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zpráva ze zasedání zastupitelstva obce
Zap ítomnosti všech devíti zastupitelťr obce a pěti občanťr z lrestko-

va se v tery 1 3. prosince 2016 konalo v zasedací místnosti obecního
u adu ve ejn é zasedánizastupitelstva obce. Zahájeno bylo v 1 9 : 3 0 h
starostou obce a zastupitelé následně projednali tlrto body:

1. P i kontroleusneseníz minuléhozasedár bylokonstatováno:, Byla pod ánažádostnaPolicii ČR a Městskou policii Turnov
o mě ení rychlosti projíždějících vozidel ve Volavci. Zráměr byl p ed-
běžně schválen a vlastní mě ení by mohlo začít o d nora2Ot] ,, Byla podánažádosto posouzení záměruopravy kultumí pa-
mátky - kapličky na Volavci a o finanční p íspěvek na re alizaci navr-
hovan}ch prací z ministerstva kultury., V současné době nelze podat žádosto dotaci na oprar,u obec-
ní komtrnikace zlKozékova do Tátobit. podmínkou dotačního titulu
je, že opravovaná komunikace musí by.t součástí pozemku obce
a tento stav je nutné doložit jlž p ed podaním žádosti. skutečnost je
dnes taková, že se část vyše uvedené cesty ,zicky nacházína sou-
krom;/ch pozemcích (e vyježděna jinudy, než je zakreslena
v katastrální mapě), proto v tuto chvíli nelze podmínku pro získéní
dotace splnit.

, Mgr. Milan Fric ustoupil od zárrĚru založerusoukromé záHad-
ní školy a tím i od pronájmu obecní budovy na Volavci., Byl zakoupen zarnetacíkartáč na obecní vozidlo Multicar.

2. Rozpočetnarok2017
byl schváenjako vyrovnaq s p íjmy a q daji ve q6i 4 528 400 Kč.

větší črást investičních prosťedkrije rnčena na vlstavbu chodníku podél
silnice IIV2 829 na Pustině a to za p edpokladu, že obec získádotaci na
tuto akci ze SFDI.

Rozpočtové q hledy na roky 2018 a 2019 počitají rovněž
s qrror.rraqimi rozpočty.

3 . Byla schválena Obecně záv aznályhláška o místním poplat-
ku za provoz systému shromaždbvání, sběru, p eprar,y,, t ídění, wuži-

]
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vání a odstraňování komunálních odpad , která respektuje irlevy od

platbytohoto poplatku stanovené zákonem. Navíc mají ťrlelu od po-

platku i nadále poplatríci, kte í jsou zapojení do systému sběru t ídě_

ného odpadu (čárové kódy) a poplatek nebude vybírén zaneobydle-

né domy s číslem popisn;fm,jejichžmqitel máťval} poby,t v naší obci.

Nově vyhláška p ipouští, že od poplatku m že byt osvobozen ten po-

platnft, kteqi dolož, že se v místě svého pobytrr na uzemí obce Radost_

ruí pod Kozákovem dlouhodobě a nep etžitě rrczdržuje.Pojmem,,dlou_

hodobě" se pro pot eby ryhlášky rozumí nep etržitě po dobu 1 roku,

Vl še poplatku zťrstává stejnátzn.500,_ Kč za osobu nebo rekreační

objekt. Celé mění vyhlašky najdete na www.radostrra.cz.

4. Bylo schváleno odkoupeníLED svítidelve ejného osvětlení,

která byla instalována ve zkušebním režimu na cca 2 měsíce podél

komunikac elll283v riseku od truhlámy pana Šťastného k p echodu

pro chodce u hospody. Celková cena zaosazentdevíti kusri svítidel je

70 tisíc Kč.

5. Byla projednána žádost pana Miroslava Vávry z Lestkova

čp. 67 o směnu jeho pozemku p. č. 362 o vymě e 468 m2 (orná

prida), v k. ri. Lestkov pod Kozákovem (Hataška) zaěásti obec-

ních pozemkri p. č. 688/l a 688/3 o stejné vymě e (trvaly travni
porost), v k. rí. Lestkov pod Kozákovem (Zelínka). Zastupitel-

stvo obce tuto žádost projednalo a jako záměr schválilo s tím, že

po oddělení obecních pozemkťr musí ztistat p ístup k navazujícím

hospodá sk m parcelám po obecním pozemku o minimální ší ce
5m. Všechny náklady spojené se směnou pozemkri bude hradit

žadatelapot ebné podklady pro uzav ení směnné smlouly budou

p edloženy ke schválení zastupitelstvu obce,

6. V še nájemného obecních byt pro rok2017
Vzhledem k tomu, že pan Kubát p enechal po vzájemné dohodě

j ednu místnost obecního náj emního bytu v Lestkově o vymě e 26m2

pro pot eby obecního ri adu, bylo schváleno poměrné snížení nájmu

o tuto plochuna 900 Kč měsíčně.
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Nájemné pro byt na Volavci zristává stejné, jako v minulém roce
tzn. 800 Kč měsíčně.

7 . By|aschválena žádost společnosti ČPZ distribuce a. s. o ou-
hlas s provedením p ípojky elektrické energie napozemek p. č.

53211 v k. . Lestkov pod Kozákovem (v blízkosti hnízda s kontejnery
na íděn; odpad v Lestkově) s podmínkou, že nebude narušen asfal-
toqikrytkomunikace.

8. Byla projednána novela školského zákona, která nabyla ričin-
nosti od 1.9.2016,resp. tajejí ustanovení, kteránově zavádějípo-
vinnost obcím zajistit podmínky pro p edškolní vzdělávaní a pro plně-
ní povinné školní docházky dětí s místem trvalého pobytu najejich
uzemítak,že buď z ídí mate skou resp. základní školu, nebo zajistí
íato v zdělávání v mate ské resp. základní škole z izované j inou obcí,
tj. uzav ouve ejnoprávní smlour,u atímzaělení svouobec do škol-
ského obvodujiné obce. Uzaťením takové smlour,y by rodičrim z naší
obce samoz ejmě nevzrikalažádnápovinnost zapsat své dítě ke vzdě-
láváni v některé konkrétní škole, naopak škole z izované obcí, se kte-
rou by měla naše obec tuto smlouw uzaťenou, by vmikala povinnost
p ijmout děti z naší obce, pokud by o to projevily zájema samoz ej-
mě splňovaly ostatní kritéňadanázákonem,jako nap . věk. Ani tako-
vá smlouva však nezaručí p ijetí dítěte v p ípadě, že je naplněna schvá-
lená kapacita dané školy. V živé diskusi k tomuto tématu p evládl ná-
zor,žev každémp ípaděbudouv praxi rozhodovatop ijetížák e-
ditelé škol dle sv}ch možností a dle sv ch stanovenych kíitérií tak,
abyve vlastním zájmupokryli co nejvíce kapacity sqfch škol. Shoda
parruje i na tom, že spádově pat í naše obec z hlediska mate ské školy
a prvního stup ně zíldadtlt školy ke škole v Tátobitech. Zastupitelé vzali
tyto informace na vědomíbezrozhodnutí o uzav ení ve ejnoprávní
smlouvy. Jan Kónig, starosta
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Termíny svozu komunálního odpadu v roce 2017

z sávají v pravidelném čtrníctidenním intervalu. V; voz komuná-
ního odpadu (čem}ch popelnic) tak bude v letošním roce prováděn
opět každé sudé tery. V lednu to tedy bude 10. a24. I.2017.
Popelnice p istar,ujte na místa svozu raděj i j iž v pondělí p ed vyvo-
zem,mttže se stát, že svozové auto pojede brzy ráno. Naopak lry,

kte í používáte pytle na komunální odpad, nenechávejteje prosím na
místech odv ozu zbyíečně dlouho p edem, docházipak k j ej ich po-
škození a vysypiání na ve ejném prostranství.

V této souvislosti vás současně žádáme, abyste vyprázdněné
popelnice nenechávali na chodnících a komunikacích déle, než je ne-
zbynrě nutrré. V minulosti se sávalo, žepťazdnépopelnice omezovaly
pruchod na chodnících, pop . pruj ezd na komunikacích i několik dní.
Bud'te v tomto prosímohleduplníke svl.rn spoluobčanrjm.

Zaobecní t adJanKónig

upozornění
V lednu nebude prováděn v voz biopopelnic.

Platba poplatkri
Místní poplatky pro rok 2017 zůstávají stejné jako v loňském roce.

Poplatek zajednoho psaje 50,- Kč, zakaždého dalšího psa 100o- Kč.
Poplatek za woz odpadu činí Sfi),- Kč za osobunebo rekreační objekt.

Y p ipadé,žejste se aktivně zapojili do systémuťídění odpafu" odďte se

od Vašeho poplatku částka odpovídající množství Vrámi odevzdaného ly-
ťíděného odpadu, Tuto si mrižete dohledat na www.radosbra.cz v sekci

,,ťídění odpadť'nebo Vtám bude sdělenana obecním ri adu
Pokud máte plastovoupopelnici v pronájmu,nezapomeňte k častce

p ipočítat 130o- Kč zanájem.
Splatnost všechpoplatk je do 31. bíezna2017.
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poplatky za psy a svoz odpadu je možné zaplatitv hotovosti
v u edních hodinách na obecním u adu nebo beáotovostně na ričet
obce č. 157008633/0300. P i platbě uved'te pětimístn} číseln varia-
bilnísymbol,kde:

první číslice určuje část obce - 1 : Kozákov, 2 : Lestkov,
3 : Volavec

druhá číslice určuje typ poplatku - 1 = odpady, 2 : psi
poslední ťi číslice jsou vaše číslo popisné, pokud nemáte ťímístrré

čp., doplňte nuly-nap .čp.4:004
p íklad: variabilní symbol pro platbu o dpadttzlestkova čp. 4 :

21004
oba poplatky j e možno uhradit i j edním p íkazem, j ako variabilní

symbol pak uvedte s;,mbol pro platbu odpadu a do pornimky uveď-
tenap . odpad+pes.

pokud platíte odpad zavíce lidí (za celorr rodinu) uveďte do po-
zném7qnap. odpad3x.

Pokud máte plastovou popelnici v pronájmu, uveďte do p on rn-
ky nap . odpad 3x + n5;gm.

6\) ď l 6v 6v c\9 6\1 6\) (iU 6v cv 6\9 6\9 6V) 6v 6\9 6\1 6\J} 6!) 6v 6\9 6\1 6 6v av 6\J

sDH Lestkov p edem etěkuje ,sr.ffi
a p íz.nivc 

^_zo_ceny 
věnované do tomioly ptni. rytoje letos možné zanechat v autooproriě'o Kanígti

u_Lestklilvěo.4p1gndělí 9. I. do pdtku'73, I. 2aI6 uždy,od

i
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PLE s
chsboru dobrovoln hasičrj

Lestkov

se koná v sobotu 14. ledna 2017
v kulturním domě v Thtobitech od 20 hodin

K tanci aposlechu hr{e osmičlennáhudební skupina FUtráL
rc}% živáprodukce - mimo standardní nástroje i pozoun,

housle, akordeon a další.
www.futml.cz

Bohatátombola.
Vstupnév p edprodeji 70 Kč, na místě 120 Kč.

Thneční sól se otevírá v ]9 hodin. Občerstvení zajištěno.

z kronikv volavské
Jelikož lestkovská kronika končí rokem 1935 a poté jsou

záznamy ažz rokru1948, použiji informace z volavské kroniky.
Veškeré informace jsou podány obsahově i pravopisně p esně
talq jak jsou zapsány v kronice.

Rok 1940 - 194l - 1942

Rok 1940 ubíhal p i vší starosti dosti dob e. Z našímalé vesničky
nikdo zatčen, ale starostí neub;valo naopakp ib valo.

Naše obilnice česká i moravská byla po celou válku dosti bohaá.
Úroda, počasí a v bec p íroda byla štědrá. Slibovala každoročně
dobrou abohatou žeň.

2I . června 1 94 l byla německou íší byla sovětskému svíLzu vypo-
vézenaváka.
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Zost ené dodavky chlebovin, olejnin i kontigenty masa. Každy ze-
mědělec povinn} dodávce, musel plnit p esně své kontigenty.

P íděl potravin nestačil k4it denní spot ebu, takže lidé z měst ob-
starávali si potraviny u nÉmrychnavesnici.

Samozásobitelské dávky byly:
13 kg obilí na 1 osobunaměsíc
l. 20 kg cukru na 1 osobu na měsíc
1. 50kgmasa-,, - - ll- - zl-
4kusyvajec -ll- -ll- - ll -

Z jedné vesnice se odvádělo 65 vajec ročně a sbíralje sběrač ve
vsi a platil jeden kilogram 44K.Každodenně odvaženo mléko z obce
autem nákladním do Rovenské družstermí mlékámy.

Naši obce postihla, dvě čísla, náhlá blesková rekvisice dne 1 6. XII
l94I ato up. Mlejnkač. 8 ap. JosefaVávry ě.g.Tyždenv sousední
vesnici ve Václaví konala se také kontrola náhlá p i nižby| zatčen
a vyšet ován pan Škopán, majitel většího hospodá ství pro zatajení
asi l 6q chlebového obilí. Pozděj i byl z v azby propuštěn.

Téžbyly konány kontroly na slepice p ičemž jich p išlo hodně
o životjakje občané schovávalyp ed kontrolory.

Často konány sbírky na kovy, papiry hadry kosti atd.
Zvonv kapličce pro špatr} materiál nám z staljakqfmlurmě ečeno.

Pro nedostatek uhlí bylo zde na škole učení zanedbáváno a děti
dostávaly d omáci rikoly což, mělo za následek špatné a nedostatečné
vzděltá,ní rrrl ádeže,.

Okna u každého domu byla zatemněna. Zavedena civilní protile-
tecká obrarra j ímž vedoucím byl v obci Bjaček Rudolf. V každém sta-

vení musel b;ft p ipraven písek, lopaty inádrž s vodou k hašení. Ve
městě zavedeny krytyprotiletadlové a obyvatelstvo v p ípadě popla-
chu muselo zmizetve dne t ebas i v noci z ulic do kn/ti.

Zatemňovacíchprost edk bylo s p ísnosti dodržováno i pokuta-
mibylilidéstíh,áni.

Rok 1942 ubíhal stále ve sqich p edešlych olejích. Každoroční



soupis domácích zvíŤatd. koní, krav, vep , ovcí, koz, slepic, kr t,
kachen, hus i králík ,

Také ceny dobytka znaěně stouply, kráva v té době stojí pět až
sedm tisíc. Poviruré osevy olejnin, epky, máku i ho čice.

P išli zlé i trapné doby na náš lid a cel; narod ěesk . RiSskY pro-
tektor Neurath byl kanclé em německ;fm sesazen a na jeho místo
dosazen protektor Heidri ch.

7a jeho vlády postupováno p í sněj i. 27 . Kv ětna I 9 42 byl na něho
spáchán atentát,kterému zakrátko podlehl.

B yl o zave d eno u si lo vn é p átr ání po pachatel ich v každé zap adlé
vísce i samotě. Zde v naší obci vyšet ovali každého jednotlivce a to
četnictvo. Každy občan sq m podpisem se musel zavázatii všichni
členové domácnosti, že r,yfotografované věci na desce jako aktovka,
zbrat, brašna ajiné věci nemá s tím nic společného. To se dělo po
celém protektorátě. Tu dobu stihl krut; osud obce Lidice aLežáky
naKladně.

V naší obci provedena elektrisace a to v roce 1942 kde ve žních
se již nouzově tu a tam mlátilo.

Linka dána do provozu na viánoce kde světla zazá ila na vánočním
stromku a zakončena slavností i taneční zábavou,která se odbyvala
v hostinci p. Valentyna svátek sv. Štěparra.

Mgr. Milena Kašová
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\r'
vánoční slovo editele školv

aneb
JakÝ bvl rok 2016

Rok se sešel s rokem a opět tuje čas hodnocení, bilancování
a vzpomínár . Dovolte mi proto, abych Vás ve zkratce semámil s pnívě
končícím rokem pohledem editele školy, kte4 se spolu se sr,}mi spo-
lupracovníky snaži, aby tatobitské školství pou ze vzkvétalo .

Co se nám tedy povedlo? Jetoryzs subjektir,ní, ale p esto si mys-
lim, že pozomostjsme si rozhodně zasloužili. Nechtěl bych vás na
tomto mistě zatěžovat spoustou drobnych akcí školy - to činím zod-
povědně po cely rok měsíc co měsíc. Rád bych tu ryzdvihl pár akci,
na které by se opravdu nemělo zapomenout.

První v adě.,akcí" je zápis do školy (leden) a školky (duben).
Letos se nám do školy zapsalo pět prvňáčkri, a tak nám do školy
v zélinastoupilo 36 dětí. Během zé ise však t i děti odstěhovaly, tak-
že k dnešnímu dni máme ve škole 33 žákn.P ipočteme-li 23 Berušek,
dostalijsme se tak ka na vrchol toho, co jsme schopni pojmout. Ato
ie určitě dob e, protože není nic krásněj šího ,nežplnáškola usměva-
vychaza ících dětí. Pevně vě ím, že tento stav vydrží i v p íštích le-
techaužnikdy se nebudeme muset obávat o naši krásnou školu. Zá-
ležito také na Vás... Zanís mrižu slíbit, že sevždy budeme snažit
o profesionálrd práci s mil;im pffstupem (nejen) k dětemODovolte mi
na tomto místě j en upozomit na změnu školského zákona - letos bude
zápis do 1. t ídy až v dubnu a do školky v první polovině květ-
na...

V rinorujsem musel ve školce ešit zcela neočekávanou smutnou
událost - navždy nás opustila paní učitelka Vlasta Hlubučková a já
j sem za ni musel hledat náhradu. Po vypomo ci odpaníZuzany Mlejn-
kové (moc j i za to děkuj i) j sem do školy na začátkubíezna p ij al paní
učitelku vendulu zunovou.

V květnuproběhljiž devát ročník Vlastíka. VLASTÍKje regi-
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onální vlastivědná soutěž pro malé i velké, pro blízké i vzdálené, pro
všechny, koho zaj ímá vlastivěda, prvouka a p írodově da. Zavydat-
ného p ispění vás všech se povedlo zorganizovat dva dny plné soutě-
ží,kníni,hádanek a netradičních kolri. soutěže se aičastrrilo dvarráct

! mri, počasí tentokrát bylo q bomé a i naš q sledek byl skvěl;i - ! m
ve složení JosefKubíček, Klara Šebková,Adéla Odhanělová, Lucie
Koffnková a paní učitelka Milena Kašová obsadil i asné druhé mís-
to ajen o pověstn} vltásek mu uniklo vítězsM. V desátém ročníku nas
čeká obhajoba letošního skvělého rispěchu. A i kdyby se nám to ne-
povedlo, driležité je poznáni a uvědomění si, že Domov je místo
v srdclO Na akci se podíleli, sponzorsky do soutěže p ispěli a velky
dík tak pat i zejménaObci Tátobity v čele s paní starostkou Lenkou
Malou, paní Jolaně Maziánkové zapamětnímedaile, Tomáši Kubíč-
kovi za poskytnutí nápoj pro děti a Potravinám Roman Yaněkza
q bomou páteční snídani. Vehi podíl na zdaru celé akce mají všichni
pracovníci naší školy, nebot'bez kuchlnrě, riklidu a pomoci by to urči-
tě nešlo. Děkuji také agenfu e Hobit zaorganizaci a paní Lence Roš-
tejnskó zadvadny,kdy pilně natačela, aby pro všechny mohla udělat
DY D záunurl z Y lastika 20 I 6.

Azaěalnov školní rok. Co bylo dál? Bylo toho opět dost. Hned
v srpnujsme se vrhli do p estavby školky, aikdyžto bylo časově
velmi náročné, vše jsme do l. zé i stihli, takže jsme Berušky mohli
slavnostně p ivítat v novém prost edí. Ve škole vše začal velmi obli
ben; V let zapoznáním (sama sebe) tentokrát opět do Hejnic.

Dále jsme plavali v tumovském bazénu a letos novějsme vyjeli
plavat i s Beruškami (do jičínského bazénu), bruslili v Lomnici nad
Popelkou, ričastnili jsme se na rozsvěcení vánočního stromu a s tím
spojen;fch trh , proběhly besídky a tak dále a tak dále. A co bude
dál? Pevně vě ím, že mi elánrydrži a bude toho opět dost. Zvlášt',
když tujsem obklopen mil;irrni, pracovit}imi lidmi.

Na závěr mi dovolte poděkovat jim - paním učitelkám Mileně
Kašové a Ditě Jarošové za celoročně ,q bomou a zodpovědnou práci
(ošklivá fraze,alenenapadámě nic, čím bychto ryjád il lépe-pracují
opravdu najedničku s hvězdičkou). Paní učitelce VenduleZunovéza
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hodiny angličtiny u nejmenších. Paní Šmce Ko ínkové zavedení krouž-

ku ručních p raci a paniladislavě Šebkové, díky které funguj e spor-

tovní kroužek. panímučitelkrámvě e Tomešové avendule zunovéza
práci ve školce. Ivetě Pospíšilové a Daně Hoškové za chutnou krmi
a naprosto bezproblémov} chod školní kuchyně. Paní Bakešové zapro-
voz a parru Bakešovi zateplo. Jsme všichni? Nezapomněl j sem na ně-

koho? Ve škole ano - ale dík pat í i pracovníkrim obcezableskové
drobné pomoci, Všem míslrrím spolk m, ktere nam pomáhaj ív organtzrci

adokažoup iložitnrkuk dílujeJi t,eba- Sponzorum, díkykteqfon máme

nejen nové hračky. Dík pat í i vám všem, kdo pomáháte každodenní
neviditelnou prací udžet školství v Tatobitech a umožrit dětem vÁélá-
válllt v krásném prost edí. A to je vše. Vlastně ne - speciální dík pat í
paní starostce Lence Malé-zato,že je,jakáje.

Takže ještě j ednou - děkuj i zarok2016 a pevně vě ím, že vydrži-
me v nastoleném tempu a i ntísledují círok2017 bude spěšq , poho-

dovy a usměvavy. Ať se i Vám da í, ať jste všichni zdravi, šťastní
a bohatí - alespoň na zažitl<y a dobrou náladu.

Mgr. Pavel Vaněk, editel školy

AKCEWEDNU
t 3. 1. zahájeníqffiypovánočníchprazdninách
,t 3. 1. logopedie
st 4. 1, bruslenív LomnicinadPopelkou
pá 6. l. Berušky-T ikrálové
st 18. 1. bruslenívLomnicinadPopelkou
t 24.1. logopedie
t 31. 1. pololetr vysvědčení

pá 3. 2. jednodennípololetníprazdninyve škole

20t7lll 

&\

pozn. jarní prázdniny ve škole jsou už od 20. do 24. rinora

13



společenská rubrika

Gratulujeme lednoq m jubilanfum
90 let o MiloslavaBernatová, Lestkov 60
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Něco pro zábavu dospělÝm i dětem

rrÁpaNry:

1. Jednahlavička,
jednanožička.
Hlavičkakdyž zčewená,
konec nožkyznarnená.

2. Do šatu mě nabíráš,
pakp edemnouzavíráš,
vteple pro nme slzí oči,
vše se za nrnou venku točí,
beru z hlavy klobouky,
nepouštěj mne do mouky.
Kdo jsem?

DVA DŽBÁNY
Máte dva džbány, pětilitrov a t ílitrov/, a neomezen} zdroj vody.

Dokážete odmě itčty i litry?
Nápověda
Drileži{ije rozdíl v objemu nádob.

"'!4l ! lDp
awppt4d n ,all fua4pwpo {pu op aruaftpu '{a,o"l11111pd awafifr1

:411 uapa! apnqz ua^oJtlll4t 
^ 

ru?u lDt Qtq í,1111 g vn
ru?u 

^ 
a?orc,lď ,{ao41111pd 

lpu z 171op '{d,o,t111141 1tuldnu n^ouz
, oq?^ottt ll t?d op 41a $'upq?p {a,o.t111141 1tuldo1,,1

:tupqvp od,q
0u1 '0^?4 ,l11l'mlpdnz :tlluopp11

:!ua aď

3. Posečená znovu roste
a tak po ád, t eba po sté.

Stoupneš nani, p ece stává.

Máji ráda kráva.
A též smka,zajici,
koza, k ň al<rálíci.

4. Ve dne malájako myš,
vnocivšechnop erostu,
když měvidíš, nevidíš.
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