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Z oBEcNÍHo DIÁŘE
Udé|oíl v ob.l od vydónÍ 1'.&|o obalho zprowdoJ. zdrcméndú o kon.j'qj.

hÍsrB.ró.ďrd Ffuň|š.k Fojr

22207 * no Pidě Řédir € ls1vÍ si|nic ó dd|ňic čR vč'Budějovicích uskurečni|o dd|ší jcdnúí
oh dně budoucí 

'rcry 
Ši|nj.. I/34

Í"ději š. šchladnfu hlaw zóžín kona iř. kP|iběhu fuka|nžhó j.át,1í z.i,ěfú
z t'éío 3.hlizky j. oýšzh Žk/á.d/ dó/š/ho phhÓ@ého ijsék! 

'iki.é 
ý34 , a |o k. l.řižowfc.

PříbM, . chlun u Ťřebódě wndýbd Š|:fu:e .nrěJd od stfóže Nd 
^kžú.ko! 

blde 9.e fudál.
Pokručow| ab.hb|én Doln| Lho|y, nakoňčí óak pod|e Půwdnn1o PrÚu dž N hnin Foffu.škéJ,o
/,óhiko. ale blde p,Óza||ň provifu ě lkúěfu fu llfuňi nkěné kiižow|k,, 4.ó,adu*,ě
ř.čfu' P.Pfn' býo ýyhó,ž,. e.ik Pofudáý&nk o ot'zňel3e tak abPdi čás|ačňě P|é'|or Pro
dalš/ Jéd,dn/ o korečné podobě 

'il,i.e 
, kafas|fu fuš obré' Jdk jýn |6 již iafómo| / kjfulén

ýyden zpfuyo&j. rczběh, k nyní i Pýáe N zadhí uzfuí s|udié 
'ikie 

y34 ! obe Lášaje,
síudi. by hěld přkén rbj.ktiwí Pohl.d fu fužfu' Wiý, ddlýho 3nrěj.hín šfavby.
23'?'07s. kono|o t{foční 5.hdz€ místního sbofu dobforc|ných húičÚ

' z4 ýbe j m 
'fuoa! 

ješ,ě jéd|1o! děklji za Po2ýéh/ a hilé Poho4ě"|, I když ain
Jehašiě,, /.|ni Řid j@ e dÓÚědě| o,ěco více Ó čiúďti j.dfuh. z kóld aktiqích híŠ|níú sPoki
a opě| o ,ě@ ú.é po2M/ někÓlik ýusénÚ' (o čjw'|i 

'be 
j Pbfu@ýrh fiuíěží.h b!d. bjjjé

řa, v elších zpfuvodají.h)
24'2'07proběh jdš' lrcd ční MóopuŠ'

. bÓhužél Js.h i s fudjhd h!-| | l.|oá/n fu.. 
'y.$íow| 

nifu Ló'aia a íok jšfu né
doj|,,y zPí.štř.dk.wfu' b.@k k ke fuě ponakdní n.d 

'hbfu 
óčófí híŠ|níú ň6ék o |aké

fud nalou o.ha/.u P.ivííaf @pušrní P.iwd, cóž fuě k|zí. kdždi kd. je óchéta ob,ow| nžn
pfu dřLhé, z'h!ž/ podb ného ňábfu pÓděko'&/ a obdi
(^leodp6|ík ši zd.jzš|ějed.upozókku kažóý rck fuě PřeknPí|ďhín t,lofuPunÚ ýfušlÓb.i,
kaý j. vě|áfu! "|,d4 Po', 

^leja 
na' Př.ncj by e di /zlai dii|i, ž. še velíhe v?o'|ní

2ó'2'07 6y o doltačedo .eg!|ace toPaí v. všzch p.kojí.h obecní ubYtov'lY
jéd"ó 3e o dfobfu, a|e z hlédiska ndk|odů N |y11pě,í důbži|.u invý|ici o .kófukickéň

ložbfu nlóbýéhÓ PfubzÚ lbf|Óhy * hlžé|é 
'i.e 

doč|'| ýzdPifu 2é z6|LPiíél'|W,
ý,ěkt'ď.n 2 Př]šrích zPBwejů ý pak M téfu ubltony obklí gňút'd|hý Pří'PěEk
a 3 07 s. kďo| Děr.lÝ ko.n.vo|, Účoď by|o v.|M - šá| by P|ný'.@ 30 dětí Š dop.Óvodfr' Hudbu
r.odjčňě 2ojÉri| Ď'P.d9ď, P. €mň Pok L,šrufkovó z ĎĎM v J'Hmd.]' P'Kofondoýá o H'FojroVó'
sp&iá|.í.h ro|í še skvě e zhošii|i |(.hodi| h!'' o.Bouko|oÝí, V'Hronzoú, l^,^íkoÝd o F (ofundo
(o.horně zdsf oupiI V'Po|dch)

. rydař.."ó a dabřé Př1PfuEňá akcé udě|ala fé|kou Mdoa sPouš|ě dě|í Děkqjj é.n
zt1čB|,ěýk z podpÚu a É|iídý příš|uP'



3,3,07 J€ 
'ov.d€n 

e|€klrický p|oud do kop|. ý Jom NeponuckéhÓ
'jffi ťljd' že jshe opěf .o něco b|íže .i,il|fui' a héblde JE Po|]žéba koplj krkalmě

NPíJ.| zPřilúlý.h nefulitošíÍ ěr fuigo|ek t'.k j.ko |kjnuloŠfi' bík za ďho|u Po|]I

14'3'07 po k.ó1ké zimní přdióVce míupuj € slov€bňí íirňo JM sldv.bni 5'.,o' do loko ity Hdj
vzhl.da k P,obíhójícín zfuín p@ |o aŠi rebude t. rejleF|í zqón Plo ob,@|é|é

při|éhlý.h reh./i|o'Í, k.rečný íďdln dakančdí..lé ak.. e ale zo@ írachu Př]bt'l
1ó'3'07 je zokoupa -noyý" írol.Íorový V|€k 7 íun k ob€cníňu tfukto.u

fu re1ni dabfou ce hkduPaý PÓužj|ý '!ek 
, d.b|én tďhnr.kék šÍ.vu doPkí o čóš|ačně

fuhfudí dÓPÓfud Pr!žÍhný ýlék š hižš/ hÓfi6|i 5 |ú'
|]d př€ ohu únorc d březnd 07 bYlY po d|ouhéh období ba joké]<ol'v úd.žbY Proveday zók|adňí
obshové úp.4!Y Óíiciální.h inlernetových Šr.ón.k ndlí Ób.. Wuou']dŠqi.e .u '

- jed,ó 
'e 

o pM/ k.oky ýuč.héh. ÓbechÍho Édai v réfu rbl6|i' I kdlž tafu padobd
jvítk ječrě zebkd nadPo!íeí jsou B.íň cíld ňodď"í ú|efut'ové 

'he.ky 
s kw,rhíh a

okujkín obýhén' Do.láň., ž. 
'e 

sífuu zd|óJú klďMí n.ja PfÓ Nš. óbč@y' ól. i pra
da|.í níýšnžníkf krňě zóklodníú rrnoňcí by, doplnělry noPřhforfue o hÉ|o.ii fuší Óbe, a
Ób.dí ubytóně, j'ou zd. |dké zhiý z. áš|uP|tel4|.. . kMě jnéh. I zprcvoúJ uy
2 Llifui.. Př|pad,| zijéfti 2dé ňa/.zfuu i fu,ě dopln,ěňfu ío|ogalďij š ío|ogfuÍi.ni z rnný.h

' d ódPoGď N j.d., zčdý.h dótdzli: prcě .ejšau na1e Štuú\ky M .dÉe
llLbgEerz a1e ft Bh1y,kén wgo! lbfui.dd2 P,ú/ 2 adřa, |j, |okoyru, k|ďou bud.
hleda| kožq. Bó boh!žel z ňiru|o'h flqÉfrcmfu šo!,rohó oŠoba' k|ďá Pržodujé za
příPadné Přqúhóní í!,ó donány obci n.přiňžřfu' Í@č.í odnuP,é Prcpt'íh '1sm feý
2egi'||ob|l 2!L!b!gEec! a s rýtř.i 

'|íánék 
ňyn/ řéšÍňe da|í p.'|uP,

Ndš|i jffie ve schránc€ p'.o připonínky občdnů
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Vobaňí3.hfdnc.u.č.népropřipohínlryobčdnů5.Př.dč6€mobjeu |íí€k, kreď jsm.
prÓ uí. otiŠk|i. Ťozote| ňd ňějoké důbdy' kreré BU zobrdnily Pod.Per s.' Múž.ňe 9e ja
dohddorcr, jd€ Li o ut.ótu důvě.y k iníitu.Íh ú.bo o slrd.h, ž. ši někoho zi€Pidr.|ín' n.bo jde
j.šě o.jino! obrvu' N*hci Š. slovět do ro|e fuovokó..é o soudc. lnoiyho beru joko Ú.čirý
fo|k|ór v čékáh pro.lř €dí' vŽ]lý d hojně Využívtrý' seikóvóňe se s nlň jok v běžnén živorě, fuk
nokon.c i v€ vr.ho|ú po|itrce' M6íň všdk bfdl ďonyn v. &h|'íce š připoňínkhi joko l.gitinní
zpfuob 

''JódřaÍ 
ňdzoru, Mkon.c je to 

' 
ňoje Povjiňosf ze zdkom. RÓŽhÓdňě ! o|€ víc Ýóiím

'i.dnqí .z oči dd očf Vóžíh si |idí, kreFí jsou roho Š.holni o i n.Pňl6né vě. 5dě|í Příno' co ole
fu@.? odnndn' jsÓL ronao|. i.c' o vieD z6.. o (i|a. ieprdldY t €cnto aeoó(6on' |Ó
že rok věršiňoo Jedn'' "n.Ži $ýhi. . hnohdy v o|koho]ován oPo.j4í'

Ťo j'.h ob rrÓchu odboči| od téMtu' Ánonyn v noší Šch.dn.. není úročný' kLode Jen
ordzky, k1.|é by hÓh|y pddnour Příňo a hoh y býÍ roké Přimd zodpovězgY' odPďídón. lokld
v.ř€jně' d|e pouz. no lo, no co odpovědět Uňíhz] Pří5třeš.k m noh€jbo|Óvéň hřišri: Pňíhé
níkhdy 45'963'. Kč + .e 2n3 sÚ.h.ho ř.z rc v.aích firhy |(o9o]oE Pilq zo ..o l5'o00,' l(č.
obaí.ybníky: roční új.n 0,2o Nč/Á2...|k.^ 4'2oo,'Kč' Ř*r.uroc2:.oční i(i.nné
ó0'000,' |(čj 1d€ pozňohadv'im' ž. .artdu|d.. zo.jišťuj. všechny ok.. ob.e'

M poŠ|ední otóŽku arÍh ň.zndn odpově!'' 
'okud 

s. vůb€c fu ňi dd obj.krině
odpďěděr? sndd hy.h .jaoh dodc|' že do'acé ňo ň.konc.pčně d pÓ|ovičolě přiPfuv€nou okci
hohou tÝ2Mmně oh|oz r .konomiku ohce' V důŠ €dku to hůž€ Vé5r ož k př€dluž€ní obce Še všeňi

zdvě..n vó' chci' waqí 9po|uobčďé' vYzvor, dbysre š. do dějí Ýob.i zoPoji|i PiÍňo
ýýhi podňěry' zo zďÚpir€Le v.ín nohu s|íbil, ž. k vďší iňicidí vě ň.bud€ňe h|Gí'

RldolÍ Hronza'

SPORT

Telrtokrít h|óVně o sfo|ňím tenise
vnaší obci rJák. dw |ýny, Á |ýn ó &řýh obé ňuž'|B t'láfuj| a hÍqj/ 3f4 nis|fu!š]ó utkj"í
v kínniň ku|tt|.íň doňě Áaýn w 

'lÓžaÍ: 
Kafb.| Lli,.lbL Picko Peí. t,lčék Jú, kozél

'Ía|6lay, hfuj. Pfuyid.|ně d Š nšpě.heh .k|er PřebÓ. é miaI!|. e M př.ďnch níŠ|qh' B4ýh
hrcje .kraí ýu|ěž /é 

'|ožén|: 
sochp Ladkk1, kžd vlh]oa Jelínek ca|ňI|, shejbal pobe.ť,

Kouhý t,1ď.k d v l.|o&ríh |.čhík! béjlljé o i|ěz. |é|o @uíěž. d kdžni PoŠ|uP do okřúÍho
přébfu, v,&|é|éd da|gn vydá,í zPÝWdaje * ke 

'rok/ru 
raifu zdk Wó|íft a PřhMe

kÚai.é |abul<y obÓ! fužs|éf;

Fo|brlis|é pdpidu ukúělj zifuÍ PřípNw a začíxjí lodi| Íďňu M júí niltfóýskj u|kó,í
|/ plníň přhfuňéh !fuán/ poni| papld N ně|éň P.f.h! v J'Hfud.i Blk 5 : 3' uuž'|vÓ bylÓ
4ožffi šPal.č.ě Š dofď|ei' v Přhfuhéh 24afu / LÓdhéřo,ě 1z3' Ř.Pd prohról 5 : 3

Řóaš doňácích zóú3ti:

5a 214' I lzo0 
^|oyó 

Bfsířid R

sÓ 2ó 5 Ý 1.oo Ťiebě|ie B
50 9.ó' / lzao azkfuJbv

so 55 | ]o,o0 č4ké ye|aice
sÓ l95, lqOo 

^lovd 
yč.kj.e

5a 9'ó. v 1o'0o 5|ďó HlÍfu ,,|

Pňjďte ňés podpoři| a Povzbudj| Přj dofuicích .4hfuh o ki'|rcaké bod/, vý'lédky budffi

Prcvid.lňž un;.jio6t' jak ru šnóntá.h EPNbddj4 |dk N inffuční déa
tlÁy



Výioh ze zrípisu

3'žódhiho z6.dd,í ftt@n4s|fl .bée Lifuic. k|4é * kŇ|o 22'liw 2@7

Přítoňió vš4h 9 č]qú, zaÝfupií€ srvo íedY by]o ušR3qíŠchoPné'

sP|óÝ.é .o2Počlu Pďí J€|íňkovó |iío.how|o o YíŠl.dku ho9loddř €ní obce a rok 200ó' Příjhy
by]y:10'133 351,53 Kč, výddJe činiý ll,73a 505'55 Kč' ýýŠ dken ho5podoř.ní by|r €dy s.hod.k
v. výši r,55o ó5a,02 Kč' krďý vňik| z důVodu finoň.ovdní dk.e -zw d kofiÚňikoc€. |oko|llo
Hdj 'obecňě|oPůvodněmtlróokciobdržétdotociÝ.ýýši5,4ňi| 'ónulQ,víoňroŠnYŠuby|o
Uzovř.m Šň|ouw š€ zhotov te|eň' ŘozhÓdnulíh d účoŠlištóhího rczpočlu ze dn.4,12'2006 by|o
čótkd dold. € Pro fok 2006 snížft no 2,3 mi|'Kč, rozdí| by|Úhro2a z v|ošlhích píosti.edků obcé
zůslol € kmběžňéhúčluobc.k31t2.2o06čini|:  1 'ó73ó2l '02l(č
PMí J€|ínkovó dó|€ hfo.ňow|d o výŠ edku hoŠPoddřaí pří9pěVkové o|qqn]Ždc. . 

^^ol€iské 
ško|v

L'íŠai..' Mk|ódy zo rok 20oó čiňi|y 9!0'09ls o výňosy by|y 910,03 t'9' |(č' c € k €h k3l'l2'0ó
po zdoňáí: zisk. 

"l.ólo 
0 zos1uP r.kfuo Šouh|ďí Š výŠ|.dkeb hošpoddření pří+'orgÉniŽo.e Mš

L&aice' H|o9ovóno: p.o 9, prÓti o, zdrže| !. 0'
P'Fojr iňfo.nov.|. dktuá|ní 3 rm. oh|.dně &E!!i@gv!l. zo'ruPií€ šlvo Šouh|oŠí š Foňízeníh
-uz.mní sludi. sin.é I/34 Ú obcé Lósa'ce. 3 idifuí|ní účdŠií ob.e v€ výši loo000 Kč'
N 6ovóňo: pro 3' proli0' zd|i.|š€ l'
InÝaliční dk. € v|oce 2007 o j.ji.h íimncovúní: yhrovbo t0 bl. v bývo|é škod doroce 5'5
hi|'Kč, .é|kové ňók|ody budou vrcce 2007 činitl .c. 9.5 ni'Kč, zošlupileslvo obc. souh|osí
sPň.eríh iňvďtičlího úvěru Vevýšia h !óny (č od.6ké Ťořir € lny sP|otno9t úvě|uj € lo |et'
zdjištáí hudou.íni roŽpočrovýni Piijnn/ (bčžhý bonkoÚí úč.í bud€ po..|ou dobu iry'íí veda
v .5), H|osoÝóno: P.o 9' Proi 0, zdrže| Še 0'
zdk|odni |..|arki whdvaÓšl v |ok.|'.i Hó' '.o(. ?0o7 by Žde hě]o býl invdrovóno 3pll

ňoj.tku ob.e (ídvcbní p.r.c]y dni|iónu Kč' Irydiice by měd býr fifun.ov&o zčó5r' p.od€j €h
Do!Í|ové |isry) d dó|E zé zů9rorku no běžňéň účiu.
{9E!!!&!3!éi. Probíhó p.oJekiovó PříPrdW k€ slov€bníňu řl24í
.išr]č k. d kdfu izo.€ ob.. . by|o zodóno 2P.ocwúní p.ojektoÝé dokun.nrd.€
Pi.dsédo iňValr.izoční kohiŠe p FoJt š.n6ni| PřítÓmné s výs]€dken inÝ€nto.izo.€ nBJ€lkÚ o
2ówzků obcc 4 rok 200ó' Invaiorizoc€ prcbéh|a béz 2óEd schvd|ao, h|6ovdňo| pro 9, proti

By|o zjišfě.o, že někt.|é dříVe zokouP4é zenědčlšké objekry (srodo|o . v€přln) íojí nd
Pozňcích Š1'íu' Jední š. d pd|..|y č ' 143,|44/? ó !.74 ' zÚtlPit.krvo obce pověřUje ŠldroíU
p'Ř. HrÓ.zu diP|dvd u ioholo sldvu Př€vodén od íátu. H |ďovdno: p.o 9, proii o, Ždrže| šc o'
sp|óV.e roŽ?očtu. úče1iíobc€ P'J € ínkovó Šzznáni|. Příiomné s ndwhen |ozpočlu obce ňo.ok
2007' ŘozDoč.t ic Š.hodkový, pi(jmy čiňí !3,434 550,' (č, vÍdoj€ 13,435 900,. xč' Aoudí
{Š.hod.k) 5,001 350,. /<č bud€ hrozď Poňocí úvčru y. Výš a ni|ión Kč o dd. zůsrork€m
z běžného úč1u k 3112'200ó v€ ýýšil'20l35o. Kč' Ť'Ťo finončnÍ p.osrř €dlý budou po!ž'ry m
dosrovbu byrových jednor.k v býV}ko]. o M pokfučovórí íovby 9ot.|itu Hój' Řozpočeí ob.e byl
pÓdrobně .ozebínán o Po drobd.h úPfuÝóch Šchu' a' H|ďovjio: p.ó 9' P|Óti o' Žd|ž.| s. 0'
sio.os'o ob.é P.Hronuo Šezníni| přítonné s €kmon.rdm iozbď.m b9c9!s&Ú-.s!<d
ub'4oqv' zd Poš|€dní 4 .Óky j€ h6Poddř€nl ýýŽioňně Píodž]zžné' zdtí6 by|. přij.td idio
dpdtřaí: iEro|ovdrE r.gu]a.. 

'oP€nÍ, 
zajlířjd včtší P.ÓPa9o.€ ub''ovny ( nz.|c€, p|opogq.é no

t€boý.h 9rnínkóČh obce)' Do budoucno Š. h|€dó do|ší Žhodnocaí arih n€!'yÚžíMých proŠlor

JednÓr ivýn zosruPiré|úh bY|y lrčey ko|eh bíšt. jeji.h byd|išrě úz.nní obvody p.o l.'ší

ÚP|né z^ě^i úpiš! |z. nd)it 
^dý.boÝých 

si.dnká.h ob..



Je joro!

Lerošní zm by|o sic. mírnó' přďo io vylodó, ž. no lo|o še vš chni 1ř-ší o nú|okdo 5
9 ncdoŠtotkeň ňrozů dě|d ňěJoké Šrd|ošri' občďňé Pňí iýy r.P]ého vzdu.hu d Š ui. € i
V kd|adóině ziMíň období vy|óka|y Mohé m zohf&li, nebo Před důh už ýňiňulý.h 

'dn€.hjby|o j. viděr s koíory' hróběni, Š ko|eě|Ý' ' zdó se, ie 3lun.€ o r.p o qa.ldv rouhu Po jo.ňím
úklidu. \'šok Fou výl|€dky rok. vidire|ňá leckde jŠdu Uk|iz.ňé néJan zah|'íd|.y, d]e i šřší
p.osrronsrví ko|.n ddnů' t.óníky jsou uh.oboňé' čm€ňic. o 5věží liŠty i kvěrY jo.ňí.h . bu|ovin
jokoby okřúú|y uproŠtřed uh.dbdÍý.h d q,č išrěných Př.d2dhúdek o 5rróněk Před pbrY.
Jiných joko by sé íd|€rú 

'rodic. 
Jofního úk|idu vůbec rcdorýko|o voko|í j.ji.h donÚ. bd irc

ahrcd@h, to t1pddó, joko bY vš€|iké uk|íz€nl, čiíění' h|oMní' bí|aí, |okovórí c vůb.. Vš.ho
ko|€n kréš|€ní, zkútko Jdmí úklid' PoEžďd|i zo PřekoMý zýlk P.obdbič€k kuPdni pow|qlíciho
5e.n€lí d nepořádku vš.ho druhu, prkny počíňqjé o rez.ýni zbyŤkY nďodí konč. dóvqlÍ noJevo'
ž€ Mjí j né ŠioroŠti d vůb@ Špoulru Próe

J.k pfoví pdn Mí|dp.LuŠkd: Uklízíš.|i Prcvide|ně, pok lehce. jedním Íqh.'n,
zonet.š Dřed VloŠfňín Droherl.
chc€š.li Gok, oby ob.c nďe by|o šu|nňá,
vezhi koště, vid|e, káru o vydej še ,o švó h!'nňd|

vóž4í občdné, jÓ|o u' j. opmvdu rody, ve|ikonoce iokřík.jí. e dv€řhi' o lok žódóre i 
'ylikmv.€ .ozh|édněl. š., p.6ím, ko|€h sab€' .hal € Š. zmíněného nářodí' Udě|€Jt. L&aid

knínější| vš.k ši tÓ vši.hni zď|oužíň.' Á ýóň 9ofoornýn ro z|.Éí nd|odu'
á když Úžjsn. u ré dob|énd ady: dibudel. Vši.hniŠouh|ďit' ž. kličkovéní ň€zip3ímivýko|y m
vďejdch proírorsrvích ňaí sPó.r, k1€ý P|oŤÍýá kond]. ' ÓpiiniŠnu d mdoŠt.éhu Poh|€du M
svěr' fuosím., db.jrz m čŠtotu ivtoňlo oh.du, bud'f. oheduP|nÍ k ólolníh! oštot.ě,
n.zopo nně| někr€řÍ. ž. vo |né FÓ bíhóní Pšó o j inéh o ' iedy i dro bnéh o alřeclw, i. zdkÁzdo?
Nuže, red už př €jeň€ ja dobrý 9rdd do jófo, oť Vš.n É*hno kv.l €. Vzkvéió d vš*ko nehť

Vo& 2oíÚpifé|sfvo

PozvÁNKA
31.3.2oo7 BUD€ v ,^Í5ŤŇí x^Pu sv.J^N^ N€Po^^u.xÉHo vEuroNďNÍ xoNc€ŘŤ
ENDňI.HoHn,{o€.(ÉHo PĚv6cxÉHo ssoeu J^koUBE|(' zÁčiŤEK JÉ v 17 HoD..
vsTlJPN€ DoBŘovoLNE.
&ncďru bud€ př€dch.izer dÓp|ÓvÓdíý v.|ikonÓiní pro9rcŘ s P.o]dickýhi ukÁzkoni Ve|ikonoční.h
oMží' výzdob o M owný.h k|6|ic ý wdó^| pAó Gé6.ové u p dvŠkd d poní slžP.ňčiňové
z DěbÓ|írc' P|og.dh ečínóve 13'00 hod' vProslóru Pňéd kÓPličkou.

OZNAIAUJEME

v!€n r|pě]ivin ček.te|ůn nd bezdrótové WiFi Pň'PoJ.ní k inl..ňď!, ž.lifm JHcd^P
P.oš€fři]o aow sVé ňoŽnoďi d Piiš|íbi|o př poj.ní (č'íšr ob.c bude využíwt s 9nó u 2 Po Íkm, Pfo
j žní čóí ob.€ blde Vybudovón ňový 

'Y5||oč)' 
vši.hni Žój.nci, kleří n.zitíň ro beudrótové

připoj €ní nŤ.zignovd|j o nepřipoji|i Še prosfň.dňictvíh 02 Ťé]efmico' p|o.ím, p|oJcvtc ŠÝůj

Řsr.u|oc. Jďdb.k ndbízí hÓžnošr koždodwích obědů v. €né c.o
důchodc€, opět prošín. vš4hňy z'íjen.., dbY Še př h ósi|i m obeníh úřodě'



stránkd děťem
nehoh|d jsem to už v}drže1 o roŽhod|o js€n se vóm noPsor Pozo.lji !ž d|ouho' že
dosPě|ó.j sidosŤ č6io Posí]o.jírůzhé ŽPrdvy, o|. vóm dět.n nc
Tok 1o 2kusíh jó. Jmenuji se Lós€nko (ro lYpodó moc pěkně' když Šu ro fukh|e
nopíše, co?) o jš€|n z|od! skříÍků vesnický.h' Áno, ono' jsem skřítek, v|osině
skřirkovŠkó ho ko.Tody v Lóseni.i lsem se rcrodl|o o moc se mi tu íbí' Je ni tePrve
300 |er (Jó vím . u Ýlís |idí je to hoc VYsoký věk, d|. U ňd5 skřítků je to hěco meŽi
dětsivíň o dospě|óctvíh ) Tohl€ psonívdm píšU pordjí - Gichni Škřítci tni lotiž loh e
spojení3vónd ňedopr.uči|i' P.ý o nás ňesní.ie věděi' Jenže já n€vím Proč| Můj .od
Vtéh|e veŠni.i žile tok d|ouho '' ' o v'y |idé tdlv, tok Proč si Prostě nemůžeme
o|espoň tokh|€ povíddt, že 'io?
PíšU r€hh|. dopis p.o vó5 no sýíríci bedýnce - řikóre ji Poč íroč ' Učíne se o něm a nq
něh ve skřírkórně - ro je ndše ško d' Ťom nóm o vós Ý}próvějí' Taky říka i, že pý
ÚŤíÍe kres|iÍ rukomd . redo pos.ie komo, ružkdno, Vodovkoho, voskoÝkomo, P.osrě
!čím možňým' o to vóm ÍokÍ 2óvidíh|Jd uhíh nooÝdrj €hon dí|(y sVé ko!1e|né hůlc.'
Jééééééééééé, víl., co hrn. hop.d|o? Nand|ovo|i byŠt€ lnne? P.Ósiíiíiiiiiiifr| Jsefi
ho.hó|ní skří,tkovskó ho ko, kturó ňó čepičk! Š banbuLko!, šotičkY, bÓričky o lesi|i
budete chtít .odě.ji mo]ovo.i mýho brá.h!, rok to vůbéc névodí, jó n! obróŽky !kóž!
o 1řebo PříšÍě si blde chtít s ýihi PsóŤ i oh. Á tok ospoň Gichni skřílci 2 Lósehic.
uv]dí, ž. jsr € hodhé o šikovné o n€budou ňri noddvot, že jŠe|n néco p.oufodj|a' co
hehóm, Tokž€' Jó dóin do Wšeho don!' kon chodíÍe laměňovot peníze zojíd|o' pl1í o
.ůzné vě.i (říkáte ionu ob.hod) tojrou skřítkovsko! krdbici, d lom ob.óŽek ňebo
více obrózků, kt€.é jsie íohoovdlid podepso|i, prosrě vhod'le. Už se těšíhr, ož Šije
bldu D.ohlíž.i]To blde boródo]
Á příšlě - ož budou zdŠ€ tiŠknour zp.á!Y p.Ó dosPěólv. zkusín do toho Počítoče

rěkíeré vďz obróŽky 1okY ddt Gnod si Vu Ponenu' jok se tom ty ob.óŽlcy vk|ódoj,
možnd lsem Žrovno by|o nenochó, když j9í€ ro b.o|i ve skřítkórně' o|e třebo mi

Moc se těším] Můžere mi i ňopsot o ptát !e no co ch.e.ie' H|ovňě se nezoPoneňre
podepŠor, zndm váŠ vš&hny,jenom neunóm vdše Písmo nebo Písmo Ýďi.h.odičů,
Ťok dhoooooj o Ťěskří'kopBk|

e.úúndLe.h..aÝ'&4dedFVyúaióXrcčněyúkfu2fuk


