
ě.2

z oBEcNÍHo ĎIÁŘE
Udó|osri v obci v dob. od vÉó.í př.dchoziho čís|d ob...ího zpreWdqí. zoznom.nóú d

kon.ňluJ. n|slo3t..o!la Frontiš.k FoJl

23'2.o3 byI v ndší Ób.i ušPÓiód'í r|ddiění i^ošoPušrní p|Úvod
j'eň nid, žé ífudi.é by|a.Pér dédřžfu a žé sé srd|é fujde h|srka fudša.i, krďá fu|Ó

zki dakóže reja P]:Prcyn' a|e |aké 9/drží yelňi hhočú ffiŠopuŠ|ní da bíky w,ň r'šeh!
Ťe.t'ókfuí fue reki|z Př.khPrk d zdmz.lÓ Póuze níš|ění v.čďní rcškór"í na.ndy do Prcšíoťu
Pi.d |fu|e|y obé.ního ho'|in.a 

^hi/š|ě 
by sj zakúčéň/ @pus|u uřějÍě z'|auži|o di'|o'i,ějí

r'3.03 náŠ v P|ňéší|. zdŠóh Ó.kóEnnd
doPad afkinu vypadal z pačd|k! dos|i hí.ziÉ a škÓd, ! ňé' by|y Uči|ě ||š/ héž přj ďkdňu

kr.n veh Pfo|o uenu! Pžíšru? Éech šP.l@bčdů o .fuBe!1Šk.u vhoňt při okoňži|éh
a&truiowilí škod' N"šÍ,aŠt'Óé tdk byý h|dv"ě děti, ktďé díky vý|hdku .|.*tfickéhó Próudu Přišly o

3'3'03 sévMhfudňih t €rhÍnu koňo| Ďěiský ko.ň€ýo
'dk@ P,o děÍi byld óP& /.|ni PÓv.d.nn ó š/./kou účdšíí zd ledaí obc. děkqji uš.n

ď9@jzó|.fljň j akÉúú kaňé@|oýého odPo1édhe . ňfsÍh' žé ak.é PfÓ dě|i |akÓé|o liřoně ňáň
úěžé le.Lieló abec záyldě|!

'íotodokh4tdci z nhýPunu i z DětškéhÓ kffi.w|u Ml.ft|e trcdjčně ft Óbé.ní.h
web o.ých s| r@ kd. h e W' las j..' é u
to 3 03 5€ ioš€ ob4 PřiPoJ a ke kohPon ',v ojko pro Ťiber"

' ,lvěšqíb tibekké vldjky jšre 3e /l.t.šnín fuc. PóPf/é ďiddli kfu|šín 3a3 ěaryn d
naft/ckýň rudnicín a ale'Pdi 

'yhb./i.ky 
|ak PodPořili kaňpan Pfu PoÍ!š,,án/ 1id'kýrh Pfd|

" 
ibe|a Jfu ród' že z.sfupnelé |uto akci jzdnonFlaě PodPořni jýk Pžavědčq, že Podparc

Pódobných dkcí j. skďo fuřók/ po,imaší/ d.fukfu|jcbl z/a/dých Př.dsíali|elě fuš/ 24ě fu

. ú.e inforfuí o ok.i a šitwj v rrbeíu ,ib.c j. fužfo' Mlézt' NPž M híWtdÚch

v ?íě.u březno 03 Provddí sPráVa o úd.žbo s n'c J. Hfudec P.ořežóvku o kó.eňí Poškozaých o
bezpďnoŠr ohrožuJící.h Št|ohÚ nd Poz€ncích př é}djících kŠinci Šně| Vydří nd "sedó.ké

. sPrórce d.t'če,ých pozekki píawd| tqto zófuh k zók|adě odb.úéÁo Pofu"zaí
zdMhtníhó štóW j.dnďliyých s|foňi síejně jaka přj kóc,/ s|rcnó y ldiskén řa.. ňi by|a |íta
koždého 

'|íň4 
ale jffi Př6ýědčdý. že Pro|edfu' 4b/o,/ by|y v en' sit@c, rubyrné

3!o3l.7os| 'p '| .<|vJoíl 'o|n.pier|ov.1oo|ouhoo!ekj!dm

. |,s/édky abjedfuné srldE' o k|e/é jfu vó' již někahkót' jnÍo.kowl ydží|ějších
zPfuVodajíú o k|*i bLde 13'5'2003 Předšf.@ celé obci (víc.|azkikúích fu jjfu'n kínž



zpMwddjé), Přjdló futLPjEbb 3e fucqýkj Pociry. áie s,ce nyní khh,í pÓdkbdaý
fu|ďiál. kréý Jfié dlfuhadobě pasrnjdoli, o|é š daPrručúík zďhónt pfůtah 3iki.e I/34 nší
obcí zoŠtLpi|elŠíW |edy čekó velhi .b|ížné foúodhuíl. Jak dó]2
21,4,03 'i € po|ož.n.koh€|ec zdŠfdhÓvého.ecykótu no c6iu zo Forňonskýň .-ybňíkeh v úseku
,'od Duchoňů ké sou|dkůň'

' |ato c4ta bla dlouhodabě Jedrcu z nqholšLh y rcš/ ob.i, j'éň Pfuro Íád, žé jffi M|ď/i
alé'pdi |o|o ko"1Pfoňifií řéš*í Ašía|í.Ú re.yk|óÍ nqí Šice dejkík oŠfah.Úň ?oÚ.hň' k ía
o|e ý]dní řešP,í pf. kéhě |7tížehfu kohúiké.i. k|éíÓu ,réjně da buda@ č.kdjí s|avební qrc|1
kid / 

'fu|islašťi 
s kúalifui

23 4 os Droběho inío.nočnis.hůzko k ýlše zníněňé -ÚŽ€mní 5'ud since I/34 u Ób. € LóŠa'ce'
!.č6ó ŠDo|uobč.nůň byd|í.íh v í&né b ízkoŠ1ih|ovní3i|ni.e

pa0žaali kre fu přja.jn.nš/n s/aké š.znónt 3 ýded]y študie nejdžíVe neJýíc do|čfu'
.bry|e|e Nší obce , |,, k|éřt byd/Í | rěaé b//2k6rj 

'ikjc. 
a Její ň.gútiňí v/iý/ tdk rejÝí@

PÓ.n 4]í Děklui É.n, kt'ďí př!šh ó dkh4ě še zapoji]i d. disklze
. o'ab,é ||ňía zvu ýšďh,y spo|uoběony fu y.ř.jné Př.dnavuí ŠttdE d,e l3'5'20oa od 17

hÓdi. y kubluín *íla kde bude fužnos| |més| hóhirky o pÓ|oži| k.,kř4ň/ doía4 konpeí,|nín

Á j€šiě k děfskéhu kofnevd|u

Musím Še k lé1o udá|oŠt v.óiit h|ovně p.oto, dby.h poděkovo|o vš€h' kl € ří ho PřiPfuvoE i
Ťokž. Ve|iké díky polří] Ád.|.. Konrcýá {o ié děkuJi dvoJnóŠob' Protož€ jŠeň nd n hinu e
přiděkovóní za '!ndě|y'fu MikÚ óšskl b€síd. € d pok no odv€nhích večer.ch úP|ně zdpÓnněd
Óh|o!v'íh Š€!) Nctá|.. c ociďi člrkóýýň

L*incc Duchoň.ú
F.onnilovi . šriŇíkovi Fo]Úýh

- Všichn výš€ jh €novoí ši připrďovo i nej €n ob.čáí (9 pohocí ňohiňEk)' d|e i Ponóho|i
5 příp|ovou 

-ind dBkých ddrků" p|o děri o .e|kdvě š Órgoizd.í
N6ňíh zoPoh4oÚf no Hdnk! s'róňdkowu, kr..d ré' 5 n'mi Vš. piipBvoE|d, d e dí|9 u něrě ddtd
kÓnóí kdÚzvo U Už m něh býÍ nehoh|o' protože odje|o 9€ ško|ou no hory,I lok díky hoc

Toro dí|q j. dí|.žřé' protÓže ÓProvdu naí J €dnodu.hó 9/íoupit před tokové hnožŠlví idí o
hrói 3 ňo 

'ndiúňy' 
h.ér si5 děrhió nÓh|6 o|gon]'oEt. mdokdo př.níže šán Š.be d jde idkro

ponoci. Ťokž. op.ovdu h]o9ité DÍkY v'ň vš.ft]|!]

^ 
lešrě j.dňo díky. Vš.m r.m' kdo pondho|i dt'už Š Výzdobou Šó|u, šh'íněníh k.obiČ no

ndiórský to1eh' 9€ šitíh iňdiánslých p'aLíčků (do k'..ý.h s. vkdda|y komínlÝ prÓ šrěďí)' Še
Šhóně'íh ŠPÓnzorŠkých dd.ů d šponzo.ů vůbe' š úk|deh 5ó|u Po ce|é lélookci 'P.osrědikG.m'
kdo oč n.muse i, rok pomoh|](/a j. niŠ štd|. Ví.. zd.Óžjš.n v!ěěnd ')

ozNÁ^^ENÍ

-Územní 
studie si|nice I/34 u obce Lós€nicď.

. 13'5'2006 v17 hodih se v ku|turníh sd|e v Lqs.nici koňó Ý.ř.lné Př.dŠtoveňí
,lzeÍnni studie si|^i.e Il 34 u obce Llísenice'

zo Krcjshý úřdd: In9' Á|.h'Řod.k Bo č ek' v.dou.í Ódd ěLaí úzeňního p |ónovóní
Žo Árchir €kroňickýdr.|é| šrěPdn (zhorov r.|s'ud.): In9' 

^rch, 
vócLdv štěpón d In9' Luhír zenk]

- vítóiijŠou !ši.hn ŠpoIuobčoné' kt.rýh naí hoŠr€jřý do|ší osud silňice I/34 v nďí obci
úzenní srudi., Vč.'ně ndpový.h Podkddů d fotodokun.ntocz'.]e kmhédnutí v konce|óň



Daň Ž n€hovitosti 2008
Finonční úřod 

- 
V JindřEhově Hrad.i ŽveřelňiI vyh|áškou hroÍrodňý předpisný

sezňom o !'yňěř.ňí doně Ž ňernovitosti no rok 2oo8
vyh|'Ékd'Je !YVěš.m ňo úi.dní d6c€.s.znoh Šdnorňýje kdisPoz'd k veř €jnéňu noh|édn!íí nd

obecnim úřodě Ód 9'4'2003 do 3 5 2003
. k p oc4í doně budou íinončníh úřod€h rÓu.sí|óiy pošrovn i puu ÁozKy

svoŽ tříděného odpodu
svoz čďveňý.h'$J|ů (Popít) o ž|uých P},r|ů (pldŠfové obo|y o nópolové korrony)
bude provoděn vŽoy Prvni ponoe|í v hléíc|' poD.vé tedy v Ponoéh 5 kvélrc ?oo8|
. brÓvÓz {ol'ni..ú m |řiděni odpdd |e /o(|Óvdr o |o.' ÓoÝo/ n4rio.ne1o odpod. |pop.1'te)
kdždé úÍe|ý zísróvó nez^ě^ěn

Pozn] JdkjŠt€Jžby|ipodrobhě'nío|ňovóni
pocqí Pop|ofků zd odPdd, dochdzí u eÍašniň fo.. k
sYŠtén piedpok|ódd hihojiňé rňídžní do PÉů dvou

V Pryníh ]erÓšniň ŽP.ovÓdoJ o toké vprůběhu
.ož!íření 5y5téňu lříděňí odpddu V noší ob.i
bo.ev - čé.V€néjsou !rčqé no Popí. d žluré

NÓw 
'den.o. 

rcjmď t42oo3 o 4r'..d\ do'|'izi |'?Fo Óro|\nc.? -.d'zo. l,
Bo! ' 'Že'  9?..  ž t lo| {dr v d?'  

^o 4 l 'e l  mú|nL mPíae nP|; 'oÍ);
odP.d.h o ch'ě| by.h p.olo aNu dPe|Nď m zodpÓvědňoší vš.ch +o|uob;dňů o Požódol o

Děkuji, F.onr'šek Fo|r, híšiÓsroroío

LÁSENICKÁ PoUŤ 17. -|B.5.zool
V souviŠ oŠÍi s b|íží.í s. poutí proběhne čiš'ěnlobe.ních kohuňiko.ía při|.h]ý.h ProŠro|, ProŠíh€p.ďo idk€ Všechny spďWbčdňy o souč iňno5r o úklid oko|í Švý.h obyd í'
PoUťÓvé dřdkc€ budou jdko V oňŠkón foce uhíslěny v p|oslof! před Mol.ň.kou ško|ou.

Poutní 
'nše 

svotá bude V místníloplisv' Joňo Neponuckého
!|oužend V n.dě|i 18'5'2oo8 ve 14 hodiň'

Pozv ÁNKy
J.zdecký k|ub RÁ6Ro ve spo|upró.i s obecním 6od€m pořódá v soboi!

3.5' 2oo8 čorcdčjn.c|d odpo|eon.l
Žrehe vštrhny děliirodič€ nq hrY' sourěže, oPékdní Vuiri''zdu no konio pó|€ní čorodějn. €,

Nlo jízdó.ně ! odw iků od 17 hodn. č(odějnický koďýh Vílón|

sbor dobrovo|ných hosičů vás s.dečně Žw no 
'mdiční 

Povíovov zÁBAvU|
V sobotu 17'5'eoo8' zočá'tek ve 2o hodin' HroJe tan€čňí or.hes,fr UNIVERSÁL.

v nedě|i l.ó.2o07 pořádó TJ Ropid v. sPo|Upráci s ob.cníh Úřodat| o sboreh
dob.ovo|ných hosiči DĚTsKý DEN|

7Éhe ýš?(hn d..l m @Ň|ee?pŤ šout.Ž'o.Jódlelop'.g-dnu LP|eodpo'zdr.b 
'dekdsDo/( 5q(Á.ŤHaAD idoro9.d.ufo{B'\.cao<sovA )raw zÓ.o|?. v. '4 1od|1

. 
Modďowí budarmdičně P DGon fua9ď. /ak. € s € bud. konor Jen zo přízniváho PočoŠí'PozoR| Vzh|edem k op|ově hrdcí Plochy foibo|ového hřišJě bud.okce minořódně

přesuňu'to k Nežórce,,no Ploc ,



TŘocHÁ HISToRIE
Tentokról o ško|e

srejně rok FkÓ ošudy |idí jsou zq]íMvé i osudy ýznomný.h donů' .h.i krórce
PřiPoh4oul o5ud jedhoho, Ž historického h|edisko P.o obec Ye|hi ýýŽndňiého domu'
V ,tomro 

PříPodě jd€ o býW|oq ško u.

Ú.ra k. VŽdě|ďostiÝed|o nďe před|Ý kromu, ž. v.o..1894 PosfoÝi|i novou ško ňí
budovu V -dn€šnt Podobě' P.o Éjítidv.šÍ - PříP|oW Št.Vby Í.W|a cco a bt /Laa61a94/,
v|6rňí stoýbo Pokiece|ý.ok' 27' 2' 1894 by|o zoPočoto ikoPem s'iudně,12.3' 1894 by|y
\'ýněřény Žók|ody d 10' 1r,1894proběh d ko|oodoce' (ďž v.zhehé Ť..hň i. ké možňosfité
dobY,lruŠílleŠ€ před tíhto výkon€h Š úctouŠk|onit,

ško|o by|o stověňo lako t.ojtříd|@' sPrówi úz.ňí obc. 1.hdy Ž6ohovo|o obc.
Lísenici, Do|ní Lhotq a Dvorce s c.|k€h l30o obywte|i /8o0 + 30o + 2o0l. Počet ško|ou
povinných dě.tí Š. v té době pohybow| |nézi 18o . 25o. Ténto šÍav .trvo do roku 1908'
Vrom |oce by|o Vybudovóno lednoŤřídní ško|o v Do|ňí Lholě' zpoh|edu Počtu dětíš|o o rok
Ž|ohoý, Poč.t ždků Pak PoŽvo|ňo k|6o|' a' ý |o.e 1922 by|q ško]o r.dukovdno ha ško|u
dvoutřídní. V. Vó|ečném |i.zidobí chodi|o do ško|y 50.90 dět'í. Ťyto Ždk|ddní info|lío..
jšem čeryd|ze sko|ních k.onik' Ťom jšou zochyceny o pops@y všehlry význomné udó|oŠti
nelen ýe ško|e, o|e i vce|é ob.i' RuloPis tě.h,fo neŽivó|.čňých kroňik svědčí o vlsoké
.dbo.ňé i 

'nrovhíúrovhit €hd.jších 
učit€ů, záPiryvkronikóch by|y Př€rG.lry VPrůběhu 2'

světové Vd||v' NoVé zdznolíy o ško|€ jŠ.u V€d.ny až od r'l951 a nqtno PoznollleMt, že jde
o Š.trohé d neúP|né infoíno.e' Pdněrný počér žáků Še rehdy pohybÓvd| ko|4 20 o
PosruPňě nhně k|eso|' Áž do roku l97o f!ňgovo|o ško|d jdko dvou1řídňí, od.oku 1971joko
jedhorřídňí P.o vÍÚku 1'- 4. r.čníku zš' Pok|eŠ Počtu žáků ved| ý ťoce 1979 klaýřeňi
ško|y, NoP|ni| Še tak j€jí ošod jdko vzdě|ávdcíh. in.ti.t!tu. Př* !čehry Pokus"'/
V nóš|€dují.í.h |et&h, o.to i po ece 1989, se nePoddři|o vróri'iško|u lejímu PoŠ|óní'

V roc€ 1980 bylo zohójeno PřeŠÍovbo škory ro Ústov socilí|ní P éče jako zořiz.ni Pfo
nentó|É poštižené dčti' PrÓVoz š tínÍo novým pos óním ško|ní budovy by zoh4]en

V.oc€ 1988 by|d k budově bývd|é škoy přišÍdvéno ob|udnó ŠtóVbd Pdvi|onu
K|djŠkého ÚŠrdvu ŠocióLní péče, k.ier{i dnes !|ouží joko ob.cní ubYiovňo.'

činnoŠrÚŠrdvusociá|ní!éčavobci by|dukončenov.. 2ooo'

o do|ším 6udu ško|ní budovy Příšrě'
Rudo|f Hronzo ŠtoroŠta

PoDĚxoVÁNÍ
Ve|ice ródi vyhovujehe Paní R8ženě i^dcourk.vé. rcze^é sfrbodoýe d ,veř.jňuj€h€
nlíŠ|edÚí.í poděkovóní Žo zách|onu životd'

za záchrahu žiýoto lf,ého sYM i|g, kařla aocoufka z Pťdhy děkqji pahí Libuši
fkvičkové z Lásenice č,P, óz PúÍ r'Áfkvičková ŠynoÝi dne 5,4.2oo8, Po jeho

havó i M kole v |ese M Dubo,ici. PřivÓ|ola zó.h?dkk! a ýín nu oŠ|hě zoch|ói|o

RůžeM eotkouó lf,atkd



Nópod no prózdniny
aneb Lósenícký ýden P,b děti

B|íži se |.rní p|ázdňiňy' .oŽ J € skvěd ŽPróW P.o děl . horši Pro Pfucu.jící rodč€ Ďvo
hěšíc. prózdninje ProŠrě víc než těch -pó.. dnů pmcovní dovolaé'

V€ něŠr..h *ištuJí rzv' příňěsr5ké r'jbory' kr €ré p.ob'holí Pi6 den o Večer s. !ěr
ý.dca.jí dohů. rc šPoňí Ně.o Podobhého bychoh.hlě izkuŠú tody V L'fuai.i'
Ť.rnín: druhý ýd€n v č.ry€rc Gd pondě|í 7'7' do pátku 11'7'2003)
čo5oýý hornonogfum] od 9 oo hod do t7,oo hod
Věk dětí: ško|ní děti (pokud by ch1ěy ih|ddší, p.k v doProvodu .odiěů)
P.ogrdn: pod.pÓčosí. Vo|iobiiňí . u|čiiě bychom jeda d4 ňoh| odJď m ce|odaní \ý| € l,

v J né dňy s' budeh€ hról (d6kové hry'ňíčové hrY,vědohoŠtní soutěž€)' zPíVal'
tvoř't' prÓŠtě Še budehe Štopro.Útně d|ž.i h4|d'kdÓ ŠihBje' nez Óbí, d J € l iě se
ně.o zoiímového muéim€ o doaím€,

Pokud foót. zójeh, p.ošíh' ozvěte sem re| č r23 731 423 (l,1' Fo:tNá)
d nebÓ fup šld Lósen.e d.l@sez.ón.z
a ňebo 5€ přijdté osobňě doň|uvn.LósďiečP2

Počet dě1í by by hot hó|ně cco 20' Toké budeh€ ród' když ně|lj €ró Mninko čibob'čko (oe i
tdíínŽkč děd.č€k|) bud.mít č.Š d .hul' nón ponoci Š orgonizo.í Pi.d.nděk'Iem€!

zd Órgdn zóror}. H@ Fojtovd

Výtoh z€ zópisu

11'Zs.dá'í &.fuPite|'tvd ob.. |Áýnke, t dn.zo'pfosinc. 2@7. přílohho 3 bslupÍs ů
J,zóvbziaa rczpačroué opďi.Ň ab9oh'{e l03 .ozpoěiovkh zňěň' Jde piedeýšín o úProly Po|o'ek,
kiaé nebyy vpriběhu rÓku ě.rÉiy dióÓ doč..Bíy, dá|. Ó Pilj.n z Prcd.] € dř.vd' pií]ny a
ubyioúií, nókup šlě.ku io cs5ty, úíolÝ zúvěrové]ro účtu' nedočsrÉrí úýěru o 290 533 Kč' ftkup
pmcovní.h Šlelnokrolů pro hcš ěe' úk|ddy ňa rcáiaí veř ošvěr|eií Vob. a do|ší pÓdobié Po|oiky.

zosfupť€|s1vo schvd|i o provid o rozpočiového provizo|io pro rck 2003,
Mbiošrorošio Podo iňform. o Vyjčrování dord.e id dpňV! .|ekfÓ nsfu|a.ě V só . ob.cňi |6rdÚm..

Dopo.ud re9Éínlg oÚ šď pof,rlený.h žódošrí o přid. .ní b}a! v ěp 73; Jšo! horové Žňc .cké PoŠldky
m byly v bYiov.€ čp.171' zdšruP r€|sivo sÓuh|ds| s p.Ódejííňi .eidn rě.hro byr! db zfu|..kých

schvá €rc u něni !,yh|dšky o mk|ódáií š konuúhín odPdd€m' vejd€ v pldrnosi l'1'2003
zovBomvědÓnÍnform.ídrós i 'Žj .de'ňÍDsoHon.o..nyWdiéhoasločňéhov| '2003cafu

Podňěry zóiupiie|o, .ůlňé: J€ rř.bc ř.-šii Prob án P o.h Pro p.rkoúní kan ónů' iurno řešir sidv c6ry
zd pDu.hdíěh' 5Ús Jihoč6kého kfuje pňpfuvujs proj€|Í opro},y fuslů př6 Nsžárk! m castě do
wdří okca b ónovdm e rok 2009

r2'asedóní asrlpir.|stn ob.. ú*ni.., n dn. L7 ' |.dM ?@a, přítohno 9 uďtup te|ů
Byiy V ĚP 73 .oŽhoiňUrí] ob*nín úidden by o oš|oveiÓ 2a eviJowný.h 

'dJdr.]i 
o př dě|.ň| hyiu,

z idho 9 ždddraÉ ŽádÓsl pdrvrdi|o, 9 žodotg ů odsloupi|o od iádosn,ó 
'da1€|ů 

s€ k doíu zdedáni
ngvyjódři|o. z0 rozhod o j.dmr o žódoŠie.h indiv dú|ňě Pod . provide| pi ]oý.h m šVám lo'fuědóní
Reňdrd MÍkoýi. h|dsovdi|p|d] 0' prÓri5, zdrže|' se4, žódrs' neby o s.hÝd|ee
Jo|o6hv Binds.' h 6ovd.íj pro: 9' proíi o, 

'ád6r 
o byr ě'9 šchvá|erc'

Pov|o Wliškoú, h ďovúií pro: 9, pfu ii o' žádďr o b'a ;'9 by|d š.hú.m'
K.re|D!.hdň o Luc'. Heňzoú' h osovÚní: pro:9, proíi0' žódost o by1č,2 by|o.chvó| €m'
Jqro ih Noldk o zuzňa chodi|ovÚ' h|ošoúní pro:9,Prciio, iódďr o byr č'4 by|d š.hýj em'
Frdni šek Vd.eksi'' hl6Óúní; p|d] 9' prÓri| o' žódÓsi d byi č'5 byla schú|eňd
oobri. o poi9|oVó o Mtro.|ov |,]o|čík' h|ošovúňí: pro: 9' proti 0, žódoŠi o by1 ě,7 by|o šchvó|eú



VdcovAoňq'h|o9ov6ní]pro: 0'prori 7,zdňe|..: 2, iádon re6y|a 3.^Á|.na
Pei. Ndvorný' 

'ádosi 
Ó byr by|d s.hvó em s ýhrcdÓu. Pdžddovaý byi č.7 by| š oh ed.n no věrší

polřebfust přidě|eh žodotg i 5 !}šíň počteh č oíú doňd.ňosti' p.ň NoWrňý j. 5ón' Bude mbldiur byr
1íl č 5' H|dšovíií] Dro: 9' D|or 0
zo VŽo Ó m vědohí zp.dvu o výl .dku hospoddř.ií a |dk 2007'
zo íoňovi|o cau ro 3|užbY obe.ňího iraktor! e 15 |G a l kh
zo rys|Óvi|d sÓ!h|ós s ddfuÝóiín pdzenkí p'z 55/4. |5,7 

^z,P 
č'|5ó. ó,5 62 d P č' |567/a.t9o,5 frz

sus Jihoěékého kq]e' Mk|ody š přgwd* pozehků lhmdí sus Jihoč6,kiojg,
zo Úr; i|o dodoýdie|e drrck.í d i4nín koňíní Pouii m 1a'5.2oo3' zo rczhod o o údržbž Že eně a
fuzhdd|o o doddwr.| pfu.í ý.o.e 2c.o3' o.]o@ bud€ fd skouM|s'.'Ó'č BuděJdvte'
zo rc'hod|o o .€bvén dýhodnění ub}aovóní P.o úěó'ňí|q Výfurňých ku.rů V ..2003, by c sicnov.m

zo rozhod|o o p|odeji k 6ku zo canu t00,000 Kč a podhínek u|ěgných Vyh|dškoÚ o prodgji,
zo !'hÓVě|Ó ž'íddsri Mys| V.ck.hÓ sd|!žz^Í z.2ý hó) |ás.nnz d b.zp|diiý Proniján šá|U k poiádáií
p|6! s tíh' žs žodo1e| uhradí idk|ady 9po.jghó . otopgh .óLu'
zo rcŽhod|o o Žpmcoýóní novkh e.6ovkh šr.ónzk obc.. zo rozhod|o n.poiúdci o9|aw MDz v ob.i,

'^inořódn' 
zoýd.íní zosrupir.|.tvo ob.. ú*.ie.ze drc 3o'|.dno 2ma' příidňiÓ 9 ŽdďlPdo|ů

z.Štupir. šío jedňo o o iódošre.h m př dě .ní 2 b}aů v čp. 73
5.hld|.no' oba Ždd.i.|é sp|ňÓW|i vi..hňy pÓdnín|ry prd přidě|aí bYiú'
B}4 č'3'gorsoniéru pňdě i|o as1up'1ekívo p, Jiřífu Noúkovi z J 'Hrodca,
Byr ě.6 ddron€ do uiívÉňí pí Mi|ošcW|(o.oěikoúšrod]nou'

r3'z6.dóní z6tupi'.|'rw ob.. |Ás.^i... z. d^. za'ú,of.zlw, přÍrÓňiÓ 9 fuiuP]ié|ů
spúvc. |ozpočfo p. En J.|ínkovó Šuňóhi c příroňné š úvrheň rczpočt! ob.e m .ok 2003' Řozpoěgl
j. v}rovmný' př|jny i 4d.je ; iií 6 203 00o K;' RoŽp.č.i by| dkkurovóň d j.dnonys|ně s.hvílen.
By| přgd|ožeň rozpočtový Výh ed m |éío 2009.2012' výh sd hůž€ být Ještě !př6ňovóň p.d 9 oklú|ňí
sirlo.e' Výh zd by| j.dnohyš|ně š.hvó|eň'
sfurcrd obc. iilornM Ó dk.ích na iejb|iiší dbdobí prdbíhá piíprcW pej.kru id oPEýU č'p'll
(budow obgcniho úiadu)' m ák|adě prcj.lfu bude iádóm o doroc ,
Blde nuiú priběžní úd|ibd Šió€jí.ích cdr v Hó.iij prcbíhá šidv.bií iiŽZní o lydání šrov.bniho
pdvo|ení m nÓýé konunikóc.'
c6to ke špu ókovýh by| oš oýeň dodoEie|é' rozhodňutí buds přijoío po vyhodňoc€ií nobíd.k] vyzvún
bude i h|dýií uŽiwi.| kÓm!ňikd.., RYbďsivi K'Re; i..' š'r.o , ke spo uf Mncďónl dk.e'
P.Glfuhslví u prod€jry . Žqlíh by y oezsry obíubníky' pró.€ budou dokončsňy ý dubnu'
zoŠiupii. šf,o 

'.hú 
i|o záněr P.odeje PÓ1^k! | ž.527/27, 46 ň?' Áňěr ryýi-šeň ňo úiedňí dešc., b.z

PřiponÍnak' schú|.rc by|d i Vyh]'íškd d p|od.Ji PdŽeňku P'č'59l/l' l72 n2, !'věš.no ia úi./nl d.s..,

zcšiuPiie šío rozhodoÚ|o o Přidě|ení dvou zbýwjí.í.h byiů v čP' 73. Doruč€ny by y ěs/ii žádďri, bYrY
by' pídě|.íy rodiňóh p' z€Jdlové o p, c.íhóko, schú|sňo
za5lupi1e 3f,o 3ouh|ďi|o l př.d]ož.ún výs|edk€h hoŠpodořgní příŠpěvkové orgo|izac.' i^.tď5ké ško|y
v Lóseni.i Ž skziráfu= 0'
sfdro.to s €zhdhi| á.i!pi1g.ivo 59 zhěníh Poždrniho ldd! obca' kierý by hě| býr V poriosri od
l'3 2003' Vyh éko by|a š.h!É|em.
z6iuDiieLsíd dd|ésÓuh|dsi|Ó s rdŽoÓčr.h Dso Hdff m rdk 2003'
l^ííoštorosio podo| iňforfu.i o p.odlo!žení |húiy prc dokonč.ní úr.hňí Šiudi € o v|iw í|iics I/34'
zhorov]i.| DoddI iódosr o DrodLÓuŽ.nÍ |hůiv'
fuoJelnóM žódoí p, Bsróňld o příspěvsk ňo poíkofuvé ŽáVody schú|eio'
zďiÚPiiekrvo Jouh|dsi|o s !'!ě-šaín 

' 
b.iJké V|d.]ry drc m 3'2003'

Pozn. ĎěkuJ zo 4jam sPo|lobčonů, kr.ří V Př.dcho2Ích dvou Vydóní.h zp.ovodql€ iníorno..
Ž jedhóňí fu9ruPire srw Posrródo|i. Výtohy ze záPi9ů neby|y do Ptedchoaích aPíavodojn fuřoŽ.ny
pooze z PrÓŠrorových důVodů' Děk'rji zd po.hoP€ní' F|dnr šek Fojr

zóPiŠ} z J.dnríí zďtuPit.]šrB JŠÓu Štó| € k dkFÓui.i m iňt €rnetďý.h št|óká.h Ób.e
Www |osani.e.uo no poždddnT roké v konc€|dři ob..ního úřodu



Lásenwa děteffi
Áhoj děril

Tok si Pňeds1ovre, že u nlís by| zose skřírék Řozunbródek a Ťenrokróre mi dol
zv|óšthí hódoňku, Ukúzol o do.ovo| hi obróz€k (kt€.y' vóh tody roké Posí|óh) o Poýídó:
,,Lósenko' víš kdo to je?. Jósď ozř €jně nevědě|a,d|. připoňínd|niněJokou Šochu - Štó e
jŠenŠi říko|o- kdé jáho Vidě|o.'' Řozunbrád€k mi zkuŠi ndpovědět:

- Ty lsi Lljsako z Ldsaice o oň by| ' Ž NePohuku'.'

-Áhó, rokž€,to j. N.Pohuk|"

-Á|e kdepdk]NePonuk ne, |iá ídkové króné č*kéjméno''o Žočo||ii!'yPróvět o Pánovi,
který ži před dávnýni čdŠy d ktérý by zobit d hoz€n do řeky. NejhoÉí nd tÓn by|o' že
nelděa ni. z|ého ňooPok, by|PÝ hoc hodny' d rok ňo jeho P4nó1ku jsou l.ho so.hy
stověny na ho't.ch u ř €k' Tok hi hn.d doš|o, ž. tody v Lú.nici j € 1aké.l.dno socho no
|n.stě! Jó vědě|o' ž€ jŠ.'n ho už někd€ Vidě|o] Á Víta, co nli iešiž řek2 z. rody u nó! j.
kdp|e' kteráje 2ďVě.enó tonuto pónÓVid prot.' když nó šVárék' le rody pour'. Ťdk z t'oho
jsem byo úúúúÚPlněVed|e' Vyjýe roÝěděli?
J€st|i n.víte, lok 5. teh Pór jhehuj. - zePtejre s. hohiňlýotolíhko-Íito určitěvědí'

Užijré Ši ko|otÓčů o or' vóm Švítí Š|uníčko] @

Tok ohoj
o těskřít

Vďe

koprsk!

Lósenko

í.



SPORT
skonči|o š€zóno Vešro|nin f €ňiŠe' vmr'he š€ rzdy k ráo ŠÓ!rěž' podrobněii'

\.ole o"rs1 p..bo' |' re Po s'o4.a' sol|é'e Lns 
'|o 

rd |ros1"n
d.uh?. núlě š. /5(. .53 bodůo o'|on. '  |Ó 's1ru jr- .n '?od2\p-oFrc DÓtr le iy '12Óposů
by i no5dŽovóní h|óči z B hužslvo, ktďí 5 2ohró i Ý télo šourěživyiovmú zdPosy Še š;up€i;h o

Mužsrvo B, h.qjíČí ok|esní Piebor !I, kl €ré si doo zd .í| ud.žzt ruio souíěž i no do]ší
šezónÚ' si nepočíno|o v€ !,y.ovndné konku.aci Vůbec špdrné o škoněi]o ňo pěknén ó híŠtě
5wrcnťL b'|m.j /\\ ' | 'o Lrft .]ao7\p|aŤo -.1.o.on.(. '  *s"o" '  ;  ooPou.di .éh
Ifei inósuž ý dě| ý n'5 '  soúá'

Vczkové ú5pĚšnÓsri soulěže jedňot'v.ů.a ý oP'I umísti| nd pěknéh 3' ní5'ě Joroš|dv
|o/e dno 5 rts'é'1^.os e rřo. ý oP II s !.2 kÓve Ío.saÓ,i leo1o| L.i zol 3| | ýi.zív'
rď h.ói Dob€r s.h?JM' o bP7'ozo'|L .r'd Ób.od 4n"dji.' dn';o 

'0+6. ;' |e Pro.ďÓddí|kníšnd Vizitk.' Pónu schejbd]ovig.otu]ui. c €ý oddí RoDiqq
..|o! úŠpijnou Šezónu Žokonči| oddíl "doPinknou.' kd€ 5i ro rÓzddld obě nužsrva

v b.or|owožednén boji, Přiňěňž š|o h|ovně o dob|ou žób.Vu' dob.é pohÓšrěnio tíh př(j €hnÓu
i €čku zo úšp.jňou *zómu, Pďďrění by|o již i|ddičně pŤfekrně PňpÉreňo B týn€n o;6i.u..í

oddí| kop.né ňíšiního RoPidu hf{ € ..|ou jofií č'íŠr 
-V drylu.'zdůvodů rekonstrukc.

fďbo|ďé p|o.hy Ďomi.izóP.Šy m!žů odď.d.j. RoP'd Včiméři' zópdšy dorosru v Buku' obd Óddí|y
ndn\yč|'  ý l . 'o nr!L ýsIjr '  vodJd Óderí!^.h zd@sgh p-Ót.oo hJ7ýýÓ alrů ýc1|unu I.3
o dah;]opň dÓfu ýd?rhÝ s.L7saen Dirvsld' ňr.a|o 3.| Doros|a.' Óod.1| ÝD.v1'h ?opd.e
sld.é H|íně 0ó, do zápdsu ňoŠlouPi|oj.n 9 h.óčů, o rok Š. n€lŽ € div t konečňéhu výs|edku
Vdoš;nsdo' .Go! i5LbLo.. .1.orňoň|odos(\Ódelra1y-a

Životni julit"o

- poní Bure.Óvó Bohuh'lo' ao kt Pqí Prog.mvdMori €, óo ]et
. po.í Ernekerovó Mi|odd' 33 |et
' Poí M.kvič koú LibGé' 60 |€l

Ndrodili se
. Dqni €| Pf@s€r, rÓdičůh MirÓs]dvěo FfdnfÉlov' Pfoos..ďy'h
. Jakab Vo..k'.odičůh |(|óřé krú9emvé o F|dnriškoviVockov

Přis';hovo|i s€
. pon Kďé| Duchoň 2e strmi|ovd čBk. o|ešné
. Pdní Á|€hd Žejd|ovó Š d.érahi krkrýiou q (oro ínou
' poňí Pdv|a Vyfi5kovó s dcerdhi sdid.ou d Pov|ínou z
' pon Jiří NoVók 2 Ji{dřichovd Hrddce

oousti|o ňós ndvidv
poiJdro'|o/o Dýo:. i|Ó!o '  drc 10J 2003'te!. ,uredo' rY.1

H ubokou Šousr|osr Všeh poŽůío|ýň,


