotografie poskytl
Libor Macek, který je jejich vášnivým sběratelem. Díky
mnohým spoluobčanům jsme mohli vidět fotografie přibližující jasenské spolky, společenský, kulturní a sportovní život. Výstavu připravil kronikář obce Pavel Sovička
s paní Ivetou Dorničákovou. Po tři dny do základní školy,
kde byla instalována, přišly desítky našich spoluobčanů,
rodáků a hostů. Při zahájení výstavy byla rovněž pokřtěna kniha Jasenná, první kniha, kterou kdy obec vydala.
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Páteční podvečer patřil posezení v Restauraci Na Dvojce při cimbálové muzice Ocún.
A večer zakončilo letní kino. Historicky první venkovní promítání.
Krásnou výstavu o své činnosti si také připravil SDH
Jasenná. Ta byla k vidění v hasičské zbrojnici.
Sobota byla dnem otevřených dveří ve školce, škole,
obou kostelích a fojtství. Opět byl o prohlídku zájem takový, že předčil veškerá očekávání. Děkujeme všem, kteří se o návštěvníky při prohlídkách starali.
Odpoledne v sobotu 16.6. bylo vyvrcholením oslav.
Pestrobarevný průvod, který se od zbrojnice k fotbalovému hřišti vydal po druhé odpolední, vítaly a zdravily desítky občanů. A pak už byl prostor pro tříhodinový
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komponovaný program, který by jistě snesl označení „Jaseňané sobě“.  Děti z mateřské a základní školy, nejmenší
hasiči, naši talentovaní instrumentalisté bratři Jiří a Pavel
Kovářovi, soubor Portáš, Pavel Tabásek, malé karatistky a gymnastky, cvičenky skladeb pro Všesokolský slet,
Cérky z Jasenné – to vše nadchlo dobré čtyři stovky nejen
jasenských občanů, kteří areál kolem fotbalového hřiště doslova obklopili. A k tomu doprovodné akce – jízda vláčkem, na koňském povozu, skákací hrad, pískování, tetování.
O návštěvníky bylo vzorně postaráno i ze strany občerstvení.
Večer patřil taneční zábavě a rovněž ohňostroji.
Oslavy ukončila nedělní bohoslužba v evangelickém
kostele.
Nejde vyjmenovat všechny ty, kteří se o organizaci zasloužili – spolky, kulturní komisi, zaměstnance obce,
nadšené pomocníky. Ale určitě se shodneme, že bez naší
kulturní komise by se nám takovéto oslavy těžko podařilo připravit.
Malá drobotina, která nejen vystupovala, ale skvěle se
celé odpoledne bavila, jistě za padesát let připraví a užije
si oslav dalších. Protože Jasenná -  ta tu bude navždy!
PhDr. Dana Daňová, místostarostka
Autoři fotografií:
Erika Fojtů, Kristýna Kovářová, Stanislav Mikuláštík,
Pavel Sovička
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Sobotní proslov starosty obce
Sobotní program v areálu fotbalového hřiště zahájil starosta obce Roman Boháč. Jeho proslov ne všichni
přítomní dobře slyšeli, proto na jejich
žádost otiskujeme úvodní slova starosty i ve zpravodaji:
Dobrý den, vážení spoluobčané,
rodáci a hosté, dámy a pánové,
dovolte mi, abych Vás co nejsrdečněji přivítal na hřišti v Jasenné u příležitosti oslav 550 let od první zmínky o naší obci.
Není mnoho vsí, měst a městeček,
u nichž můžeme s určitostí tvrdit, že
známe jejich počátky. Často existovaly desítky, ba i stovky let, aniž bychom o tom dnes měli nějaké písemné svědectví. Obec Jasenná tak pro
nás vstupuje do dějin až díky českému králi Jiřímu z Poděbrad. Roku
1467 odevzdal panovník ochranná
práva nad tehdy již skomírajícím cisterciáckým klášterem ve Vizovicích
do rukou Jana Jičínského z Cimbur-

ka. O rok později, 12. března 1468,
mu další listinou vydanou v Praze
navíc přidal i zástavní držbu klášterních panství v sumě 1000 zlatých.
Tato listina již jako majetek kláštera vedle vlastního městečka Vizovice
jmenuje rovněž obec Jasennou a dalších 12 vsí.
Samozřejmě se nedá dohledat, kdy
bylo v Jasenné první osídlení, ale
kdysi dávno určitě přišel na toto místo člověk a jako první si řekl: „Tak
tady budu žít, tady se mi líbí.“ Snad
tady byly lesy plné zvěře, snad v potocích bylo plno ryb, nebo se mu tady
jen tak zalíbilo. Udělal určitě dobře,
neboť obec Jasenná žije od té doby
až do dnešních dnů.
Přál bych si, abyste dnes a třeba
i zítra chviličku vzpomněli na všechny ty, kteří tvořili nejen historii, ale
i současnost obce. Přeju Vám, abyste prožili v Jasenné krásné chvilky,
aby se Vám u nás líbilo a abyste se
zde setkali se svými přáteli, které jste

Z akcí kulturní komise

Vítání občánků

V letošním roce jsme zahájili vítání
v neděli 15. dubna. Tradiční slavnostní projev Kamily Poláchové a pana
starosty Romana Boháče doplnilo milé vystoupení „cérek a ogara“
z mateřské školy pod vedením paní
ředitelky Jitky Malé. Děti přivítaly básničkou a písničkou pět malých
capartů. 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? Byli to Miroslav Bajza, Laura
Macková, Františka Kubová, Jaromír
Soukup a Anna Bajzová.
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Posezení s důchodci

Kulturní komise obce Jasenná
uspořádala tradiční setkání s důchodci, které se uskutečnilo v pátek
27. 4. 2018 v místní sokolovně. Již
čtvrtým rokem jsme jako místo konání zvolili právě sokolovnu, byť má
jistě své nedostatky. V úvodu setkání pozdravil všechny přítomné sta-

třeba delší dobu neviděli. Odpočinuli si od každodenních starostí a odnesli si zážitky, na které budete rádi
vzpomínat.
Děkuji všem, že jste k nám zavítali a ještě jednou – krásné odpoledne.
Na závěr bych rád poděkoval všem,
kteří se podíleli na organizaci nejen
dnešního odpoledne, ale i všech doprovodných akcí a přispěli tak k dobré prezentaci obce Jasenná.
rosta Roman Boháč a předsedkyně
kulturní komise paní Andrea Čalová. Kulturní program byl opět poměrně bohatý. Nejdříve vystoupily
děti z MŠ v Jasenné, které si zaskotačily na písničku „Holky z naší
školky“. Dále následovaly „Cérky
z Jasenné“, které opět nezklamaly
a svým nápaditým a energickým vystoupením příjemně pobavily a „rozehřály“ všechny přítomné.

Po celý podvečer dotvářela příjemnou atmosféru nejmenší Slovácká dechovka Sadovanka s lidovým vypravěčem Slávkem Kubíkem. Tu plynule
vystřídala Cimbálová muzika Ocún
z Vizovic.
Velké poděkování opět náleží kuchařkám ze ZŠ paní Iloně Dubčákové
a Janě Kovářové, které pro všechny
připravily vydatnou a chutnou večeři a také paní Janě Lukášové a Věře
Pečenkové, pod jejichž vedením ženy
napekly vynikající vdolečky.
Na závěr děkujeme všem, kteří se
na letošní setkání se seniory dostavili,
a budeme se těšit opět v příštím roce.

Kvízy v Jasenné

V měsíci březnu jsme uspořádali
další jasenské kvízy - dětský i dospělácký. Právě v kvízu pro dospělé nás
mile překvapila účast, a to nejen jasenských týmů, ale také přespolních

Zleva: Tereza Kostelníková, Julie
Boháčová, Karolína Kostelníková,
Tereza Boháčová a Marek Machala.

- Ublo, Vizovice, Liptál. Vítězství si
ale nenechala vzít právě Jasenná.
Moc gratulujeme oběma výherním
týmům. Kvízy se opět vrátí do Restaurace Na Dvojce na podzim. Doufáme, že si přijdete zasoutěžit při pivečku J.

Zleva: Petr Polách, Lucie Sedláčková, Tomáš Hřib, Jana Pečenková.

Hasičská sezóna začala

Letošní hasičskou sezónu jsme již
odstartovali! A to hned Okrskovým
závodem v Zádveřicích. Konkurence byla veliká, ale to nás neodradilo.
Soutěžily všechny naše jasenské týmy
a reprezentovaly naši obec krásným
umístěním. Ženy obsadily 2. místo,
muži 1. místo. Za dětské týmy nás reprezentovali starší žáci, kteří se umístili na 1. místě a mladší žáci získali
7. místo. V jednotlivcích opět nenašel
přemožitele Mira Jančík.
Hasičská sezóna je v plném proudu
a děti budou mít hodně příležitostí, aby
zúročily své úsilí na dalších závodech.
Pokud by měl někdo zájem, přijďte se
podívat na náš trénink. Více informací
vám poskytne Jana Kovářová.
Ženy i v tomto roce pokračují v soutěži Grand Prix. Tuto soutěž

zahájily závodem na Klečůvce, kde
získaly 1. místo. Dále pokračovaly
na Ostratě, a to 2. místem.
I naši "veteráni" nezahálí a objíždí závody. Zúčastnili se noční-

ho závodu v Zádveřicích a obsadili 5. místo.
Přejeme našim hasičům, jak malým, tak velkým hodně úspěchů.
SDH Jasenná

Škola nanečisto

Ve středu 13.6.2018 jsme ve škole přivítali prima návštěvu, kamarády předškoláky. Strávili s námi celý
den, trocha učení, trocha luštění a plnění úkolů, užili jsme si hledání indiánského pokladu, divadýlko od šikovných prvňáčků, oběd se zmrzkou
i odpolední hry ve družině.
Těšíme se na září, naše řady rozšíří Hanka SATURYOVÁ, Nela MIKULÁŠTÍKOVÁ, Alena CHROMKOVÁ, Lucie DAŇOVÁ, Vlasťa
BĚLÍČEK, Vašek KOVÁŘ a Šimon
KAWA.
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Usnesení přijatá na zasedání Zastupitelstva obce Jasenná
-

-

Dne 20. 3. 2018
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
rozpočet obce na rok 2018 s ukazateli:
příjmy – 14.153.700,- Kč, financování – 2.629.000,- Kč,
výdaje – 16.782.700,-  Kč.
účetní závěrku MŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2017 a účetní závěrku ZŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2017. Zároveň
schvaluje převedení kladného hospodářského výsledku ZŠ
Jasenná ve výši 22.279,21 do rezervního fondu školy.
uzavření veřejnoprávní smlouvy SVPDOT01/2018 mezi
obcí Jasenná a TJ Sokol Jasenná na částku 65.000,- Kč.
uzavření veřejnoprávní smlouvy SVPDOT02/2018 mezi
obcí Jasenná a Římskokatolickou farností Jasenná na částku 65.000,- Kč.
rozpočet příspěvkové organizace Mateřská škola Jasenná s ukazateli: příjmy – 3.080.000,- Kč, výdaje –
3.080.000,- Kč.
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Jasenná s ukazateli: příjmy – 3.766.000,- Kč, výdaje –
3.766.000,- Kč.
zadání vypracování studie na využití budovy č. p. 65 v Jasenné.

Dne 25. 4. 2018
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
- nabídku firmy Fasády Zlín s. r. o. na akci Zateplení polyfunkčního domu Jasenná ve výši 2.932.777,- Kč vč. DPH

a pověřuje starostu podpisem smlouvy o dílo.
- úpravu zpevněné plochy u hřiště s předpokládanými náklady ve výši 350.000,- Kč bez DPH.
Zastupitelstvo obce Jasenná vzalo na vědomí:
- žádost o prodloužení vodovodního řadu do lokality Pod
dědinů.
- žádost o opravu obecní komunikace Pasecká k Zrníkům.

-

Dne 13. 6. 2018
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
Závěrečný účet obce Jasenná za rok 2017 bez výhrad.
účetní závěrku obce Jasenná sestavenou k 31. 12. 2017, kterou projednalo a rozhodlo, že účetní závěrka poskytuje věrný
a poctivý obraz předmětu účetnictví a finanční situace obce.
převod kladného výsledku hospodaření v roce 2017
na účet nerozděleného zisku minulých let.
Střednědobý rozpočtový výhled Mateřské školy Jasenná.
Střednědobý rozpočtový výhled Základní školy Jasenná.
smlouvu o poskytnutí dotace č. D/2565/2018/STR ze
Zlínského kraje na akci Revitalizace prostoru kolem sochy Portáše.
navýšení částky na úpravu zpevněné plochy u hřiště
o 212.000,- Kč s DPH, tj. 176.000,- Kč bez DPH.
Rozpočtové opatření č. 1.
Zastupitelstvo obce Jasenná si vyhrazuje pravomoc jmenovat ředitele Základní školy Jasenná.

Informace obecního úřadu
Sdělení

Všem zájemcům o upomínkové předměty připravené
k výročí obce sdělujeme, že jejich prodej pokračuje v kanceláři OÚ. Stejně tak je i nadále v prodeji kniha o Jasenné.

Termíny
dětských poraden v obci

Upozornění

Upozorňujeme, že ve dnech 30. 7. – 10. 8. 2018 nebude
Obecní úřad Jasenná provádět ověřování listin a podpisů
a nebude vydávat výstupy z CzechPOINTu (např. výpisy
z rejstříku trestů, z katastru nemovitostí apod.).

Poděkování

Omlouváme se za chybně uvedené termíny dětských poraden v kalendáři vydaném obcí a distribuovaném do domácností v obci v prosinci minulého roku. Od měsíce května jsou v něm termíny dětských poraden posunuty o jeden
týden, takže správně budou ještě: 4. 7., 1. 8., 15. 8., 29. 8.,
12. 9., 26. 9., 10. 10., 24. 10., 7. 11., 21. 11., 5. 12., 19. 12.
Upozorňujeme, že od 13. 7. do 22. 7. 2018 a od 22. 8.
do 24. 8. 2018 čerpá MUDr. Eva Nečasová dovolenou.

Děkujeme všem, kdo se jakkoliv zapojili do přípravy,
realizace a úklidu při oslavách výročí obce. Všem účinkujícím, obsluhujícím, ať už z řad kulturní komise, zastupitelů či SK Jasenná. Děkujeme všem sponzorům a také
panu Jiřímu Kovářovi za krásný ohňostroj.
Také děkujeme těm, kdo během oslav i v následujících
dnech vyslovili pořadatelům své uznání a poděkování
za průběh této akce.

Prázdninový provoz
místní knihovny

ČERVENCOVÁ NOC

Oznamujeme, že ve dnech 27. 7., 3. 8. a 10. 8. 2018 bude
místní knihovna zavřená. Děkujeme za pochopení.

Myslivecké sdružení Jasenná všechny srdečně zve
na Červencovou noc, která se uskuteční v sobotu 7. 7.
2018 od 15:00 hodin na myslivecké chatě v Jasenné.

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 29. června 2018.
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