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Dne 25. 7.2001 se konalo XlX. zasedání
zastupitelstva obce a projednalo:

. Čerpánt rozpočtu obce za |' po|o|etÍ
2001 a konstatovalo, Že rozpočet je
vyrovnany.
Příjmy činiIy

.

1

,205

'7 47

,- Kč

1,296.570,- Kč
Zastupitelstvo schvá|iIo změnu ve
vydáni rozpočtu na rok 2001 . z důvoVydán í

dů opravy MK, d|áŽdění chodníků
a vypracování projektu na reguIaci
potoka Všeminky.

. ZastupiteIstvo schvá|iIo požadavek na

nákup 10 kusů uniforem pro Sbor dob-

w^4

ra

íť;

.

rovo|ných hasičůNeubuz.
By|a projednána situace a stav obce po
nnvndni zc dnc )0 7 2001.
yvYvv.,,i

. By| projednán a schvá|en návrh

na

uskutečněnÍ,,Besedy s důchodci,,.

. Zastupitelstvo odsouhIasiIo návrh

sta-

rosty na před|áždění některých havarij.
nich úsekůchodníků,opravy a poIožení koberců na MK poškozených povodnl.

. Schvá|iIo rovněž nákup nového kaIové-

ho čerpadla pro potřeby sDH.
Dne 19. 9. 2001 se kona|o XX. zasedání

zastupitelstva obce a projednalo:
. Zajištěni ,,Besedy s důchodci,,, tato Se
uskuteční27.9.2001 v nové spo|ečenské místnosti nad obchodem.

. Starosta informoval zastupitelstvo
o průběhu a opravě MK, chodn íků
a has. zbrojnice.

. Rovněž byl projednán
Po teplém záříz|e se říjen tváří.

Říjen když blýská, zima plíská.
Spadne-li v říjnu |istí, bude mokrá zima.
Svatý Havel do zelí zajel. (l6. října)
Svatá Fledvika medu do řepy namíchá. (l7. října)
Do svatého Lukáše, kdo chceš, ruce volné měj,
po svatém Lukáši za ňadraje dej. (18. října)
Svatá Voršila a Kordula - patronky větru. (?1. a22' íijna)
Svatá Voršila jínínasi|a.

.

návrh na před|áŽdění prostoru na návsi před bývalou hospodou.
Zastupite|stvo rovněž přijalo návrh sta-

rosty na provedení fasády budovy
obecního úřadu ze dvora manželů
7e|ezníkových, tato část budovy nemá
fasádu od doby výstavby tj. od roku
'1939.

. Žádost FC na finančnípřispěvek pro

rok 2001 a schvá|ilo příspěvek ve výši

20.000,- Kč.

. ByIa proiednána stíŽnost manŽe|ů
Hynčicových, č. 1 05, na hlučnost
a rušenínočníhokIidu při konání
hudebních produkcí v areá|u Moštárna.

Změny devizových účtůna euroúčtybudou banky v Českérepublice provádět zdarma

NoVÉBANKoVKY sE DosTANoU K LIDEM pŘíŠríRoK

REGloN (bum). Z důvodu plynulého

přechodu na bankovky a mince v nové
měně se banky v eurozóně předzásobí

eurem od 1. září 2001, v ostatních
zemích před 1. lednem 2002.
Banky mimo obIast eurozóny, tedy
i v Česku, mohou obdržet euroměnu po
i. prosinci 2001. Ve všech případech

platí striktnÍ zákaz uvést bankovky
v euroměně do oběhu před t ' |ednem
200'| ' Mince v menšíchčástkách

mohou občanéněkterých zem( eurozóny získat již v závěru roku 200,l
Bankovky budou pro všechny země
stejné. Mince budou mít pro všechny
země stejný rozměr, hmotnost, sí|u,
tvar, provedení hrany, -|ednu stejnou
(tzv. evropskou) stranu s uvedením hodnoty a budou zhotoveny ze stejného
materiá|u. Druhá strana (tzv. národní)
bude v jednotlivých zemích různá. To
.

však nebude mít v|iv na ooužití mincí
v jiných zemí eurozóny.
Euro má mezinárodní zkratku EUR.
,|ako symboI používá sty|izované řecké
písmeno epsy|on, odrážejícíevropský

veden do konce roku' Převody si také

podIe našich informací nevyžádají

změny číse|úČtů.

charakter měny. Dvojitá vodorovná

čára uvnitř tohoto písmene symboIizuje
stabiIitu nově vznikajícíměny.

Bankv a směnárnv v ČRbudou

k výměně národních měn za euro přistupovat jako k výměně jedné měny za

druhou.,,Převody devizových účtů
vedených v některé z měn zemí, které
přecházejí na euro/ provedeme bez
popIatku od října,,, potvrdil nám na-při
klad MichaI Tomášek z Komerční
banky. obdobnou informaci jsme získali i od jiných bank, které působína
našem Území, obvyk|á je praxe, kdy
banky ponechají kIientům možnost
vo|by, v jaké měně má být jejich Účet

oznamujeme Yám, že doš|o ke změně
teIeíonního čísIaoro oddě|ení kontroIní

a oddělení maietkovÝch daní a ostatních agend Finančníhoúřadu ve Z|Íně.
Te|efonní čísloústředny pro všechna
pracoviště Finančníhoúřadu ve Zlíně

je761 71 11.

761 + linka volaného pracovníka.

N0VÁ oRDlNAcE VE sLUŠoVlcÍcH

MUDr. Filip Bartl
praktický lékař pro dospělé
57 ,,staré AB,, - přízemí

nám. Svobody

Přijímáme nové pacienty, moŽno
i telefonickv, dokumentace není nutná.

Zdravotnická záchranná služba, Zlín-Prštné,L. Váchy 602
067/721 3711
0671721 1037
067/721 1047

řed iteI

sekretariát ředitele
spojovatel ka

rÍsŇovÉ VoLÁNÍ 155
Lékařská pohotovostní služba

Z|ín, L. Váchv 602
otrokovice, tr. Osvobození ] 3BB
Slavičín,Komenského
Luhačovice, Masarykova 31 5
1

Va|ašskéK|oboukv, KráIká 79B

067/721 4445,721 4446
067/792 2304
0636/341 933
067/93 3331
0636/320 741,321 055

Telefon: 79B 36 62 Slušovice

798 82 22 Trnava
0607 917 777 óo 17

h\

ordinačníhodiny ve Slušovicích:

pondě|í:
Úterý:
středa:
čtvrtek:
pátek:

7.30 _ 11.30 hodin
13.00 _ 17.00 hodin
,l
0.00 - 1 3.00 hodin
pouze pro objednané
7.30 _ 10'00 hodin

iliíi-l#íÍl;-=.i==:...J;::.: lil; j--.::=...:.i..iš-. iiÍř

fak volat na linku t 55?

Vzhledem k velmi úspěšnémuprůběhu
místnívýstavy ve Slušovicích,si dovo.

U nemocných v bezvědomí se zástavou dechu a nehmatným pu|sem provádě|te

Musíme zdůraznit, že bez účastiřady
sponzorťt by podobná akce neměla
šanci na úspěch. Doufáme, že úspěch
výstavy přispěje i k lepšíprezentaci

umělá dýchání a nepřímou masáž srdce až do příiezdu zdravotnické záchranné s|už.
by. Ien tak má postižený šanci dožítse odborné pomoci.
. na Iinku 155 |ze vo|at z te|efonu jakéko|iv veřejné sítě ČR (včetně mobiIních te|eÍo.
nů), vždy bez jakékoIiv předvoIby,
. vo|ání )e vždy zdarma (při volání z veřejného te|efonního automatu nepotřebujete
mince ani teIeíonní kartu),
. PoZoR PŘl VOLÁNÍZ MoBlLNÍHo TELEFONU:vždy zdŮrazněte, kde se přesně
nacházíte - včetně města, z něhož vo|áte (nemusíte pokaždé vo|at na nejbliŽší
záchrannou sIužbu),
. snaŽte se zachovat k|id a věcně odpovídat na otázky (v průběhu otázek
je již vozid|o záchranné s|užby na cestě k vám a potřebné iníormace
předá dispečerka do vozu radiostanicÍ).

!

nrrunlNílNFoRMAcE oBcE NEUBUz

oznamujeme všem občanům,že prázdné láhve a sk|o se
nemusí třídit na barevné a bílé.Ukládat se můžedo obou
zvonů umístěných vedle obecního úřadu.
Termíny sběru plastových odpadů:
Sběrný den je pondě|í: 22. 10.2oo1 a 19' 11. 2001

lujeme Vám co nejsrdečněji poděkovat.

Vašífirmy a navázaná spolupráce bude
pokračovat i v dalších letech.
Za všechny dary a pomoc Vám ještě
jednou moc děkujeme, S pozdravem

Zo cSCH Slušovice

Ministerstvo zdravotnictví' jako orgán příslušný podIe s 80 odst. 1 písm. h) zákona č. 258/2000 sb.'
o ochraně Veřejného Zdraví a o změně někteÚch-souvisejících zákonů, ve znění pozdějšÍch předpisů

NARIZUJE

.

podle citovanéh0 ustanovenÍ Ve spojení s $ 69

Naši jubi|anti ve |V. čtvrt]etí200,l
4. ]0. oškerová Božena
.1
19. 0. Janů Marie
29.11. Zahořáková Marie
-l
3. 2. oškera Eduard

70

|et

87

|et

75 |et
BB |et

Do dalších let přejeme hodně zdraví
a dobré pohody.

.

Pave|

25.7.2001

Přejeme hodně rodičovskélásky a štěstí

. Úmrtí

Nazák|adě$45odst.2a$47odst.1a2totomimořádnéočkováníprovedouzdravotnickázarízení,

památce

uý zvy zd ravot

n ic

ké h

o ZaříZení,

ODUVODNENI

SIušovice

nařÍzenÍm mimořádného očkováníproti chřipce. Toto očkovánÍ je určeno zdravotně stigmatizovaným
osobám, které trpí chronickými nespeciÍickými onemocněními dýchacích cest, chronickým onemocněnÍm srdce, cév a Iedvin nebo diabetem a by|y očkovány proti chřlpce v předcházejícím roce.
Poučení.'Proti tomuto rozhodnutí se Ize odvoIat do 1 5.ti dnů ode dne doručení,a to podáním učině.

Neubuz

MUDr. Michae| Vít, h|avní hygienik ČR

Sňatek uzavřeli
Vink|árková Jana
Březík Martin

ným na Ministerstvu

Hodně štěstína společnécestě životem

.

raví, na zák|adě

Očkování zahá|í očku]ící|ékaři okamŽitě p0 obdržení očkovacÍ |átky, nejdřÍve však dnem 1. 10. 2001.
K očkováníse pouŽije registrovaná očkovací|átka, kterou Zajistí přÍsIUšná krajská hygienická stanice.
Mimořádné očkování bude hrazeno Z prostředků státnÍho rozpočtu.

Shodně jako v předcházejících letech, tak i v Ietošníchřipkové sezóně existuje nebezpečí epidemického výskytu chřipky. Proto se h|avní hygienik ČR rozhodl ochránit v rozsahu předchozích |et před touto
nákazou nejohroŽenější část popu|ace' u níŽ by nákaza chřipkou moh|a výrazně zhoršit zdravotní stav,

VičíkVácIav

.

sb.'

která mají uvedené osoby V péči,a to ve spolupráci s míStně přísIuŠnýmorgánem 0chrany Veřejného

Narození

Čest jeho

1 písm. g) a odst. 2 zákona č. 258/2000

Tomuto očkování se podrobí VŠechny 0s0by pobýVajícÍ na území ČR t<teré trpí chronickými nespeciÍickými onemocněníml dýchacích cest, chronickým onemocněním srdce, cév a Iedvln nebo diabstem
a byly očkovány proti chřipce V předcháZejícÍm roce s Výjimkou osob, které by|y proti této nákaze
V roce 2001 očkovány podle Wh|ášky č. 439/2000 Sb.

zd

Minařík

odst

MtMoŘÁDNÉ očKovÁNí PRoTl cHŘlPcE

EVI

Přihlášení do Neubuze

Březíková |ana - SIušovice
Dobrý člověk, který
rozifuÍval ldsku, stdle
žije v myslíclt těclt,

kteří ho měli ródi.

Dne 7' září by se do-

Žil Životního jubi|ea
60. let a 4. iíjna uplyne 10 let od okamŽiku, kdy nás náh|e opustil náš mi|ovaný a obětavý manŽel' tatínek a kamarád, pan

MIRosLAv KoBYLÍK

Za tichou vzpomínku děkují
manželka a dcery s rodinami.

Rovttěž čIe nové zastupitelstva obce

Neubuz s tictou vzpomínají na prvního
slarostu, který byl xvolen ve svobod-

ných volbtÍch.

Těžké je zapomenout,
když slzy v očíchstojí,
těžkéje vzpomínat, když
srdce bolí, Čas prý rdny

hojí, je to ovšem zdóttí,

stdle

je

v

Dne 2|. září jsme vzpomněli prvního
výročí,kdy nás navŽdy opustila naše
milovaná manŽelka, maminka a babička, paní

LIBUŠECHovANcovÁ.
S láskou a úctou stále vzpomínají
a nikdy nezapomenou

manžel, dcera a syn s rodinatni'

DENCE MOTOROVYCH VOZIDEL

Dne ]. července 2001 nabyl účinnostizákon
č.5612001 Sb., o podmínkách provozu vozi.
de| na oozemních komunikacích a o změně

dalšÍch zákonů. DIe tohoto zákona se od
'l
. Července 200] okresní Úřady ujaIy také
kompletni agendy evidence a registrace
motorových vozideI včetně schvaIování
úprav, výměn motorů či karoserií, přestaveb,
dovozů a veškerých věcí s touto agendou
souvisejících. V souvisIosti s tímto zákonem
doš|o ve Zlíně k fyzickému přestěhovánitéto
evidence od Policie CR do budovy okresni-

ho úřadu na uIici L. Váchy. Zde se vyřizuji
veškerézáležitosti týka1ící se evidence mot.
vozide|, a to v úřední clny, kterými jsou pondě|i a středa od B do 17 hodin. V souvislosti
s evidencí nrotorových vozidel byl před|o.
žen k IegisIativnímu schvá|ení návrh prová.
děcí vyh|ášky k výše zminěnému zákonu.
Z návrhu této vyhlášky bych si dovo|iI ocitovat některá ustanovení, která motoristickou
veřejnost budou asi nejvíce zajímat:
- tabulky státních poznávacích značek (dá|e
ien ,,spz,,) přidě|ené na (evidovaná) regist.
rovaná vozid|a jsou nadále p|atné,
- tabu|ky spz ve stávajícím provedení se při-

dělují na vozidla do vyčerpáníjejich

srdci bolest

a ticlté v4lomíndní,

zdravotnictví.

zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001,

-

technické průkazy vozide| dříve vydané
zůstávají nadále platné. Při zápisu změn

údajův registru vozide| se tyto průkazy
nevyměňují,
-

stávající tiskopisy technických průkazů
motorových vozidel se vydávají výrobcem
vozidla a registračním místem do vyčerpá.

ní jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2001.
Dále bych chtěl upozornit na skutečnost,
která se bude týkat všech, kteří přijdou přih|ásit motorové vozidIo k registraci na pří.
sIušný okresní úřad. Jedná se o tyto tři zásad.
ní věci, které isou nové a na které motoristé
nebyIi zvykIí. K přih|ášce siIničniho motoro.
vého vozidIa a připojeného vozidIa k registraci ŽadateI mimo iiné ořiIoží:
. dok|ad o technické prohlídce, jedná-|i se

o siIničnímotorové vozidlo a přípojné
vozidIo, které již by|o provozováno,

-

protokol o evidenčníkontro|e si|ničního

motorového vozid|a a přípo|ného vozidla,
nejedná-li se o nové vozidlo,
. dok|ad o zástavním právu váznoucím na
silničnímmotorovém vozidle a přípo|ném
vozidIe, bv|o-li zřízeno'
Samozřejmě změn souvisej ícíchs novým
zákonem je mnohem vice, aIe vzhIedem
k rozsahu problematiky je zde není moŽné
vyjmenovat všechny.
Ing.

Martin Šoc,referát dopravy a SH

V souladu s účinnostínového zákona se můŽeme připravit na někoIik změn,

které

zasáhnou každého,kdo v|astní motorové vozidlo. Státní poznávací značky nahradí
registračníznačky, osvědčení o technické způsobiIosti (ma|ý technický průkaz)
nahradíosvědčeníoregistraci vozidIa, technický průkaz změní svůj vzhIed, pokud
se nebude jednat o vozid|o nové budeme muset před registrací vozidIa před|oŽit
dok|ad o evidenčníkontrole siIničního motorového a přípojného vozidIa.

lng. Martin Straka, oddělení řidičských průkazů

. PRÁzDNlNY |sou zA NÁMl, ŠrolNÍRoK 2001/zooz NÁs ČrrÁ

nezbývá ské stolky, nové koberce a zácIony' Horni vydává obědy a prodává stravenky paní
do třída má nové |ino. Chybí nám zastřešení kuchařka Dana Tomšůze Všeminy.
práce. První den ve škole zača| 1iŽ tradič- dvorku. Snad se finance najdou i na tuto Náboženství vyučuje sestra Barbara
ně pasováním prvňáčků,prohlídkou škoIy Úpravu. oko|í škoIy i dvorku se pyšni Ogonovská. Budevyučovánovpondělíod
a seznámením se s novými žáčky' výsadbou nových keřů.Takéško|níjíde|na13.00 hodin.
Na ško|e jsou tyto krouŽky:
Všechny Žáky a především prvňáčky přiví- si oblékIa nový kabát. Za tyto Úpravy
ta|a paní ředite|ka Lydie Staroveská spolu a finančnípodporu patří dík starostovi Pěvecký s hrou na f|étnu, výtvarný,
s paní Hynčicovou, zástupkyni pana sta- a zastupitelstvu obce. Je vidět, že ško|a je elektronický - hra na počítači,taneční
rosty. Po předání kytiček od pana starosty vizitkou obce a děti do pěkně zařízenéa country kroužek, přírodovědný, f|orba|,
Sportovni, aerobik, zdravé cvičenína míči'
všem zaměstnancům školy začaI ceremo. školy chodís radosti a rády.
A ted,k organizaci na ško|e. Máme dvě ang|iČtina hrou.
niá| ,'PASoVÁNí', šesti nových žáčkůdo
Pišeme časopis Všezná|ek. Na jehtl
prvni třídy. Po chůzi na lavičce si žáčci třídy. Ve spodnítřídě učípaniUčitelka EVa
se podí|í předevšim děti' V tomto
7
obsahu
roČníku
v
),
a
3,
Bude
mit
Miha|ová.
hodiIi míčkemc]o rozesmátého šaška, sa|řediteIka roce se opět pokračuje ve vyuce podIe
vou prasknutého balónku, zazvoněním žáčků.V horní třídě učípaní
,l
zvonečkem a získáním trička Zc)ravé Lydie Staroveská 12 žáků ' a 4. třídy. pro8ramU Obecná škola ve všech roční.
obecné školy se sta|i tito žáčciško|áky Ce|kem je na ško|e 29 ŽákŮ. Ve ško|ní cích. Bude zaváděn do vyučovánítzv.
Da|tonský p|án, s kterým se b|ížeseznámí
našíškoiy: Jakub Vaculka, MiIan Bělíček,družině je zapsáno 25 dětí. Vyučuje ji
Miroslav l"4inařík, Timea Túryová, Katka paní UčiteIka Hana Červenková. Provoz rodiče na prvnítřídníschůzce.
Hodně pěkných zážitků v tomto škol.
ško|nídruŽiny je clenně od 7'OO do 15.30
Bě|íčková,Petra Lukešová'
roce, hodné panÍ učitelky, dobré stu.
ním
hodin.
Ve třídách panova| ruch hned od začát- kromě pátku, kdy le do 15.00
přeje
zastádijnívýsIedky
a
topičky
uklizečky
Funkci
škoInice,
ku. Co nového nás překvapiIo? V obou tři.
jíde|ně
Ve
škoIní
již
Sed|áčková.
vá
Dáša
židle
učite||avice,
a
nové
máme
dách
Lydie Staroveská, ředite|ka ško|y
Prázclniny všem rychIe utekIy a

nám nic jiného, než se zase pustit

-l

. PoHoŘELtCE

2001 ANEB CESTA

ŽnsíM KRÁLOVSTVÍM

Ve ško|nímroce2OOOl2o01 1sme po |oňské zkušenosti navá- ozdobit náš k|obouk. Po obědě se počasítrochu umoudřilo,
zali na konáníško|ičkyv přírodě. Ta má za cí| především stme- proto jsme vyrazi|i po stopách tajupIné příšery, kterou byIy
jsme sice trošku
|it Žáky našíškoly, a|e také naučit je ještě VětšíSamostatnosti nakonec naše učiteIky. Na zpáteční cestě
Večer se odehráná|adě.
naší
dobré
než jsou zvyklive škole. Žáci se zde musí postarat nejen sami zmokli, ale to nic neubra|o
jsou
poprvé
v
režii
va|
,,čtvrťáků,,'
o sebe, a|e i o m|adší spo|uŽáky nebo o ty, kteří
Čtvrtek nás konečně přivítaI sIunečními paprsky. Konečně
bez maminky. Ce|á škola v přírodě je náročná pro všechny její
jen
účastníky(jak pro Žáky, tak i pro učite|e). ]e to však cesta jak se jsme mohIi vyzkoušet bazén, ve kterém prozatím plava|y
jsme
pohybovou
náročnou
hrá|i
navzájem co nej|épe poznat, ale také clobře se rozloučit se řáky opravdické žáby. DopoIedne
hru, která se 'jmenovala ,,Prosba |esa,,. Po obědě nám již nic
4. ročníku.
jak
nemohIo zabránit, abychom si uŽiIi první ,,Ietni,, radovánky.
zdát
moh|o
by
se
vůbec
oddechová,
Náo|ň ško|ičkvnení
z termínu jejího konání (1B' - )2. června). Žáci zde musí proká- Sice jsme u toho muse|i prokázat i naše ško|ní vědomosti, aIe
jsme si při tabo.
zat veškeré své znaIosti z upIynu|ého školního roku, aIe před- ani to nám nemohIo zkazit ná|adu. V podvečer
a
o
drogách. Večer
o
těle
vědomosti
hrách
opakovali
rových
vést i určitédovednosti, které se naučiIi, ischopnosti, které se
s country
byl
spojen
jsme
který
karnevalu,
dočkat
nemohli
se
skrývajív kaŽc]ém zvlášť.
Letos jsme se vydali napříčŽabím krá|ovstvím. Muse|i jsme bá|em a spoIečenskými hrami' Na závěr pro8ramU nemohIo
zv|ádnout dopravní výchovu nejen teoreticky, aIe i prakticky. chybětvyhIašovánívýsIedků'
NavštíviIi jsme clopravní hřiště, na kterém někteří žáci 4. roční- V pátek nás jen čekalo sba|it věci a uk|idit chatky a hurá na
ku získa|i řidičsképrůkazy na ko|o. odpoledne pak všichni cestu domů.
absoIvovaIi náročnou cestu, na které museIi spInit nejeden Všichni se jiŽ ted,těšíme na da|šíškoIičkuv přírodě. Závěrem
těžký úko| z dopravní výchovy. Večer nás zahna| déšťdo jídel- bychom se i s vámi chtěli podě|it o jednu prosbu. ,|e to prosba
ny, a tak místo špekáčkůna ohni by|y špekáčky na pánvi. Před lesa. Doufám, že se ji budete snaŽit vys|echnout tak 1ako my.
usnutím jsme si ještě přečet|i pohádku o Žabákovi Kvakovi.
V Úterý nás po ranni rozcvičce čekalo dopoledne pIné učení.
odpoIedne jsme se vypraviIi ,,chránit les,,. Nejprve žáci hIedaIi
obrázky zviřaÍ v prostředí, ve kterém Žljí (ve vzduchu, u vody,
v |ese nebo na |ouce). Potom nás čekal tvořivý podvečer, ve
kterém jsme vyráběli recyk|ovaný papÍr ze starých novin a papí.
rový klobouk svých snů. Po večeři jsme si zahráli spo|ečně
několik spo|ečných her.
Ani ve středu se počasínezměni|o k |epšímu, a tak jsme
v dopoIedním mrhoIení dodě|ávaIi práci z večera. Před poIednem jsme se vydali na lov přírodních materiá|ů, které měly

I'rosba lesa

trlilý čklyěče!

ve tvén krhu za chladných notí y,z'itně a dtir.
y, \ínt letního s|unce. .Ití.jsen dal trúntoy,í
přívětit,éha
chlúrlku
cen
ty'ému obydlí a desku tt.énu stolu. Ze nne .je lož'e, do kterého ule.
hdš, i kleč t+,éln rtídlu' 'Jti isent dodal topůrko do tté seker.y- a bratt.
ku ít'é}toplotu. Ze nne.je tlřevo tvé kolébk-v i tvé rakye, Jsetn tínt,
čúnpro hlahohyt je chllb a pro krásu kvítko. Slyš tedv tnou pros.

Jsen dórcen tepla

hu: nepustoš lttě!

Mgr' Eva Mihalová
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