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Slovo úvodem
Zřejmě nikdo z nás si při novoročních
přáních neuměl představit, v jaké dramatické situaci se nejen naše vlast, ale
celý Svět tak brzy ocitne.
To, co nyní prožíváme, čeho jsme svědky, se snad dá přirovnat pouze k válečným obdobím. Ohroženi jsme všichni.
Nemá smysl šířit paniku ani beznaděj.
Naopak. Při dodržování a respektování
základních nařízení – minimum kontaktů, maximálně nejvíc času, co jde, být
doma, nezbytná hygiena a jakékoliv zakrytí nosu a úst, dodržování bezpečné
vzdálenosti alespoň dva metry mezi sebou navzájem, by mohlo alespoň trochu
pomoct.
Důležité je udržet doma seniory, aby zbytečně nechodili do obchodů. Pokud nemají rodiny, pomůžeme jim s nákupy a s obstaráním léků my na obecním úřadě.
Víte, je to podivná doba – roušky, respirátory neseženete. A tak jsme je nechali šít. Šijí je ochotné mladé dámy
z Jasenné a okolí. Uvidíme, kolik se nám jich tu sejde, ale
chceme, abychom mohli každému z občanů dát alespoň
dvě. Objednali jsme větší množství u firmy Polášek v Holešově a v Liptě TDP Vsetín.

Díky Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně jsme sehnali dezinfekční gel, který jsme primárně dali do našeho obchodu a na poštu do doby, co zajišťovala provoz. Sehnali
jsem antibakteriální mýdlo do školy a školky. A také dezinfekci na ruce, která ničí viry. Ony to ty děti užijí i poté,
co se situace – věřme tomu – vrátí k normálu.
Omezili jsme sice provoz obecního úřadu, ale o to víc
pracujeme na tom, abychom pro Vás byli a byli schopní něco udělat. Dál pracujeme na žádostech o dotace,
soutěžíme dodavatele. A také jsme v lese, kde se uklízí
po těžbě. Pořád je co dělat. A to je dobře.
Máme velké štěstí, že žijeme na dědině. Kolem nás příroda, zahrady a zahrádky. Začíná jaro. A tak si toho, co
máme, užívejme. Ty besedy a posezení u piva a u grilu
počkají. Buďme spolu, s našimi nejbližšímu, v těsném
spojení nejužší rodiny. Choďme do okolních polí a lesů
na procházky, dělejme si kolem svých domů a zahrad.
To je naše největší přednost oproti městům. My máme
i v případě striktní karantény kam „vystrčit nos“.
Tak, jako vždy válka skončila, skončí i toto těžké období. Chce to zachovat si dobrou mysl, kousek optimismu
a zdravého rozumu. Přejme si zdraví a štěstí!
PhDr. Dana Daňová, starostka

Informace OÚ

☞ Žádáme občany, aby ve svém zájmu viditelně označili své domy čísly popisnými. Číslo popisné je vhodné uvést i na poštovní schránce a v případě, že v domě
žije více rodin, pak doporučujeme popsat schránky jmény. Česká pošta, s. p. zavedla nový systém doručování
poštovních zásilek a v obci se bude často střídat více doručovatelek. Ty nebudou dostatečně znalé místních poměrů a bez jasného označení schránek se pak může stát,
že pošta nebude správně doručena, případně nebude doručena vůbec.
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☞ Připomínáme, že Obecní úřad Jasenná bude až
do odvolání otevřen pro veřejnost pouze ve středu v době
od 13 do 16 hodin, a to pro nejnutnější případy (např.
ověřování, výpisy z registru, vyzvednutí roušek) a vždy
na základě telefonické domluvy. Připomínáme, že termín
splatnosti místních poplatků (odvoz odpadu, psi) byl prodloužen do 30. 6. 2020.
☞ Kulturní komise při obci Jasenná ruší akce plánované na měsíc duben. Neuskuteční se tedy Beseda s důchodci. Nový termín zatím není stanoven, ale věříme, že
v letošním roce beseda proběhne.

☞ Upozorňujeme, že až do skončení mimořádných
opatření nebudou členky sociální komise navštěvovat jubilanty.
☞ Nabídka potravinové pomoci
Obec Jasenná uzavřela smlouvu s Potravinovou bankou
Zlínského kraje za účelem zajištění potravinové pomoci
občanům. Protože jsou případy, kdy rodiče zůstali s dětmi doma či z důvodu uzavření provozoven budou pobírat
sníženou mzdu, může dojít k případům, že po uhrazení
všech měsíčních nákladů nebudou mít dostatek prostředků na nákup potravin. V takové situaci se mohou obracet
na obecní úřad a ten zajistí doplnění potravin.

Zastupitelstvo obce
Jasenná

-

-

ne majetkem České republiky – Ředitelství silnic a dálnic.
- uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. 01/202053200/PPS se státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dálnic ČR, jejímž předmětem je realizace stavby „Jasenná – bezpečná a přístupná obec pro
všechny: chodník podél silnice I/69 – II. etapa.“ Zároveň pověřuje starostku podpisem smlouvy.
- podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí – výzva č. 145 na protipovodňová opatření měst
a obcí.
Zastupitelstvo obce Jasenná pověřilo starostku
PhDr. Danu Daňovou, 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
až do doby dokončení změny č. 1 územně plánovací dokumentace obce Jasenná.

Usnesení přijatá dne 11. 3. 2020
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
rozpočet obce na rok 2020 s ukazateli: příjmy
17.288.500,- Kč, financování 4.741.000,- Kč, výdaje
Usnesení ze dne 18. 3. 2020
22.029.500,- Kč,
Zastupitelstvo obce Jasenná schválilo:
účetní závěrku ZŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2019,
převod kladného výsledku hospodaření ZŠ Jasenná - přidělení realizace zakázky „Centrum společenského a spolkového života obce Jasenná – Beseda Jado rezervního fondu,
senná“ společnosti TM Stav, spol. r. o., Vsetín, IČ:
rozpočet příspěvkové organizace Základní škola Ja48399477, která podala nabídku s nejnižší cenou, a to
senná s ukazateli – příjmy 5.914.000,- Kč, výdaje
17.231.348,50 Kč. Zároveň pověřuje starostku podpi5.914.000,- Kč,
sem smlouvy o dílo.
Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Jasenná na léta
- rozpočet Mateřské školy Jasenná na rok 2020.
2020 – 2022,
účetní závěrku MŠ Jasenná sestavenou k 31. 12. 2019, - uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti č. 09/2020-53200/BVB se
Střednědobý výhled rozpočtu MŠ Jasenná na léta
státní příspěvkovou organizací Ředitelství silnic a dál2021 – 2023,
nic ČR.
přidělení zakázky na stavební práce „Oprava místních komunikací v obci Jasenná“ společnosti Správa
23. 3. 2020
a údržba silnic Zlínska, s. r. o., K Majáku 5001, 760 01  
Zlín, která předložila nejvhodnější nabídku s cenou
729.937,34 Kč. Zároveň pověřuje starostku podpisem
smlouvy.
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 1030056812/002 se společností E-ON
Distribuce, a. s.
závazek obce (investora), že stavbu SO 102 – Autobusová zastávka a dělící ostrůvky realizovanou v rámci
stavby „Jasenná – bezpečná přístupná obec pro všechny: chodník podél silnice I/69 – II. etapa“ na základě
rozhodnutí příslušného správního orgánu, kterým je
Odbor dopravy a SH Zlínského kraje, územně umístí a následně bude realizovat. Při tom se bude řídit příslušnými ČSN, technickými podmínkami pozemních
komunikací a zákonem o pozemních komunikacích č.
13/1997 Sb. v platném znění. Zároveň investor prohlašuje, že předá stavbu nebo její část nejdříve v den kolaudace, nebo v případě, že nepodléhá kolaudačnímu
řízení, dnem úplného jejího dokončení. Věcí hlavní je
silnice I/69. Tímto dnem se stavba nebo její část staJasenský zpravodaj 3

Co bychom letos rádi udělali
I s ohledem na stávající nejistou situaci, musíme
na obecním úřadě plánovat také investiční akce. Ty jsou
navíc součástí schváleného rozpočtu Obce Jasenná pro
rok 2020, který na svém jednání 11. 3. schválilo zastupitelstvo.
S čím tedy letos počítáme:
Opravy místních komunikací – v rozpočtu je
na tyto práce vyčleněna částka ve výši 900 tisíc korun.
Z toho budou za cenu danou výsledkem veřejné soutěže, 729 937 Kč, společností Správa a údržba silnic Zlínska provedeny opravy částí MK Helštýn (ve spodní částí a od starých bytovek), Prostřední – naproti pálenici,
K fojtství – nájezd ke katolickému kostelu, Ke koupališti
v úseku od Kovářů po most. Dodělán bude asfalt u Sportovního a kulturního areálu – před zpevněnou plochou.
Opraveny budou i největší výtluky, kterých ale po letošní
zimě a loňských opravách není mnoho.
Na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí k odkanalizování obce je vyčleněna částka ve výši
861 000 Kč.
Největší investiční akcí budou práce na dobudování
chodníku ve druhé etapě – od základní školy, zbudová-

Z březnových akcí

ní autobusového zálivu směr Zlín a doplnění bezpečnostního prvku – ostrůvku s přechodem pro chodce. Zde je již
vysoutěžen dodavatel, společnost JL5 ze Zlína, rozpočet
činí 3,4 milionu korun. Tady už od loňského roku máme
přiznánu dotaci ve výši 2 milionů korun z IROP a na zbytek ještě budeme o dotaci žádat. Pokud to bude možné
vzhledem k nynější mimořádné situaci, práce by měly být
zahájeny v květnu a budou trvat odhadem 4 měsíce.
Další významnou akcí, která už byla zahájena, je výstavba nové lávky u evangelického kostela. Zde práce
provádí společnost Strabag, cena je 1,3 milionu korun.
Podali jsme žádost o dotaci v rámci programu obnovy
venkova Zlínského kraje, alespoň na pokrytí 50 % ceny
rozpočtu (bez započtení těch částí pozemků, k nimž
obec nemá vlastnické právo).
V rozpočtu obce jsme rovněž pamatovali na nezbytné úpravy v základní škole, na nový nábytek do sborovny, ředitelny, nové dveře do tříd a na pořízení krojů pro
Vartovňáček a cimbálovou muziku, které při ZŠ fungují, a to ve výši 223 tisíc korun.
U mateřské školy letos vybudujeme altán pro venkovní výuku, a to vlastními silami a ze dřeva, které pochází
z nucené těžby. Tady zaměstnanci obce ušetří obecnímu
rozpočtu nemalou částku.
PhDr. Dana Daňová

Příprava distribuce roušek občanům.
V březnu započala oprava lávky u kostela.

Na hřbitov byly nově dosazeny thuje.
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Těšit se můžeme na posezení na nových lavičkách
na hřišti.

Zprávičky ze školky
Školní rok se v MŠ přehoupl do své
druhé poloviny. V naší školce se pořád něco děje.
16. ledna ve čtvrtek nás navštívilo v MŠ divadlo z Opavy, které nám
zahrálo pohádku „O princezně Rozmařilce“. Pohádka o rozpustilé princezně děti i pedagogické pracovníky
velmi pobavila. Líbilo se nám samotné provedení pohádky i ručně vyrobené dřevěné loutky. Na tuto akci
byli přizváni i prvňáčci z naší ZŠ Jasenná.
A pomalu jsme se začali připravovat na další akci – karneval. Příprava
začala veselou výzdobou tříd i celé
budovy MŠ. S dětmi jsme vyráběli karnevalové masky a těšili jsme se
společně na samotný karnevalový týden od 17. do 21. února, kdy se konala mimo jiné promenáda v maskách, diskotéka, soutěže s odměnami
a společný tanec dětí i pedagogů.
Děti si užily spoustu legrace, zábavy
a pohybu.
A teď „z jiného soudku“… Chtěli
bychom jménem kolektivu MŠ touto
cestou poděkovat paní ředitelce Čalo-

vé ze ZŠ Jasenná za možnost navštěvovat s našimi dětmi tělocvičnu v ZŠ
a to pravidelně každý čtvrtek dopoledne. Pro děti je to pozitivní změna,
kterou jsme přivítali, děti se seznamují se sportovním náčiním a zlepšují si fyzickou kondici.
Na konci měsíce února nás navštívilo divadlo „Leonka“ a začátkem
března k nám do MŠ přijeli dva bubeníci s programem plným nejen bubnování, nabitým pozitivní energií,

tancem, zpěvem a humorem. Akce
byla zaměřena na rozvoj hudebního
rytmu a děti i dospělé velmi bavila.
Nyní už se ovšem těšíme na přicházející jaro, rozkvetlé louky a společné vycházky do přírody. Přejeme Vám všem krásné slunečné dny
a v těchto těžkých chvílích hodně sil
a pevné zdraví.
Za kolektiv MŠ
p. učitelka Lada Baletková,
asistentka pedagoga Lucie Polčáková
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Ze Základní školy Jasenná
Švadlenka

V letošním školním roce máme v naší škole nový kroužek Švadlenka. Zájem o kroužek byl velký, proto byl rozdělen do dvou skupinek na mladší a starší švadlenky.
Nejprve se děvčata seznámila se základy šití na šicím
stroji a pak se pustily do prvních šicích pokusů. Postupně jsme už ušili
různé tašky, dekorace v podobě zvířátek dle vlastní
fantazie nebo třeba
taštičky na vánoční trhy. K dispozici
máme dva šicí stroje, z nichž jeden zakoupila škola. Chtěli bychom také poděkovat maminkám, které nám poslaly
látky pro naše tvoření.
asistentka Alena Hüttlová

Malá technická univerzita
v ZŠ Jasenná

V úterý 10. března 2020 k nám do školy zavítala Malá
technická univerzita Říčany. Vzdělávací moduly jsou připravovány ve spolupráci s pedagogy, psychologem, architekty a projektanty. Hlavním cílem této univerzity je přivést děti k technickému a logickému uvažování a vzbudit
zájem dětí o technické obory. Hravou formou, která je
pro děti přirozená, si pak mohou názorně a jednoduše vyzkoušet věci, které jsou pro ně nové. Lektorka Ing. Vlasta Hermanová našim dětem představila dvě vzdělávací témata.
Děti prvního a druhého ročníku absolvovaly vzdělávací program s názvem Stavitel města. Ten dětem nabídl
příležitost uvědomit si, co je ve městě důležité a potřebné. Společně se učily pracovat s mapou, podle předlohy skládaly z puzzle silnice a ze stavebnice Lego stavěly podle vlastních představ veřejné objekty: školu, poštu,
nemocnici, požární stanici, benzínku, nádraží, divadlo,
kostel, nákupní středisko, lékárnu, policejní stanici. Stavby opatřovaly piktogramy a rozmístěním do mapy vytvořily město. Vše zakreslovaly do mapy. Teď už děti jistě
vědí, kdo je to kartograf a co je potřeba udělat s mapou,
než s ní začneme pracovat.
Pro děti třetího ročníku byl připraven zajímavý výukový program Stavitel věží. Podle obrázků nejdříve pojmenovávaly vysoké stavby, od majáků přes kostelní věže až
po sochy a rozhledny. Seznámily se také s postupem realizace, částmi jako je základna a konstrukce, materiály
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staveb a opláštění. Děti si hrály na stavitele, architekty,
naučily se stavět stabilní věže z lega, vyzkoušely si vazbu cihel. Odnesly si také další poznatky a informace, tře-

ba že Eiffelova věž v Paříži každých 7 let dostává nový
ochranný nátěr.
Jsme rádi, že dětem zprostředkováváme takovéto zážitky, vedoucí k radosti a touze po poznání. Projekty tohoto typu jsou pro děti velkým přínosem, jsou pro ně inspirativní a hlavně děti získají nové znalosti prožitkem, což
vede k hlubšímu pochopení a lepšímu zapamatování. Těšíme se na příští lekce, které nám poodhalí další tajemství našeho světa. A třeba se v některém z dětí právě probudilo technické nadání a velká touha dál poznávat svět
kolem nás.
asistentka Stanislava Krejsová

Lyžařský kurz
Jakkoliv byla letošní zima napínavá a sněhu bylo poskromnu, 17. – 21. února jsme sebrali děti, výbavu, odvahu a s dobrou náladou vyrazili na lyžařský kurz. Byl určen dětem 3. – 5. ročníku.
Kurz probíhal v Lyžařském středisku u Bambuchů, které nám dlouhodobě dopřává perfektní zázemí.  Děti byly
rozděleny do třech týmů dle svých lyžařských dovedností, které si během týdne pilovaly, zdokonalovaly a v pátek
na závodech skvěle zúročily.
Tým A:
1. Petr Mikulec, 2. Matyáš Čala, 3. Karel Geržičák
Tým B:
1. Michal Januš, 2. Julie Čalová, 3. Nela Kráčalová
Tým C:
1. Adéla Horáková, 2. Adam Řezníček, 3. Adéla Horáková
Jana Kohoutová

Soutěž Čarovná pastelka
Cesta kolem světa

V našem celoročním družinkovém projektu, Letem světem, prozkoumáváme společně jednotlivé kontinenty. Už
jsme „navštívili“ Antarktidu, Austrálii, Afriku a Ameriku. Poznáváme postupně světadíly, jejich zajímavosti,
faunu, flóru, kulturu a obyvatele. Sestavujeme puzzle, vyrábíme mapy, hledáme informace na internetu. Tématická výtvarná soutěž, kterou vyhlásila firma KOH-I-NOR,

Čarovná pastelka – Cesta kolem světa nás inspirovala
k účasti.
Zatím proběhlo školní kolo. Děti malovaly a kreslily putování napříč různými oblastmi planety. Vítěznými se stali následující: Nela Mikuláštíková se svým dílem V Antarktidě, Hana Bělíčková s Vlakem do Paříže a Alenka
Chromková se svým ztvárněním Džungle. Všem se barevné počínání zdařilo a těšíme se na reprezentaci v celorepublikovém kole.		       Martina Večerková
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Hry IX. zimní olympiády dětí a mládeže ČR 2020
Ve dnech 19. – 24. ledna 2020 přívítal Karlovarský kraj Zimní olympiádu dětí a mládeže pořádanou pro
sportovce do 18 let. Soutěž je projektem Českého lympijského výboru.
Každý z krajů deleguje své zástupce. Soutěžilo se v tradičních zimních
sportech,  jako je lední hokej, krasobruslení, alpské lyžování či biatlon,
ale také v šachu, karate a hře na klávesové nástroje.
Zlínský kraj v biatlonu zastupovalo osm sportovců ve dvou věkových
kategoriích, mladší chlapci a dívky
a starší chlaci a dívky. Ti se do výběru kraje dostali na základě nominačního závodu v Novém Městě na Moravě. Jedním z nominovaných byl
v kategorii starších chlapců i Pavel
Kovář z Jasenné.
Na biatlonisty čekaly tři závodní
dny. První závodní den se odehrával
v biatlonovém areálu Eduard v Jáchymově. Běžel se sprint na 4 km volně.
Pro Zlínský kraj získal stříbrnou medaili Štěpán Palla (KB Halenkovice),
Pavel Kovář skončil po dvou chybách
na střelnici na 13. místě.
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Druhý den se ve stejném areálu konal štafetový závod trojic. Chlapecká štafeta Zlínskeho kraje ve složení Štěpán Palla, Pavel Kovář a Jakub
Balcar se v konkurenci neztratila
a vybojovala nádherné druhé místo.
Poslední závodní den probíhal v německém Oberwiesenthalu – Skiarena Fichtelberg. Opět byl na programu

sprint na 4 km volně. Pavel Kovář se
po zlepšené střelbě umístil na 8. místě. Poslední závod přenášela i Česká
televize na kanálu ČT sport:
https://www.ceskatelevize.cz/porady/129 080 07478-h r y-i x-zi mn i- oly mpia dy- d et i-a -m la d ez e 2020/220254002323302-biatlon/
Ing. Ivana Kovářová

Děkujeme všem za pomoc v nouzovém stavu
Od pátku 21. 3. zajišťují dorostenci SDH Jasenná dezinfekci rukou u nakupujících v našem obchodě s potravinami. Byť se toto opatření nemusí každému líbit, je
nezbytné pro minimalizování rizik spojených s nemocí
koronaviru.

ce Kráčalové, děvčatům ze SRPDŠ (Markéta Mrlinová,
Simona Kawa, Jana Čalová, Renata Šenkyříková, Kristýna Machovská, Pavla Masaříková, Kateřina Horáková, Pavlína Hurtová, Lucie Macková, Jana Kovářová /roz.
Bláhová/, po karanténě Hana Bělíčková), Evě Petrů, Věře
Jenyšové, děvčatům z Vizovic ze Zvonku, Aleně Hüttlové, Stanislavě Krejsové (asistentky ZŠ), Janě Kohoutové
(učitelka ZŠ). Dále firmám Polášek, Lipta, chráněné dílně v Liptále. Zároveň děkujeme i těm, kdo se v rámci aktivit SRPDŠ přidali k šití roušek pro zdravotníky na onkologii ve Zlíně a pro vsetínskou nemocnici po dohodě se
zdravotní sestrou Janou Hrbáčkovou. Jsou to Lenka Bělíková, Lucie Polčáková (asistentka MŠ), Jitka Malá (ředitelka MŠ), Eva Kovářová z Vizovic.

18. Hasičský ples

25. ledna 2020 se nám nakonec podařilo uskutečnit již
osmnáctý hasičský ples. K tanci a poslechu nám zahrála kapela Foggy Way, moc tímto děkujeme Jirkovi Kovářovi za spolupráci. Také bychom chtěli poděkovat všem
sponzorům, kteří přispěli do tomboly. Tombola byla letos
opravdu pěkná a bohatá, děkujeme. Také děkujeme lidem,
kteří přišli a lidem, kteří si v předprodeji koupili lístky
a tím podpořili hasiče z Jasenné. Těšíme se na vás na dalším již 19. Hasičském plese v roce 2021.

Pro všechny občany obce jsme zajistili 400 litrů dezinfekce (denaturovaného lihu). Odebrali jsme jej v pondělí 23. 3. v Bystřičce. S jeho sehnáním nám pomohl pan
starosta Zbyněk Fojtíček. Naši hasiči následně rozvezli
do každé domácnosti jeden litr.

Obec Jasenná děkuje všem našim ochotným ženám,
které pro naše občany našily roušky. Poděkování patří
Petře Mucskové, Věře Mrlinové, Dorotě Bittmanové, Ivě
Mynářové, Marcele Plánkové, Monice Bernátíkové, Len-
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Jasenské kvízy
V měsíci březnu jsme uspořádali další jasenské kvízy.
Tentokrát jsme konec jarních prázdnin zpestřili 4. dětským kvízem. Na něj si přišlo zasoutěžit 5 týmů. Na děti
čekalo celkem sedm témat, a že to byl velký souboj, jsme
mohli zjistit podle získaných bodů. Nakonec jen o půl
bodu zvítězil tým – RŮŽENKY (viz foto).
Skončil jeden kvíz a my jsme se hned začali chystat
na ten pro dospěláky. A opět nás potěšilo, že jste přišli.
V 19.00 jsme otevřeli první téma pro 12 týmů. Mile nás

překvapila účast, a to nejen jasenských týmů, ale také
přespolních – Lutonina, Liptál a Zlín.   Vítězství si ale
nenechala vzít právě Jasenná. Zvítězil tým Nové Město
na Moravě (viz foto).
Moc gratulujeme oběma výherním týmům. Kvízy se
opět vrátí do Restaurace Na Dvojce na podzim. Doufáme, že si přijdete zasoutěžit při pivečku.
Mgr. Andrea Čalová
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Cirkusový ples pořádaný SRPDŠ
Rok se s rokem sešel a čas plesů a karnevalů nadešel.
Také my jsme pro vás cirkusový ples připravili
a v krásně vyzdobené sokolovně vás takto přivítali:
„Dobrý večer dámy a pánové, držte si klobouky,
protože dnes uvidíte nevídané a uslyšíte neslýchané.
Protože jen u nás, za pár korun ve
střelnici vyhrajete papírovou kytici.
Pokud více štěstí mít budete,
i perníkové srdce jistě vyhrajete.
Kdo je ještě více hravý,
ať se losy na tombolu koupit staví.
Deset korun sem, dvacet korun tam
a hned králíka v klobouku doma mám.
Pokud budete mít i hlad, musíte do bufetu pospíchat.
Škvarkovku, bůček i chlebíček jsme si připravili
pro váš mlsný jazýček,
taky doporučuji dezert,
to je hotový gastronomický koncert.
Pivečko vám načepujeme, víno do nových skleniček
rozlijeme a kalíšky na tácku naservírujeme.
A co z plesu na památku, přece snímek z fotokoutku.
O hudbu nemusíte mít strachy,
vždyť nám hraje DJ Machy,
na saxofon přijde zahrát hvězda z Las Vegas,
náš jasenský Jirka Kovář.
A co se ziskem z plesu? Už víme, na jakou půjde adresu.
Děti ve škole potřebují doskočiště,
ať nemusí lítat jen na to hřiště.“
Na ples přišla i bandička cikánů,
nebojte se, vše šlo podle plánu.
Tato partička první cenu za kostým vyhrála
a teď u flašky určitě dělá tralala.

Bylo potřeba vydělat 30 tisíc a na to nám
přispěl i každý prodaný škvarkový krajíc.
Těch peněž jsme vydělali nakonec více
ještě, takže koupíme ke škole další brankoviště.
Děkujeme všem, co náš ples podpořili.
Už teď vymýšlíme, co byste nového na příštím zažili.
Pro děti další akce plánujeme
a všem vám proto moc děkujeme.
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