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Z OBECNÍHO DIÁŘE
Události v obci v době od vydání předchozího čísla obecního zpravodaje zaznamenává a
komentuje místostarosta František Fojt
5.3.11 byl Dětský karneval

- i tentokrát na karnevalu nechyběl pestrý program. Ukázky tance Zumba v podání Petry Přibylové
a jejích cvičenek z Domu dětí v Třeboni, dechberoucí bubnování dětského rytmického orchestru
Hakuna Matata z J. Hradce a na závěr bublinková show, kterou přichystal Petr Hejda z J. Hradce
- to vše mohli shlédnout, ale i prožít malí i velcí. Samozřejmě nechyběly také soutěže a hry, které
tentokrát uváděl pan král, ve skvělém podání Tomáše Hrbka, kterému bych chtěl touto cestou
speciálně poděkovat! Děkuji také všem, kteří pomohli s přípravou!
5.3.11 byla uspořádána Maškarní zábava

- po letech se tak podařilo několika nadšencům zorganizovat pořádnou masopustní zábavu a zábava
měla úspěch! Jsem velmi rád, že se nepotvrdily řeči těch, kteří tvrdí, že lidé se už dnes neumějí
bavit a že na obdobné akce nikdo nechodí. Důkazem je pro mě i úspěch velikonoční zábavy a věřím,
že plno bude i o pouti. Doufám, že v budoucnu se i naši myslivci opět vrátí k pořádání svého plesu a
silná tradice lásenických zábav bude zachována! Děkuji všem, kteří i přes riziko případné ztráty
tyto akce pořádají!
10.3.11 byla na budově obecního úřadu vyvěšena vlajka Tibetu

- naše obec se tak opět po roce připojila k mezinárodní akci „Vlajka pro Tibet“.
16.4.11 bylo v kapli sv. Jana Nepomuckého uspořádáno čtení pašijí

- poprvé po dlouhých letech tak i v naší kapli ožil příběh velikonoční – pašije, tj. vyprávění o utrpení
a smrti Ježíše Krista. A bylo to opravdu velmi milé zklidnění v době předvelikonoční. Děkuji všem
nadšeným dobrovolníkům, kteří se na chvíli stali Ježíšem, veleknězem, Jidášem, Petrem, Pilátem,
děkuji i těm, kteří přišli jako diváci a stali se tak davem, který v jednu chvíli volal „Ukřižuj ho!“.
24.4.11 byla Velikonoční zábava
26.4.11 začaly práce na opravě opěrné zdi u čp. 10
30.4.11 bylo pálení čarodějnic

- pálení na tradičním místě za Šarochovým mlýnem bylo tentokrát v režii našich mladých
hasičů. Počasí sice příliš nepřálo a několik soukromých akcí v obci i večerní hokejové utkání také
řadu lidí odlákalo, přesto se akce velmi povedla a hlavně děti byly nadšené. Díky všem, kteří
čarodějnice připravili!

Daň z nemovitosti 2011
Finanční úřad nebude letos zveřejňovat hromadné předpisné seznamy o vyměření daně
jako v předchozích letech.
Dle sdělení finančního úřadu dostane každý plátce poštou příslušnou složenku v termínu do 15.5.2011.

Druhé promluvení ku výročí hasičů v obci naší
Ano, je opravdu pravdou !
Sbor byl založen před onými 120 léty. Ale to už určitě víte a jste na to hrdi. Musím se ještě obírat
tou dávnou historií. Je toho hodně, co by měli naši vrstevníci vědít.
Dobře, nebudu vyjmenovávat ty, kteří u založení sboru byli. Je však třeba jmenovat nebo
připomenout, že velitelem byl tehdy zvolen řídící učitel Hynek Kabátník. Obec tehdy žila jako
rodina, někdy mírně rozhádaná, ale vždy všichni měli snahu pomoci. A pan řídící byl vážen, jako by
měl být dnešní, kterýkoliv zastupitel – snad tomu tak je nebo bude.
Trochu jsem odešel od časů dávných, ale vracím se. Tehdá uvažovali též v korunách nebo
v zlatkách. Jedna zlatka byla dvě české koruny. Moje babička říkala – dostala jsem k muzice
zlatku, napila se, přišla jsem ráno povznesena, a ještě mi čtvrt zlatky zbylo. To jen pro tehdejší
finanční relace.
Touto vsuvkou si chci prostřít k tomu, že tehdy pro sbor hasičů darovala obec a občané 40
zlatých. Z toho byly pořízeny blůzy pro 27 činných v sboru. Dále bylo objednáno zařízení sboru
v ceně 191 zlatých, což obnášelo čtyřkolovou jednoproudní stříkačku – tehdy nejnovější konstrukce
a šedesát metrů hadic. Za účelem naplnění potřeb sboru, jak vyčísleno financemi, požádáno bylo,
jež psáno jest „Jeho císařské královské a apoštolské veličenstvo“ o podporu. Přípisem CK
Okresního hejtmanství z října 1891 byl spolek hasičů obdarován šedesáti zlatkami, za což jemu
díky byly vzdány. Avšak požádán byl i hrabě Jaromír Černín na panství Jindřichohradeckém, který
žádosti nevyhověl – nic nedal.
A činnost sboru od začátku jeho vždy byla velice aktivní. Největší požár, kde byla účast
lásenických velmi potřebná, vznikl 10. dubna 1892 v Německém Malíkově /dnes Malíkov nad
Nežárkou/. Zde vyhořelo 53 domů, přes 50 kusů dobytka uhořelo, i tři lidské životy zaplatily živlu
nespoutanému. Láseničtí byli tehdy u požáru první z účastných čtrnácti sborů.
Nutno se dále zmíniti, že v roce 1892 a to 31. ledna, pořádán byl první hasičský ples.
Zábava se velmi vydařila, za velké účasti rozešli se lidé až ku poledni druhého dne. Je
chvályhodné, že tradice hasičských bálů trvá až do časů dnešních. Vlastně už bylo 120 bálů a stále
snad budou. Žijme alespoň pro vzájemnou soudržnost, která i v této tradici veselých setkání
připomíná jsoucnost potřebné společnosti.
Použiji teď závěr z výroční zprávy sboru z 8. května 1892, kde psáno jest :
„Ať každému členu jeho vlastní svědomí praví, jak sám k dobru působil, a přeji, by sbor i dále
prospíval ku všeobecnému dobru svých spolubližních, ku blahu naší milé vlasti a obce, aby rozkvétal,
by svému šlechetnému a vznešenému účelu v nejrozsáhlejší míře dostáti mohl“.
Je to krásně řečeno, chtějme, abychom dostáli tomu, co tehdy řečeno i nezištně konáno bylo.
Tímto článkem – vlastně zastavením času - jsem skončil pár poznámek o založení sboru. Teď bych
chtěl pokračovat dalšími léty a činností sboru. Bude vždy nutné konfrontovat události se stavem
dnešních časů. Pokusím se, je toho mnoho. Snad si já i Vy, čtenáři, mnohé připomenete. Stále víc si
myslím, že to stojí za to, dívat se do minulosti. Kdo nezná svou minulost, nechápe ani přítomnost.
Buďme pokorní a naslouchejme jeden druhému, což u hasičů platí více než u všech stran
a bláznivých politických půtek. Příště se krátce zdržíme u časů rakousko-uherské doby a kousek
dál.
Ing. arch. František Fical

******************************************************************************

LÁSENICKÁ POUŤ bude 21.- 22.5.2011
Poutní mše svatá bude v kapli sv. Jana Nepomuckého
sloužena v sobotu 21.5.2011, čas bude upřesněn na plakátech

Co se letos v obci chystá?
Je těch věcí více, např. hasiči slaví 120. výročí založení sboru, 22. května bude tradiční pouť,
budou akce pro děti - dětský den, tábor atd, atd.
Chtěl bych ale Vaši pozornost spíše zaměřit směrem k zvelebení obce. Patří k tomu to běžné a i
v domácnostech normální uklízení a bohužel musím připomenout, že i uklízení po někom. Ten někdo,
anonymní, se snad záměrně netrefí do sběrných nádob a pohodí kdeco a kamkoli. Pořád dokola se mluví o
pozůstalostech po pejscích a také koních. Poraďte, jak donutit také naše spoluobčany, kterým se také
kdeco nelíbí, aby konečně respektovali zájmy a práci druhých. Máme snad zřídit obecní policii, když
domluvy a apelování na slušnost a ohleduplnost nezabírají? To ponechám na Vaší úvaze a uvítám dobré
rady.
Obec i v letošním roce chystá několik dočista zásadních investic. Zatím se podařilo, za významné
spoluúčasti dobrovolných hasičů, rekonstruovat vnitřní zařízení hasičské zbrojnice. Tady musím ocenit
jejich práci. Jde o Dobrovolný sbor hasičů, ten název vypovídá, že dobrovolně a bez nároku na odměnu
odvedli skutečně kus poctivé práce. Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání vyslovilo hasičům
poděkování a samozřejmě i podporu.
Jak jste si jistě povšimli, bylo také započato s dříve avizovanou opravou opěrné zdi u č. p. 10.
Práce běží v souladu s harmonogramem a hrubá stavba zdi bude hotova před poutí tak, aby byl umožněn
průchod po přilehlé komunikaci. Po pouti budou práce dokončeny s termínem předání díla 25. června
2011. Prosím zejména ty občany, kterých se přímo dotýká dočasné uzavření místní komunikace pod kaplí,
o trpělivost. Odměnou by měla být náprava dlouhodobě problémového stavu opěrné zdi a sanace celého
okolí domu č. p. 10 a přístupového chodníku k restauraci.
V těchto dnech byla obci přidělena dotace na dlouho plánované a potřebné dětské hřiště. Bylo
vypsáno výběrové řízení na dodavatele herních prvků. Byli bychom rádi, aby vše bylo hotovo do začátku
prázdnin. Poprosil bych rodiče dětí o pomoc při přípravě plochy a finálních úpravách hřiště.
To jsou zatím finančně zajištěné a běžící akce. Za zmínku stojí i to, že byl obci schválen grant
cca 80 tisíc korun na pokrytí nákladů spojených s úhradou úroků z úvěru poskytnutého v r. 2007 na
dokončení přestavby bývalé školy na byty.
A připravované akce?
V jednání je dotace na rekonstrukci a dostavbu místních komunikací. To se především týká lokality Háj a
přístupové cesty do Chalup. 25. března byla podána žádost Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti
Jihozápad o dotaci z Regionálního operačního programu. Žádost byla uznána a postoupena do procesu
hodnocení. Výsledek budeme znát koncem května. Pokud by se podařilo tento projekt realizovat, šlo by o
největší jednorázovou investici v historii naší obce. Celkové náklady na tuto stavbu se totiž pohybují
okolo 16,5 mil. Kč.
Jak jsme informovali ve 3. čísle Zpravodaje roku 2010, měla být ještě v roce 2010 podána
žádost o dotaci na zateplení mateřské školy a výměnu současného kotle na uhlí za kotel na ekologická
paliva. Pokud sledujete dění kolem dotací spravovaných Ministerstvem životního prostředí, asi víte, že
všechny plánované dotační tituly byly pozastaveny do vyřešení toků finančních prostředků z Evropské
unie. Podle zatím dostupných informací má být příslušný dotační titul vyhlášen do konce června 2011.
Oprava mateřské školy by se tak posunula do podzimních měsíců a bylo by nutno ji provést za plného
provozu MŠ. Nezbývá nic jiného, než počkat. Akce je po formální stránce připravena, je vydán souhlas
s provedením stavby a jsou zpracovány všechny potřebné dokumenty k podání žádosti včetně
energetického auditu budovy.
Ve 3. čtvrtletí letošního roku má být znovu vyhlášen dotační titul na stavby kanalizací a ČOV. O
kanalizaci mluvíme poslední čtyři roky, zatím jsme 4 x neúspěšně žádali o dotace. Problém je, jak jsem
ostatně několikrát informoval, ve vysokých nákladech na připojení jednoho tzv. připojitelného obyvatele.
Hledáme řešení, jak celou akci zlevnit. Jedna z možností je výstavba po etapách. V každém případě do
podání žádosti „půjdeme“ znovu. Buďme optimisty a věřme, že poloha naší obce u řeky Nežárky bude
dostatečným argumentem při jednáních o přidělení dotace. Akce je, obdobně jako v případě mateřské
školy, legislativně připravena.
Úplně na závěr, dotkl jsem se pořádku v obci. Prosím všechny, aby se lépe kolem sebe dívali a
uvědomili si, že hezké a čisté prostřed je naší vizitkou a také přispívá k dobré náladě.
Rudolf Hronza, starosta

Výtah ze zápisu
4.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 24.února 2011, přítomno 8 zastupitelů
Zastupitelstvo obce (dále jen ZO) vzalo na vědomí návrh rozpočtu obce na rok 2011.
ZO vzalo na vědomí informace starosty a místostarosty o stavebních akcích v roce 2011:
Stavba dětského hřiště – podána žádost o dotaci.
ZO schvaluje podání projektu s názvem „Rekonstrukce a dostavba místních komunikací –
Lásenice“ do 13. výzvy ROP s uzávěrkou 25. 3. 2011, oblast podpory 1.5 - Rozvoj místních
komunikací a jeho následnou realizaci.
ZO pověřuje starostu obce vypsáním výběrového řízení na zhotovitele zpracování žádosti o
podporu projektu z ROP.
ZO pověřuje výběrovou a hodnotící komisi výběrem zhotovitele žádosti o podporu projektu
z ROP
ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr a SORT Třeboňsko.
ZO schválilo prodej staré motorové pily OM 951.
ZO vzalo na vědomí záměr prodeje obecního pozemků p.č. 1069/1 o výměře 6327 m2 a p.č. 1070 o
výměře 791 m2. Rozhodnutí o záměru prodeje se odročuje na příští zasedání ZO.
ZO schválilo pronájem obecního pozemku p.č. 55/4 část, o výměře 62 m2.
ZO schválilo pořízení územního plánu obce prostřednictvím Městského úřadu v J. Hradci, odboru
výstavby a územního plánu a pověřuje starostu obce podáním žádosti.
ZO souhlasí s vypovězením smlouvy se zhotovitelem první etapy územního plánu obce.
ZO nesouhlasí se snížením nájemného firmě T – Mobile.
ZO schválilo žádost o uhrazení části nákladů na organizaci maškarního plesu dne 5. 3. 2011.
ZO vzalo na vědomí : - komplikovaný vstup na vlastní pozemek přes pozemek sousední, opravy
cest, možnost rozesílání informací pro občany prostřednictvím SMS zpráv
5.řádného zasedání zastupitelstva obce Lásenice ze dne 24.března 2011, přítomno 9
zastupitelů
ZO projednalo Závěrečný účet obce za rok 2010 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání
hospodaření obce za rok 2010. ZO schvaluje Závěrečný účet obce Lásenice za rok 2010, včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010, souhlasí s celoročním hospodařením
obce Lásenice za rok 2010 a to bez výhrad.
ZO souhlasí, aby byla uzavřena smlouva s firmou AVE CZ J. Hradec na údržbové práce na místních
komunikacích.
ZO souhlasí s obnovou dětského hřiště v MŠ Lásenice za využití nadačního fondu RBB Invest
a s dofinancováním z rozpočtu obce.
ZO vzalo na vědomí informace z jednání DSO Vodovod Hamr
ZO neschválilo záměr prodeje obecního pozemků p.č. 1069/1 o výměře 6327 m2 a p.č. 1070 o
výměře 791 m2.
ZO nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1131/1 pod hrází Paseckého rybníka o vým. 5 707 m2.
ZO souhlasí, aby bylo požádáno o převod pozemku 1542/1 o výměře 1229 m2, jde o přístupovou
cestu do obecních lesů.
ZO souhlasí s prodejem pozemků p.č. 1093/5 ostatní plocha, o vým. 333 m2, jedinému zájemci za
cenu 30,- Kč za m2 a p.č. 1093/6, ost. pl. o vým. 22 m2, jedinému zájemci za cenu 30,- Kč za m2.
ZO vzalo na vědomí informaci o přípravě žádosti o pořízení územního plánu obce.
ZO ve věci návrhu zastavěného území obce Lásenice
I. rozhodlo o vydání opatření obecné povahy – zastavěné území obce Lásenice dle § 6
písm. a) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona
II. ukládá starostovi obce dle § 173 odst. 1 správního řádu v e vazbě na § 172 odst. 2
správního řádu oznámit vydání zastavěného území obce Lásenice veřejnou vyhláškou.
ZO vzalo na vědomí nutnost opravy pomníku památce padlých z 1. světové války

Pošta v Lásenici
V minulém vydání zpravodaje jsem Vás podrobně informoval o průběhu jednání s Českou poštou o
případném uzavření místní pobočky. V závěru článku jsem doslova napsal: „V této chvíli neznám
jednoznačnou odpověď, zda bude pošta v naší obci zachována či ne“. Také jsem slíbil, že Vás budu
informovat o výsledcích dalších jednání.
Jsem rád, že Vám dnes mohu oznámit, že jednání byla úspěšná. Pro tuto chvíli byly zastaveny
všechny aktivity České pošty směřující ke zrušení místní pobočky.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem občanům za aktivní přístup k petici za zachování pošty.
Připojil bych také poděkování poslancům Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR p. JUDr. Stanislavovi
Polčákovi a p. Petrovi Gazdíkovi, kteří nás aktivně podpořili.
Rudolf Hronza, starosta

S P O R T
Je tady jaro a s tím jsou spojeny dvě sportovní události. Skončila sezóna pro stolní tenisty
a začala jarní část fotbalové soutěže.
Dvě mužstva stolního tenisu, která letošní soutěž hrála, dosáhla rozdílných výsledků. Mužstvo „A“ ,
hrající okresní přebor I., se po letošní sezóně po mnoha letech s touto soutěží loučí a v příští
sezóně bude hrát přebor II. Mužstvo odehrálo celkem 22 zápasů a s bilancí 2 výher a 20 porážek
obsadilo poslední místo. Je to škoda, ale není to tragédie.
Ve složení Shejbal Robert, Kožera Václav, Sochna Vladislav a Němec Petr se nejvíce dařilo
Shejbalovi s 43 % úspěšností, dále se umístili Kožera – 40%, Sochna - 23% a Němec - 14%.
S mužstvem si zahráli soutěž i hráči z „B“ týmu, ale pro ně tato soutěž byla, pokud jde o soupeře,
nad jejich síly.
Pro mužstvo „B“ v okresním přeboru III. to byla druhá sezóna v soutěži .
Mužstvo ve složení Duchoň Karel - 31% úspěšnost, Duchoň Jiří - 37%, Macho Vítězslav - 70%,
Novák Lukáš - 48%, Kovář Daniel - 44% a Knesl Václav - 3%, mělo lepší první polovinu soutěže.
V jarní části to už bylo o něco horší, ale přesto je konečné šesté místo se 7 výhrami a 11
porážkami úspěchem a do dalšího ročníku pěknou motivací.
Obě mužstva zakončila letošní sezónu společnou dopinknou, kde se završil účet za letošní sezónou.
Fotbalisté Rapidu vstoupili po zimní přestávce do jarní části okresní soutěže „A“. V zimním období
absolvoval oddíl přípravu jak běháním v okolí Lásenice, tak ve sportovní hale v Jarošově. Přípravu
jsme zakončili soustředěním v H. Žďáře na Sigmě u pana Kocába, kde již tradičně máme vytvořeny
perfektní podmínky pro přípravu na další sezónu. Následovala dvě přátelská utkání se Staňkovem –
3:4, a s Plavskem – 2:2. Co se týče kádru mužstva, tak na hostování na půl roku odešel do
Staňkova Duchoň Karel a do oddílu se vrátil z H.Žďáru Šmíd Jan. Jiné změny nenastaly, a i proto
chceme předvádět pro naše fanoušky kvalitní výkony a obsadit první polovinu tabulky.
Sezóna pro nás začala na hřišti v Kardašově Řečici, odkud si Rapid po výsledku 3:3 přivezl první
jarní bod. 23.4. jsme pak na domácím hřišti přivítali Novou Ves, které jsme podlehli 2:3 a o týden
později jsme opět na domácím hřišti remizovali 1:1 s Bukem.
Zde jsou termíny dalších domácích zápasů, na které jste zváni! Občerstvení a tombola pro děti
i dospělé zajištěno!
14. 5. SO
17,00 hod.
Stará Hlína
28. 5. SO
17,00 hod.
Rapšach
11. 6. SO
17,00 hod.
České Velenice
MAV

POZVÁNKY
Sbor dobrovolných hasičů vás srdečně zve na tradiční
POUŤOVOU ZÁBAVU!
V sobotu 21.5.2011, začátek ve 20 hodin. Hraje taneční orchestr UNIVERZAL.

Ve čtvrtek 23.6.2011 bude v kapli sv. Jana Nepomuckého opět po roce
uspořádán Koncert malých lásenických hudebníků!
Začátek v 18:30 hod, vstupné dobrovolné.
Pozvání tentokrát přijal i „Zpěváček“ – sbor malých zpěváčků ze ZŠ Stráž nad Nežárkou!
(Máte-li doma školáčka, který by chtěl tento rok také zahrát, ozvěte se prosím.)

V sobotu 25.6.2011 pořádá TJ Rapid ve spolupráci s obecním úřadem a
Sborem dobrovolných hasičů DĚTSKÝ DEN!
Zveme všechny děti i rodiče na bohatý program s hudebním doprovodem!
Začátek ve 14:30 hod., u Nežárky na „Place“. Akce se bude konat jen za příznivého počasí.

Životní jubilea
Květen

Červen

– paní Bohumila Burešová, 83 let

- paní Miluše Masopustová, 60 let
- paní Milada Ernekerová, 86 let

Narodili se
- Daniela Hájková, rodičům Janě Vackové a Zdeňkovi Hájkovi
- Tereza Beránková, rodičům Radce Huklové a Petrovi Beránkovi
- Filip Duchoň, rodičům Lucii a Jiřímu Duchoňovým
- Dana Lovětínská, rodičům Daně Lovětínské a Slavomírovi Roubíkovi
- Vendula Korbelová, rodičům Marii a Martinovi Korbelovým

Přistěhovali se
- manželé Martin Kovář a Ivana Loudínová se synem Petrem z J. Hradce
- paní Dana Lovětínská se synem Tomášem z Vlčic
- paní Pavlína Hronová se synem Davidem z Plavska

Odstěhovala se
- paní Jana Skůpová s dětmi Janou a Jiřím

Opustily nás navždy
- paní Jaroslava Bejvlová, dne 14. února 2011, ve věku 45 let
- paní Milada Mlejnková, dne 14. dubna 2011, ve věku nedožitých 85 let
- paní Marie Nováková, dne 29. dubna 2011, ve věku nedožitých 88 let
Hlubokou soustrast všem pozůstalým.

My z Lásenice – zpravodaj Obecního úřadu Lásenice a zastupitelstva obce Lásenice. Registrační číslo MK 11676. vydává
Obecní úřad Lásenice,za vydavatele odpovědní Eva Králová a starosta Rudolf Hronza. Vychází 6x ročně v nákladu 250 ks.

Ahoj holky, ahoj kluci!
Nevím teda jak vy, ale já jsem ze všeho úplně vedle. Teď se děje
takových věcí, že vlastně ani všechny nestíhám. Ptáte se, co se jako děje?
No - to si děláte legraci - vy to nevíte? Nevadí - já vám to všechno řeknu.
Začalo to tehdy, když mi přestala být zima. Vylezla jsem jednou ráno
z domečku ven a koukám, že tam, kde mi ještě včera ležela skořápka
připravená na vodu z nebe, tak tam ze země vyrostla tráva a moji skořápku
odstrčila. A pak můj strom začal obrůstat malinkatýma lístečkama - to je
vždycky ohromný zázrak. Svolali jsme celý náš rod, protože to je obrovská
událost. Pro nás to je něco jako pro vás ohňostroj. Prostě nádhera. To se
sejdeme a hodujeme a přitom koukáme na ten náš úžasný strom.
A do toho všeho ještě ty broučci a mušky a to jejich rození. Je to taky
krása a nádhera, ale když lezou z té hlíny, nebo z kůry stromů, potřebují
často pomoc. Vůbec to pro ně není jednoduché. Někdy jim překáží nějaké
igelitové sáčky, tašky, jindy takové divné krabice a nejtěžší jsou ty vaše
lahve. Proto vás prosím, dávejte pozor, aby vám něco z ruky neupadlo dříve,
než potkáte tu nádobu, kam všechno házíte, jo? Fakt to potom pro nás malé
a ještě menší není vůbec jednoduché, ale vždyť i pro vás to musí být ošklivé
na dívání, ne?
Každopádně je tu sluníčko a teplíčko a zase bude všechno prííííma.

Tak ahooooooooooooooooooooj
a těskřítkoprsk !!!

Pro všechny děti
posílám příjemný
obrázek, který určitě
rádi dokreslíte a taky
žabičku Matyldu, která
se ztratila a hledá svoje
rákosí - pomůžete jí?

