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Úvod

Na začiatok mi dovoľte, aby som sa predstavila. Volám sa Jaroslava Núterová
a narodila som sa 21.9.1955 v Nitre.Vzhľadom k tomu,že môj otec bol vojak z povolania,na
striedačku sme bývali na Slovensku i v Čechách.V roku 1971 bol otec prevelený z Benešova
u Prahy do Vojenského útvaru v Nemeckej. Po ukončení Učňovskej školy obchodnej
v Banskej Bystrici som niekoľko rokov pracovala v obchodnom dome v Podbrezovej.
V Jasení bývam od roku 1978, kedy som sa vydala za tunajšieho rodáka Jána Nútera. Narodili
sa nám dvaja synovia a po materskej dovolenke sa mi pritrafila práca v podniku Petrochema
Dubová.Od roku 1985 som pracovala v Železiarňach Podbrezová v odbore riadenia kvality
rúr ako kontrolórka povrchu rúr, odkiaľ som v roku 2015 odišla do starobného dôchodku.
Koncom roku 2016 ma oslovila starostka obce inžinierka Miroslava Pravotiaková, aby som
skúsila pokračovať v písaní obecnej kroniky. Keďže prešlo šesť rokov, nie vždy a pri
všetkých organizáciách sa mi podarilo dostať k overeným informáciám, ktoré by boli
hodnoverné. Napriek tomu sa budem snažiť opísať dianie v našej obci čo najobjektívnejšie
a najvernejšie.
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História a charakteristika obce Jasenie

Pre tých, ktorí sa dostali ku kronike obce iba nedávno, by som chcela poskytnúť
niekoľko základných informácií o našej obci.
Jasenie leží pod južným úpätím pohoria Nízke Tatry, v časti zvanej Ďumbierske
Tatry, v okrese Brezno. Susedí s katastrami obcí Liptovská Lúžna, Partizánska Ľupča,
Dúbrava, Lazisko, Dolná Lehota, Predajná, Nemecká, Ráztoka, Pohronský Bukovec a
Brusno. Do obce sa dostaneme z Brezna a Banskej Bystrice cez obec Predajná. Jasenie je
koncová obec.Vzhľadom k tomu tu nebola vybudovaná železničná trať, takže sa sem
dostaneme autobusom, vlastným dopravným prostriedkom alebo z Predajnej pešo, čo sú asi
štyri kilometre.
Celková rozloha obce je 8 616 hektárov. Obyvatelia tu žijú v nadmorskej výške 504
metrov, najvyšší je kopec Chabenec (2 024 m). Cestou na jeho vrchol alebo z vrcholu
načerpáte ďalšie sily v útuľni Ďurková.
Počet obyvateľstva je už dlhé časové obdobie približne rovnaký od 1100 do 1200
obyvateľov. Obec je prevažne katolícka, žije tu iba malé percento občanov evanjelického
vyznania alebo bez vyznania. Bývajú tu občania slovenského pôvodu, rómska komunita je
minimálna.
Lokalita dnešného Jasenia bola osídlená už v dobe rímskej. Ale najstarší
nespochybniteľný údaj o stredovekej banskej osade Jasenie pochádza z listiny kráľa
Žigmunda z roku 1424, kedy kráľ Žigmund daroval kráľovnej Barbore na udržiavanie dvora
aj hradné panstvo v Slovenskej Ľupči s poddanskými obcami. V roku 1455 sa obec spomína
pod názvom Jezen, z roku 1465 je doložený jej názov Jassena a v roku 1512 sa volala Jesene.
Máme tu aj historické pamiatky – Rímskokatolícky kostol svätej Kataríny z roku
1765, neskoro - barokový s bočným oltárom a neskoro - renesančným obrazom od K. G.
Gegera. V obci sa nachádza aj kaplnka z roku 1835 a baroková zvonica z roku 1745. Medzi
technické pamiatky patrí vodná elektráreň pod Rígľom z roku 1923.
Informácie som vybrala z knižnej publikácie o Jasení z roku 1994. Postaral sa o ňu
pán Michal Búda, vtedajší starosta obce s kolektívom a zostavila ju Mgr. Marika Kováčiková.
V publikácii sa dozviete viac a podrobnejšie, k dispozícii je na Obecnom úrade v Jasení.
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Infraštruktúra v obci

V našej obci sa nenachádza nemocnica ani lekár. Súkromný lekár ordinuje v susednej
obci Predajná a najbližšia nemocnica je v Brezne. Priemysel sa v obci nenachádza,v
prevádzke sú opravovne vozidiel. Raz za týždeň je otvorená Obecná knižnica aj kaderníčka.
Pošta je otvorená každý deň. Tiež tu máme niekoľko drobnochovateľov – včelárov, zopár
obyvateľov chová ovce, kravy. Ďalej sa v obci nachádza Agro Next s. r. o. – Ranč u Mariana,
ktorý sa venuje spracovaniu mlieka , vyrába syrové výrobky ako korbáčiky, nite, uzlíčky.
Jeho majiteľom je Marian Bruchter. Pán Vančo pestuje zemiaky, lúky obhospodarujú p.
Homola, p. Hríbik. Second – hand prevádzkuje p. Kováčová z Predajnej. Firma PETER´
S ONE s.r.o. je stavebná firma , ktorej konateľom Peter Štulrajter. Služby v lesníctve má na
starosti FOREST SERVICE JN s.r.o.

Keďže obec nemá vybudovaný dom sociálnych služieb, o starších občanov sa obec
stará tak, že im poskytuje stravovacie služby až do domu, zabezpečuje právne služby a iné.
Bohužiaľ, Jasenie nemá kino ani divadlo. Tie sa zabezpečujú externe návštevami divadla
v Nitre, Banskej Bystrici či vo Zvolene. O kultúrny život v obci sa starajú všetky miestne
organizácie, ktoré sa postarajú o rôzne podujatia – turnaje na tenisovom kurte oproti
obecnému úradu, spoločenské aktivity miestneho charakteru – Fašiangy, Turíce, Baranie hrče,
Katarínske hody, Deň matiek, Deň detí, Deň úcty k starším a iné športové podujatia.
Potraviny si kúpime v COOP Jednote pri Kasíne a v CBA potravinách pri požiarnej
zbrojnici. Posedieť si môžeme v krčme „ U Daučíkov “ a v Kasíne.
Starostkou obce je pani Elena Kordíková, ktorej pomáhajú ďalší traja zamestnanci. Tí
majú na starosti úsek pre styk s verejnosťou, dane a poplatky , aj ekonomický a technický
úsek. V našej obci pracuje Ústredná inventarizačná komisia v zložení: Pavol Lupták, Monika
Turčanová, Tomáš Šarina, Mária Hôrčiková. Dielčie inventarizačné komisie sú rozdelené pre
jednotlivé úseky:
Miestna samospráva: Ing. Peter Pravotiak, Alžbeta Perželová, Jaroslava Sanitrová
Miestne hospodárstvo a doprava: Pavol Lupták, Juraj Búda, Mária Hôrčiková
Kultúra: Ing. Janka Komorová, Ing. Ondrej Demeter, Radoslav Kochan
Hasičská ochrana: Ivan Beraxa, Miroslav Barčák, Miroslav Kršteník
Základná škola: Tomáš Šarina, Marika Búdová, Katarína Šagátová
Materská škola: Monika Turčanová, Denisa Turčanová, Elena Šuhajdová
Školská jedáleň: Martin Cibula, Jana Kordíková, Magdaléna Šuhajdová
Členovia komisií sa venujú inventarizácii majetku obce.
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Zástupcom starostky je pán Tomáš Šarina. Priemerný počet zamestnancov obecného
úradu sa pohybuje okolo 24, občas sa nájde zopár aktivačných pracovníkov. Hlavným
kontrolórom obce je Ing. Valéria Hanusková.
Za zmienku stojí, že pracovníci obecného úradu sú veľmi aktívni v používaní
miestneho rozhlasu. Dozvieme sa z neho všakovaké oznamy: odkiaľ prišli a čo predávajú
rôzni súkromní podnikatelia či pestovatelia, zmeny otváracích hodín napr. Policajného zboru
v Brezne, stratu alebo nález rôznych vecí či psíkov a v neposlednom rade nás informujú o
úmrtí našich občanov s ich krátkym životopisom.
Naši poslanci sa starajú o tieto poslanecké obvody:
1. poslanecký obvod – bytovky, Mlynište – Ivan Beraxa
2. poslanecký obvod – Horná ulica – Ing. Peter Pravotiak
3. poslanecký obvod – Malá Hrabina, Švermova, Predsuchá – Ing. Janka Komorová
4. poslanecký obvod – Podbreh, Športová – Martin Cibula
5. poslanecký obvod – Kramlište – Radoslav Kochan
6. poslanecký obvod – Uhlisko – Monika Turčanová
7. poslanecký obvod – Dolná ulica – Tomáš Šarina
8. poslanecký obvod – Mlynská ulica, Partizánska cesta – Ing. Ondrej Demeter
9. poslanecký obvod – Potočná ulica – Pavol Lupták

Obecné zastupiteľstvo

Obecné zastupiteľstvo ( ďalej OZ) na svojom prvom zasadnutí dňa 9. 2. schválilo
úpravu rozpočtu vo výdajovej časti s počtom 8 hlasov. Rokovali o zmluve na pluhovanie a
zimnú údržbu ciest – dodávateľom je p. Ján Hôrčik. Zmluvu odsúhlasili, ako aj odmenu pre
dodávateľa. Kultúrna komisia navrhla vydávať časopis, v ktorom by občania dostávali
informácie o dianí v obci. Toto OZ schválilo. Na druhom zasadnutí dňa 11. 5. schválilo OZ
jednohlasne programový rozpočet na rok 2011 bez pripomienok. Starostka vydala nový
Poriadok odmeňovania zamestnancov obce Jasenie, ktorý OZ zobralo na vedomie. Ďalej OZ
neschvaľuje odpredaj pozemku na parcele KN – C 730 z dôvodu, že vysadením drevín a
osadením skál v teréne by sa znemožnil prístup motorových vozidiel k ďalším
spoluvlastníkom bytov domu na Kramlišti. Srarostka informovala OZ o postupe prác na
výstavbe kanalizácie, aj o veternej smršti z 8. 4. 2011, kedy strhol silný vietor 411m² strechy
na Základnej škole v Jasení. Práce za opravu boli vyfakturované vo výške 7 811 eur.
Starostka požiadala Krajský školský úrad v Banskej Bystrici o poskytnutie finančných
prostriedkov na opravu.
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22. 6. na treťom zasadnutí kultúrna komisia určila názov novín Jasenské zrkadlo. Ďalej
OZ schválilo účtovný hospodársky výsledok a jednohlasne súhlasili so zriadením nového
spoločného úradu so sídlom Obecný úrad Valaská a kanceláriu na výkon poskytovania
sociálnych služieb v Brezne. OZ navrhuje v prípade ďalších neúspešných rokovaní s obcou
Nemecká kvôli realizácii kanalizácie v obci Jasenie zriadiť novú spoločnosť obcí Predajná –
Jasenie na zrealizovanie projektu kanalizácie a čističky odpadových vôd. Taktiež OZ
schválilo plán práce kontrolórky obce na druhý polrok 2011 tak, ako bol predložený.
Na štvrtom zasadnutí dňa 24. 8. OZ jednohlasne schválilo Všeobecne záväzné
nariadenia (ďalej VZN) č. 1/2011. Za pobyt dieťaťa v materskej škole na čiastočnú úhradu
výdavkov mesačne za jedno dieťa 7 eur a výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov spojených s činnosťou školského klubu detí na jedného žiaka vo výške 2 €.
Jednohlasne schválilo povolenie zriadiť samostatnú triedu pre žiakov 1. ročníka (9 žiakov)
v školskom roku 2011/2012. Obecné zastupiteľstvo rokovalo aj o výstavbe golfového ihriska
a zmene v zóne Šánsko – túto jednohlasne zrušili. Jednohlasne sa podporila zmena ÚPN
(Ústav pamäti národa) v zóne Hirková na území rekreačnej a športovej plochy. Ďalej OZ
jednohlasne súhlasilo zapojiť sa do projektu a vstúpiť do združenia baníckych spolkov a
cechov Slovenska s tým, že do Slovenskej banskej cesty bude zaradené vybudovanie
náučného chodníka po stopách banských tradícií obce. Starostka informovala obecné
zastupiteteľstvo, že obec Mörschwil poukázala na účet obce sumu vo výške 8 660 eur.
Na piatom zasadnutí OZ poslanci schválili rozpočtové opatrenie v roku 2011
– úpravu položiek v príjmovej, výdajovej časti bežného rozpočtu a vo výdajovej časti
kapitálového rozpočtu tak, ako bolo predložené. Jednohlasne súhlasili aj s návrhom VZN
č.4./2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a o drobných
stavebných odpadoch na kalendárny rok 2012 s účinnosťou od 1. januára 2012. Ďalej
jednohlasne schválili návrh VZN o úhradách za služby poskytované obcou Jasenie za
udržiavanie cintorína na jednu rodinu vo výške 5 €. Ďalší návrh VZN č. 2/2011 o povinnosti
vypracovať povodňový plán záchranných prác obce, ktorého súčasťou sú aj povodňové plány
právnických osôb a fyzických osob , taktiež schválili. Obecné zastupiteľstvo neschválilo
žiadosť p. Jána Demetera na odkúpenie pozemkov na parcelách č. KN-E911/1 a 911/2
z dôvodu, že tento majetok nepovažuje zatiaľ za prebytočný. Pozemky sú v nájme firmy Ranč
u Mariana Jasenie na dobu 5 rokov, za ktoré obec dostáva ročné nájomné. Jednohlasne
schválilo žiadosť p. Igora Lajša na prenájom miestnosti bývalého klubu dôchodcov z dôvodu
osobitného zreteľa , a to: Obec Jasenie má na prevádzkovanie pohrebiska a domu smútku
uzatvorenú zmluvu s p. Igorom Lajšom – LK Company na dobu neurčitú. Z dôvodu
kvalitnejšieho poskytovania pohrebných služieb pre obyvateľov má žiadateľ zámer zriadiť
v týchto priestoroch pohrebníctvo, aby občanom priamo v obci mohol rýchlejšie poskytnúť
služby pri zabezpečovaní pohrebu. Výška nájmu bude schválená dodatočne v zmysle
schváleného uznesenia v OZ.
Futbalový klub 1928 (FK 1928) požiadal obec v zmysle uznesenia na mimoriadnej
členskej schôdzi zo dňa 23.9.2011 o zmenu územného plánu obce časti pozemkov vo
vlastníctve FK 1928 – vedené ako ostatné plochy pre účely rekreačno - športové na pozemky
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stavebné. Obecné zastupiteľstvo žiadosť jednohlasne schválilo s tým, že náklady uhradí
doterajší vlastník pozemkov. Starostka oboznámila s triedením komunálneho odpadu (KO) na
zbernom dvore a o zakúpení zariadení, mechanizmov a kontajnerov firmou Sekológ na
triedenie KO.
Obec zakúpila drevo na obnovenie vyhoreného krovu strechy rodiny Havranovej
v množstve 30m².
Na základe informácie poslanca p. Luptáka o priebehu a ukončení prác na ľadovej
ploche sa starostka všetkým zúčastnením poďakovala za aktívny prístup a odvedenú prácu.
Starostka informovala poslancov o priateľskej návšteve vo švajčiarskej obci
Mörschwil.
Po celý rok obecné zastupiteľstvo úzko spolupracovalo s obecnou radou a všetci sa
aktívne podieľali účasťou na rôznych akciách v obci.

Hospodárenie – investície – výstavba

Finančná situácia obce Jasenie je nasledovná:
Obec hospodárila v zmysle prijatého rozpočtu a v súlade so zákonom č. 583/2004
Zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení a doplnení
niektorých zákonov svojimi príjmami, na ktoré boli plánované výdavky.
K 31.12.2011 je výsledok takýto:
Bežné príjmy v roku 2011……………………………….414 393,20 €
Bežné výdavky v roku 2011……………………………. 363 167,46 €
Prebytok bežného rozpočtu…………………………….....51 225,74 €
Kapitálové príjmy…………………………………………..6 200,00 €
Kapitálové výdavky……………………………………….49 188,87 €
Schodok kapitálového rozpočtu…………………………- 42 988,87 €
Hospodársky výsledok rozpočtu je spolu……………..….+ 8 236,87 €
Výdavky kapitálového rozpočtu boli kryté kapitálovými príjmami roku 2011 príjmami
bežného rozpočtu roku 2011 a finančnými prostriedkami z minulého roku. Zostatok
z minulých rokov má obec na bežnom účte , a to vo výške 7 066,43 €. Tento bude použitý
v roku 2012 nasledovne: do rezervného fondu 10 % - ný podiel vo výške 824,00 € a výškou
6 242,43 € sa budú financovať kapitálové výdavky.
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Obec má za rok 2011 tri úvery z Dexie banky Slovensko a.s.:
banková záruka vo výške ………………….. 51 213,00 €
poskytnutý úver vo výške………………….. 44 229,43 €
preklenovací úver vo výške……………...… 60 000,00 €
Všetky úvery boli poskytnuté za účelom realizácie projektu – Rekonštrukcia ubytovne
na Obecný úrad a kultúrno – společenské centrum v Jasení.
Zostatok úveru k 31.12.2011 je vo výške 87 260,46 €. V tomto zmysle nebol porušený zákon
583/04 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 17 odst. 8.
Obec vo svojej pôsobnosti nemá žiadne príspevkové organizácie a ani nevykonáva
podnikateľskú činnosť. Vzhľadom k tejto skutočnosti obec neeviduje údaje o nákladoch a
výnosoch podnikania.
Obecné zastupiteľstvo schválilo účtovný hospodársky výsledok , a to zisk vo výške +
13 927,00 €.
V skutočných kapitálových príjmoch sa jedná o príjem 200 € za predaj motorového
vozidla AVIA a 600 € ako dar od švajčiarskej obce Mörschwil.
Vo výdavkoch kapitálového rozpočtu sa jedná o prípravnú a projektovú dokumentáciu
na kanalizáciu vo výške 12 342,68 €, rekonštrukciu materskej školy vo výške 5 000 €,
rekonštrukciu a modernizáciu motela z prostriedkov Európskej únie a Štátneho rozpočtu vo
výške 5 023,02 € a na rekonštrukciu motela z úveru vo výške 4 018,42 €, ako i ďalšie menšie
výdavky – energetický certifikát, autorský dozor a projekt Zvonica.
Obec Jasenie má stav cestného fondu 0,00 eur. Rezervný fond je vo výške 1 612,05 €
a tu nastala zmena – boli čerpané prostriedky v dôsledku havarijného stavu základnej školy.
Sociálny fond má 43,71 €.
Všetko sa deje v súlade so zákonom. Nezávislá audítorka Ing. Daniela Cibulová to
potvrdila správou o overení súladu výročnej správy s účtovnou závierkou v zmysle § 23 odst.
5 zákona č. 540/2007 Zbierky zákonov.
Informácie o činnosti OZ a o hospodárení som získala z výročnej správy obce z roku
2011.

Základná škola

Vo februári privítali na pôde základnej školy na slávnostnom zápise deväť
predškolákov z materskej školy: boli to traja chlapci a šesť dievčat.
V školskom roku 2011/2012 navštevovalo našu školu 32 žiakov.
V prvom ročníku to bolo 8 žiakov, venovala sa im Mgr. Katarína Šagátová, druhý
ročník mal tiež 8 žiakov, tých mala na starosti Mgr. Ľudmila Cibulová, ktorej patril i tretí
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ročník so 6 žiakmi, no a desať štvrtákov cibrila Mgr. Marika Búdová, ktorá je i riaditeľkou
školy.
O stravu sa postarali vedúca školskej jedálne Jana Kordíková spolu s kuchárkami
Magdalénou Šuhajdovou a Martinou Homolovou. Vychovávateľkou je Beáta Kazárová.
Prvýkrát naši žiaci spoločne s pani učiteľkami usporiadali milú slávnosť „Pálenie
Moreny“.
Dňa 30. 9. sa v našej škole uskutočnilo opäť školské kolo „Behom proti drogám“.
V spolupráci s obcou Jasenie sa organizoval 10. ročník okresného kola cezpoľného behu
žiakov 1. stupňa základných škôl s názvom „Športom proti drogám“. Spestrením pretekov
bola prítomnosť členov Colnej správy z Banskej Bystrice. V októbri navštívil našu základnú
školu poručík Ing. Jozef Hraško – vojak, ktorý sa vrátil z Afganistanu. Besedoval so žiakmi o
poslaní a práci vojakov v Afganistane.
Informácie som získala z kroniky základnej školy.

Materská škola
Tento školský rok navštevovalo našu materskú školu 39 detí.
Vo februári sa uskutočnil karneval plný hier a súťaží. Onedlho sa deti bavili
ľudovými pesničkami na Jasenskom slávikovi a tešili sa z pálenia Moreny. Naši drobci sa
zaoberali aj vyrezávaním tekvíc, ktoré vystavili v chodbe materskej školy. Tradične
prispievajú svojím vystúpením na rôznych podujatiach: Deň úcty k starším, Mikuláš, Deň
matiek a iných.
V kronike materskej školy sa dozviete viac.

Náboženský život

Naša farnosť začala rok pastoračnou návštevou rodín, nazývanou koledou. Do návštev
sa zapojili aj dievčatá z mládežníckeho spevokolu z Jasenia. Koledu prijalo 134 domácností.
V januári nás navštívili vzácni hostia. Gréckokatolícky kňaz Ján Kovaľ z Brezna,
mládežnícky zbor z Tekovských Nemiec, miešaný zbor apoštola Pavla z Brezna a hostili sme
aj pätnásť bohoslovcov z kňazského pallotínskeho seminára v Poľsku. V marci hosťoval
v našej farnosti vdp. Imrich Kováč, farár z Litavy, ktorý je zároveň koordinátorom Bratstva
Božského Srdca Ježišovho na Slovensku. V apríli nás prišiel povzbudiť svojím príhovorom
dominikán páter Hubert. V máji sa uskutočnila výmena časti strechy na hospodárskej budove
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pri fare v Predajnej. Na júnovej Fatimskej slávnosti na Kalvárii sme svätili novú zástavu
Ružencového bratstva. V júli zomrel otec biskup Rudolf Baláž. 15.9. sa uskutočnila
odpustová slávnosť pre Jasenie, Predajnú, ale aj pre celé Slovensko. Otec dekan Jozef
Fričovský nás povzbudil svojím príhovorom a popoludní nás ešte sprevádzal spolu s hudobno
- modlitebnou skupinou z Poltára. 30.10.2011 prišiel do Predajnej nový farár. Stal sa ním
páter Arkadiusz Piekut SAC, ktorý k nám prišiel z Centra Božieho Milosrdenstva v Spišskej
Novej Vsi. 26.11. ako každý rok naša farnosť oslavovala svätú Katarínu a pozvaným hosťom
bol Stanislav Kocúr, farár z Podbrezovej. Po dlhých prácach, ktoré trvali od 28.9. bola na fare
spojazdnená nová pec. Pri štedrovečernom stole s nami sedeli pozvaní hostia vdp. Cyril
Gierasimczuk, páter Robert Kica – klaretín z Vraclavia a tiež naši spolubratia z Hronského
Beňadika.
V tomto roku pristúpilo v Predajnej a v Jasení k Prvému svätému prijímaniu 22 detí,
v Jasení ich bolo 10. V celej farnosti boli zosobášené štyri mladomanželské páry a pokrstilo
sa päť detí.
Informácie som čerpala z kroniky našej farnosti, ktorú mi zapožičal pán farár.

Futbalový klub 1928 Jasenie
Futbalový klub 1928 Jasenie (ďalej FK 1928 Jasenie) mal v roku 2011 sedemdesiat
členov, z toho dospelých tridsaťpäť, dvadsať dorastencov a pätnásť žiakov. Mladších žiakov
trénuje František Komora a Rastislav Halaj. Hrali v súťaži s družstvami Dukla Banská
Bystrica „C“, Savon Banská Bystrica, Selce, Priechod. V konečnom účtovaní obsadili
2.miesto, získali 25 bodov a skóre 28 : 24, čo bolo veľmi pekné.
Dorastencom sa venuje tréner Rastislav Halaj. Chlapci hrali v 1. triede okresov Banská
Bystrica – Brezno s družstvami Ľubietová, 1.FK Horehron Závadka, Sásová, Slovenská
Ľupča. Na konci sezóny obsadili 5. miesto, získali 16 bodov a skóre 28 : 52. Výsledky nás
neprekvapili, pretože družstvo dorastu hralo v súťaži po viacročnej odmlke.
Dospelých trénuje Igor Hraško. Družstvo hralo v najvyššej súťaži, v 5.lige, čo bol
veľký úspech. Súťaž riadil Stredoslovenský futbalový zväz. Zaplatili sme nováčikovskú daň
– získali sme 19 bodov, skóre 31 : 49 a s piatou ligou sme sa rozlúčili. V letnej prestávke sme
usporiadali tradičný 63. ročník futbalového turnaja Memoriál Janka Cibuľu, na ktorom sa
zúčastnili okrem Jasenia aj mužstvá Nemeckej, Brusna, Dolnej Lehoty. Víťazom turnaja sa
stalo prekvapujúco mužstvo Dolnej Lehoty.
Starších žiakov trénuje František Komora. Hrajú v prvej triede s družstvami Beňuša,
Šalkovej, Harmanca a Savonu Banská Bystrica. Po jesennej časti – v ktorej sme museli zrušiť
dorastencov, lebo pre nich nebola vytvorená súťaž – náš kolektív vedie tabuľku s 22 bodmi a
skóre 52 : 8. Najlepším strelcom je náš Denis Gajdoš, ktorý strelil 16 gólov. Dospelých
hráčov trénuje v jesennej časti Martin Bukovec a jeho kolektív je na druhom mieste so ziskom
26 bodov a skóre 39 : 16. Najlepším strelcom je Matej Parobek s dvanástimi gólmi.
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Prezidentom FK 1928 Jasenie je Milan Strečok, manažérom Ján Weissenbacher a
ekonómom Dušan Gaboň. Ďalší členovia výboru sú: Marian Kučera, Peter Havran, František
Komora, Rastislav Halaj.
Informácie mi poskytol p. Milan Strečok.

Klub slovenských turistov

Predsedom tejto organizácie je Juraj Slabej, podpredsedom Ing. Peter Pravotiak,
administratívu má na starosti Elena Kordíková a pokladníkom je Milan Gaboň. Členovia
výboru sú Pavol Marčok a Marián Kubacký.
Náš Klub slovenských turistov (ďalej KST) sa vyznačuje veľkou aktivitou.
V priebehu roka poriadajú výlety nielen po okolí našej obce, ale hľadajú i náročné trasy
v Nízkych aj Vysokých Tatrách. Spomeniem Poľský hrebeň vo Vysokých Tatrách, trasu
Hiadeľ – Prašivá – Prostredný Grúň, Pusté pole – Kráľova hoľa - Telgárt a iné. Okrem toho
organizujú pravidelné výstupy na útulňu Ďurková, cyklotúru do Lomnistej doliny, športový
deň. Každoročne sa zúčastňujú Rozprávkového lesa pri príležitosti Dňa detí, kedy sa
prezliekajú za postavičky z rôznych rozprávok a ponúkajú deťom zábavné disciplíny. Ani
v zime nezaháľajú a vyberú sa na bežkách , tohto roku mali trasu Kyslá – Poľana.
Podrobnejšie informácie sa dozviete z kroniky KST, odkiaľ som i ja čerpala.

Slovenský červený kríž

Pri tejto organizácii by som trošku načrela do jej minulosti. Slovenský červený kríž
(ďalej SČK ) nadväzuje na Československý červený kríž, ktorý bol založený 6. februára 1919.
Pôsobí hlavne v oblasti humanitárnej, sociálnej, zdravotnej a zdravotnovýchovnej. Po
rozdelení Československa vznikol ako samostatná organizácia – Slovenský červený kríž.
V našej obci začína svoju osvetovú činnosť v roku 1953 ešte ako Československý
červený kríž a jeho prvou predsedníčkou bola p. Majerová. V rokoch 1960 – 1978 bola
zvolená za predsedníčku Emma Englišová. Organizácia vykazovala bohatú aktivitu. Získavala
dobrovoľných darcov krvi, pri každej akcii v obci zabezpečovala zdravotnícke hliadky pre
prípad prvej pomoci - čoho sa zúčastňujú dodnes. Ďalej to boli záväzky na jarné upratovanie
v obci, na udržiavanie miestneho pamätníka, hrobov na cintoríne, sadili stromky v lese,
pomáhali na brigádách v Lomnistej doline pri Asmolovovej chate. Organizácia mala v tom
čase až 280 členov.
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Pani Anna Baranová sa stala predsedníčkou v rokoch 1979 – 1984 a registrovaných
bolo okolo 200 členov. Plán činnosti a program bol podobný.
Na čelo organizácie sa v rokoch 1984 – 1987 dostala Viera Povrazníková, ktorá
evidovala do 200 členov. Do programu sa dostalo vítanie novorodencov a slávnostné
blahoželanie jubilantom. Ostatné činnosti boli rovnaké ako v predchádzajúcich obdobiach.
V roku 1987 prevzala predsedníctvo Silvia Šarinová, ktorá sa práci v organizácii
venuje dodnes. Program pokračuje podľa stanoveného plánu, ktorý sa v predchádzajúcich
rokoch osvedčil a to v klasických akciách ako je Deň matiek, Naši jubilanti, Deň úcty
k starším. Pribudli ďalšie aktivity – Rozprávkový les, vítanie Mikuláša, zabezpečovanie
výročných osláv obce a spolupráca s ostatnými organizáciami v obci. Schôdze sa konajú
jedenkrát v roku. Od roku 2012 má SČK asi 65 členov.
Informácie k tejto organizácii som získala z publikácie o Jasení a od pani Silvie
Šarinovej.

Základná organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska

Predsedníčkou Jednoty dôchodcov Slovenska (ďalej JDS) je pani Eugénia Tanáčová a
má 78 členov, ktorí sa v priebehu roka stretávali pri rôznych podujatiach. Začínajú v januári
pri novoročnej kapustnici, navštívili výstavu kvetov v Banskej Bystrici, stretli sa s ďalšími
členmi JDS v Dolnej Lehote, zúčastnili sa Okresnej prehliadky spevokolov JDS v Bacúchu.
Cestu rozprávkovým lesom na Deň detí spríjemnili rozprávkou Snehulienka a sedem
trpaslíkov. V polovici augusta upravili priestor pri Asmolovovej chate v Lomnistej doline,
kde sa 29. augusta stretli na oslavách SNP. O kultúrny program sa postaral aj náš spevokol
Chabenec. Taktiež pomáhali základnej škole pri zrealizovaní akcie Beh proti drogám
v miestnom aj okresnom kole. Organizácia prispela na pohostenie našich starších občanov
z príležitosti Dňa úcty k starším a pripravili i stretnutie s jubilujúcimi dôchodcami.
Informácie o činnosti JDS mi poskytla pani Tanáčová.

Dobrovoľný hasičský zbor obce

Stav členskej základne je 57 členov, z toho 22 žien.
Veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru obce (ďalej DHZO) je Radoslav Kochan,
podpredseda Miroslav Kršteník. V rámci osláv svätého Floriána, patróna hasičov, sa
uskutočnil 10. ročník DHZO o Putovný pohár starostov okrsku. Súťažilo päť družstiev mužov
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a jedno družstvo žien. Vo Valaskej sa konalo okresné kolo previerky pripravenosti DHZ.
V kategórii mužov štartovalo 25 družstiev. Naši muži sa umiestnili na prvom mieste. V obci
Veľký Blh sa konala krajská previerka postupujúcich družstiev z okresných kôl. V kategórii
mužov súťažilo deväť družstiev, kde naši muži obsadili 6. miesto. V kategórii dorast boli naši
chlapci tiež na 6. mieste. DHZO sa zúčastnil v obci Šalková hasičskej súťaže o Putovný pohár
primátora Banskej Bystrice. V silnej konkurencii obsadili naši muži 7. miesto. Pohárová súťaž
DHZ v Jalnej priniesla našim mužom 1 - 9.miesto.
Na našom ihrisku DHZO Jasenie sa usporiadal 7. ročník DHZ Memoriál Eduarda Majera,
ktorého sa zúčastnilo 11 družstiev z okolitých obcí. Prvé miesto si vybojovala obec Lučatín,
2. miesto získali muži Jasenie 1 a na 4. mieste skončili muži Jasenie 2. V kategórii ženy
súťažili štyri družstvá – naše ženy zvíťazili.
DHZO musel zasahovať pri týchto požiaroch:
Vdoline Lomnistá, časť Hirková, kde horela suchá tráva po neuhasenom ohnisku. Zasahovalo
5 členov DHZO za použitia CAS 25, lopát a čakanov.
Pri hasení údiarne pri rodinnom dome Jána a Jozefa Demeterovcov. Príčinou požiaru bolo
spaľovanie záhradného odpadu vo väčšom množstve v údiarni. Zasahovali štyria členovia
DHZO za použitia CAS 25.
Naši hasiči boli povolaní na pomoc do susednej obce Predajná na likvidáciu požiaru balíkov
sena a krovinatého porastu v lokalite za Hrádkom. Tu zasahovali traja členovia a
zabezpečovali kyvadlovú dopravu vody.
Hasičský zbor z Brezna nahlásil 14.11.2011 o 01.17 hodine požiar hospodárskych budov a
rodinného domu pani Múkovej. Bol to jeden z najväčších požiarov v roku 2011 a z nášho
DHZO zasahovalo osem členov.
Opäť horeli balíky sena vedľa rodinného domu pána Mariána Engliša. Požiar zasiahol okrem
balíkov i časť strechy starého rodičovského domu.
Dňa 27.11.2011 nám bolo slávnostne odovzdané zásahové motorové vozidlo.
Odovzdávanie prebehlo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva vnútra pána Maroša
Žilinku.
DHZO tradične uskutočnil rúbanie a stavanie májov spojené s turíčnou zábavou.
Podrobné informácie sú k dispozícii v kronike DHZO, odkiaľ bol čerpaný tento
stručný výpis. Za všetku pomoc pri požiaroch , ale aj pomoc pri rôznych podujatiach v obci
im patrí veľká vďaka.

Slovenský zväz protifašistických bojovníkov

Predsedom tejto organizácie je už dlhé roky pán Jozef Babka. Funkciu tajomníčky
vykonáva Elena Kordíková. Stav členskej základne Slovenského zväzu protifašistických
bojovníkov( SZPB) je 58 členov. Počas roka zomreli traja členovia a pribudol jeden člen.
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Najdôležitejšie akcie v roku 2011, ktoré organizoval zväz boli: 3. ročník behu ulicami
Jasenia, beseda priamych účastníkov odboja so žiakmi Základnej školy Jasenie priamo
v Lomnistej doline. Každoročne sa zúčastňujú na prácach pri úprave pamätných miest
v Lomnistej doline , ako i chaty generála Asmolovova, kde dali do užívania znovu zariadenú
pamätnú izbu.Tá sa sprístupnila verejnosti pri príležitosti osláv SNP 29. augusta. Organizovali
stretnutie s členmi klubu posádky zo Žiliny a navštívili svojich členov pri príležitosti ich
životných jubileí. Okrem toho pomáhali pri zrealizovaní Rozprávkového lesa pre deti.
Základná organizácia SZPB sa podieľa aj na finančných nákladoch pri akciách, kúpia kvety
zomrelým členom ako i jubilujúcim, prispejú finančne Základnej škole pri akcii Športom proti
drogám a pri oslavách SNP.
Informácie som získala zo zápisnice tejto organizácie.

Pohyb obyvateľstva, narodenie, úmrtie, jubileá

V roku 2011 sa prisťahovalo do našej obce 35 osôb. Bolo to 11 žien a 1 dievčatko, 17
mužov a 6 chlapcov. Z obce odišlo 7 žien a 2 muži, teda 9 ľudí.
Narodilo sa 8 chlapcov a 3 dievčatá.
Čo sa týka jubilantov, v tomto roku vieme o týchto :
50 rokov -16 mužov, 7 žien
60 rokov -13 mužov, 9 žien
70 rokov - 3 muži, 6 žien
80 rokov - 7 žien
Vzácneho jubilea 92 rokov sa dožila pani Emília Kubančeková.
V tomto roku v našej obci zomrelo 12 osôb, 6 mužov a 6 žien. Medzi najstarších patrí
Anna Cibuľová, ktorá odišla vo veku 96 rokov, Helena Magáňová vo veku 89 rokov, Mária
Pauliaková vo veku 83 rokov a Anna Babjaková vo veku 80 rokov. Smrť neobišla ani
mladších. Vo veku 47 rokov zomrel Jaroslav Búda, 48 - ročný Ján Bella, 56 - ročná Veronika
Sekáčová.
Počet obyvateľov v roku 2011 bol 1 131.
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Počasie

Na území Jasenia ani v katastroch susedných obcí sa nenachádza meteorologická
stanica, takže nemáme k dispozícii výsledky exaktných hydrometeorologických meraní.
Najbližšie meracie stanice Slovenského hydrometeorologického ústavu sa nachádzajú až
v Banskej Bystrici a v Brezne.
Takže tu meriame teplotu vzduchu bežným teplomerom alebo sa orientujeme podľa
v obchode dostupných meteostaníc. Nepodarilo sa mi zistiť presnejšie teploty v roku 2011, ale
podľa našich občanov bolo – ako každý rok – v zime zima, v lete teplo, teda môžeme
predpokladať, že počasie sa predviedlo vo väčších či menších extrémoch, ako to je napokon
ďalšie nasledujúce roky.

Zápis do Kroniky obce Jasenie za rok 2011 s rozsahom 16 strán bol prerokovaný na
zasadnutí Obecného zastupiteľstva obce Jasenie dňa
a schválený uznesením č
………………………………
kronikár
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starostka obce

