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Z oBEcNÍHo DTÁŘE
Udd|oýi v ob.i od vydó.i 2'čí5|. ob4nino zpmv.dql. au.Muóú . lon..rqj.

ňtroridŇ't. Fm.rE.k FoJr

31'3'07 š€ V míŠtní k.F i kond| v.likffoční kon..rt Pěv..kého Šbo.u Jdkoubck
. kref| * .prtd! qe;il škée. ž. kple n.,k zpkěró, krcafu hěl É.dúdz|

déPfubdný P,Ó!ftL dl. Po2frnl dk|,áři b.huž.1 ,.d@ili' D&lui Pd.í ch]aó,Vé ftja fu PňPňw
ake, ale l a ,ibaÍné pečaé tanh|, bík po|ň i pnPeikd'fuyé a hďtý puč v chbdnéň od|p/.dn,
z9,4,a7 wřádal J."d.cw k|!6 v.3Po|ÚPráci s.3Poi eá6Ročoródělni.kéodPo|e!ňé

' clni P,ěh1ž PřiPruý.,ó d*e reja PN děíi' kdÓ ý ftbfl PÓd/h|, d1l1ž. Nhl;dfuo| fu
i,|ďrero,é ,tróhlq, ce"íň 3i každé rokovéto fukruňé abiiý o zo ,ée.hn| rcd|č. děkaji všan

vprůběhu hěŠí.e dubnd . květro P|obíhóý vnačí ob.i P|ůzkuMé P|d.e potřebné k dokdnčaí
p.ojek' u p|ónovoné kono|izo. €,

. zqii!ťé j3b zzruM|i Př/fo@, 9,od.,i' *l2]1 PNýádži ,rěffi- é 2fuž.nl thié fui|í
írě44' k zaMje Ú'ír|'I,f knfuLfu. a či'hč]ý odpdní.h yod' uzhledú k fofu. ž. k bL"Je jedm|
a obruvškou ihvéri.i' zóvigí vš. fuzřejhž ft zí'ka4.h dďcá.h- l pala ft naž"cn 2í*áhí daťúí
ru3lft b'.| dÓbř. přpfty4i'

to' l l '5 '2007 proběh o jorní č išrěrí o opmvy o b..ních konun kd.í
t9'' 20,5.2007 by|o ý Lóaňi.iJi' lrodičně poul'

rfudičňI byld |d,é 
'Óbolni 

zóbaw a réděl,i nš. 
'bld. fulddční bylo al. le|a' ňísÉn pdťoÚ.Á ďnkí, swžiý pofuk v ws|fu př.d obecníh

ófud.n d kdPlí (kd. b,,]Ó vždf PÓ|ř.'!,. i.nN D, órqk4 pÓdkh.kr) h,ž t.,4,Ów fučdýýú
bapéčM|'íň ďédiisůň, Pfu|. rdr pfubfuh|él požó.l Ó ,ýbě| jihého 6í'|a d |o pokud fužfu
yeffu obc, Pa *ážaí é.2h fužrcdÍ jfu ,bftli koňPrtfuš.í rnaé. ktd! Požcdéylq
PfuvÓb6r.l. splnjlÓ ó éín že blo pňJoíélné j pfu nóýšl.híky W|ě' |4.4, k|ď, pfuť n.č.kfuě
ofuz|h * z wdení oba úleydk| (eoh!žel. 3klr.čft'r j. hkayí že prc pnwza8t'.|e a|rukcí
h4fi. tak afuk,iaí. hk by.hrn li ié&fuwli' DÓk],:i4j |Ó NPi j odwďí již Pď|Óy.fulho
řén.kÓyého kohroč. do Jué ob.é, kak .,.při.|a pÓď,, Douíán, žé fuÍ'|ěrí a|fuk.í /ur*oni
hkýního roh! z|ýš1ó 

"ó'štáhýt' 
a pňš|ž 6ne po!ť bohé|ší)

22 5.2oo7 J. o|<ÍivoýóŇ |ntq.Ýt oVó Š1.ó|Ý Wv]ď6i.e.&
jednó s. o .11Eí důležý k|ok y p|eze"|a.i fuí obe' Mše oÍicióki 

'bó.k| 
w,klafubad

jfu íak ,y,/ j.dn.ajš. došfopnč i z W.b'4!E.4

wzvA
Př6rovbd býad|é školy m d€s.r ob&ních b'Ťů s pďřičnýn zdzmím.pěj € pono|u k. koň.i'
ob..ňí úřod svidÚjé řodu žód6lí o Pňidě|ďí bÉu' o|€ n€ všschňy budou n€jspíš oklú|ňí'
Vyýdň€ Proro ríhro !č€chny žodď€ e, oby Pďfdi|' *ůj zójeň.



4'ř1áME zeš.áá,í zcsílbifulsfu ěk. Láfulc. kldé ý k,n.lo 
'2.d!óM 

2oo7

Pri oMo 6e.19. |eli' ,oíup'le3|Ýo |edý oý o .5nó5.nG.hopa.'

slorosto pon Nron2o podo iňfofmo. Ž j €dnání DÓb|ovoného špo|ku ob.í Hohr' kd€ bYo
P|oJ€dnávóm .a izd.e o finoncov'íní Př€ ožlý h ohího vodovodního iddu ňo ús.ku Hom . .h um u
Ťř€bffě' o o j €dnóí sPo|ku pohran ční.h obcí a ně9r v NÓvé BYŠtři.i, kd€ bYýPodóny ňfoíňoc€
o dotocích z €VroDskich fondů.
zosrup r.|srvo h|dšovd|ojednÓhyš|ně pro pňpoj€ní 3€ k perid P.oridisk.iňimciobyvol.|V€nkovo
při pierozdě |ovóňl donÍ pod | € p oÉ ru obyhr.|'
Pdn BíšioŠidroŠÍo Fojí podo| inforfuc' o Pň P.ovowňé sludii v ivu komun ko.e l/34 nd životni
orosiředí Vobci' Dů|ežiá čášr šludi €, hdlehdtický hode|' bud. dokonó.ň do čďVnd |€lošního

zdltupiie|Štvu by| před|ož€n ŘozpačrovÝ vÝh|ed ng .Ów 2@7 . 2009' P|dnovoné piíjny d ýddje
o J€dnoi|ivé p|ónowné ok.. mohou býr J.,šrě d|€ ndšro]é š imce upřeŠňoýíny. ŘozPočroyý výh gd

schv'í|eny by|y i záhěry p.Ódej€ poz€hků o neovitoslí'
Z6lupil.|5lvo ob.e Šchýí i|o P|odeJ. Poz€nků p.č.35/2 p'Ř.Hoh.rníkovi 2ččP7t a čósli
Poz.hku Pč 1434/2 P'Pov|u Vojířovi. u chdiy Ě't5'
5p|'í.. úětU pí Je|ínkoýó Šezn'íňi|a vš€chny se zóvěr€čďh účl€n ob. € zd rok 2006'
sloroslo ob.. s.Žňómi| u.Šlupiie| € š nutnÓšrí proddt podí|ové |iš1y íondu sPo.oinv6f.6ké
špoň'1€ ny' Podí|ové iíy budou p.oddny o získ.né fin'p|o.rř.dky u|ož.ňY nd běžný úč.i obce,
zďruPite|šrvo šouh .9 o jednoňy9|ně' (Podrobno9ti loké V č |áku sfo|osrd o sro|osr.ch. Viz toto

zostupit€|é 5chvú|i| rozsoh úpfuV ob..ní z€ 4ě vč.tně úprolY kdštdnu m návš V cho Upóch.
zdšruPire|šíVo Šchvó|' o výběr PoPorků 20 hlóšaí koň€|ční.h okcí Poř''d@ý.h cizíni ProdcJ.i
v ňoší obci, ó 

'Ó 
v. výš lo0'' Kč

sro.osro s.zndň |'ostupir.|... žddo.rí o gEnr m f no.Óvóií prÓj €ktu i'srčkyodPodňích Ýod
o komiza.e, kdy by ňělo íiňdňční účosr obcé přadsrovoEr do 30% nók|ddů zdŠtupiie|Šlvo
schvó i|o žádosr o gBnr . uvedaými PÓdnínk.mi'
Vdiškusi P.ojedňolo 2osruP]r €lsrýo PiiPomínky občonů z obecní Š.h|ó|Ý, ho'nosr p|mójhu
uq1obY, Šečení obe.ní lou|y o obědy Pro důchodca V híďnT |€slou|o.i'
Úp|né znění zdpišu Ž. z.ŠtuP re|šiE j. m úřední dsce o m wzbďých slrónkóch !g!!Es4i!eÉ!

Výtoh Že zópisu

PozVÁNKÁ

V Šobofu 2.ó'2007 Pořódá TJ Ropid ve spo|Upróci s obecním úřode|Íl d sbor€'Ť
dob.ovo|ný.h hosičů no mís.tníln hřišri DĚTsKý DEN|

zv€n€ Ée.hny dět no zdJífuVé odpo|edňe P|né trodičňí 2óba!'ý i n€r.dd čňího p|ogmnu' Piijd'r.
včos. aĚíndm. už v€ 14 hod n \Ysroup.ním P' J@ šmídd, t.io|ového Špec o| Šfy'
ce|é odpo edn. bud€ ňod..owl P. Dušdn Pm9é|'
,ak.. 5€ bud. konor ja zd příÚivého pÓč.Ší'

ozNÁMUJEME
Vš€n rrpě|ivýn !áJ.mcům Ó b€zlrótové připoj €ní wiFi k nr..nzru' že íirM JH.onP 5. opěl
dosrdb do PorížÍ| l ž schvd 4oÚ srovbu vYs'|oče VPo|íkně mří níŠtňí obě.n' klaý PůVodně še
Šidvbou V b|ízkost švého poz.hku Šouh|o9i|' nYní ýEJ soÚh|ds odvoa' o ddšín ýVqiudá|oští



sTÁRosTA o sTARosTEcH

Koždý z ni5 mě| !|čiŤě 5vé Př€dslory o prd.i fuluPite|e' Všichni jŠme dÓ funkcí
š|is u.čitou Vizía s Př €dsÍdvo'ni, jok P.kročit V.owoji obce' Jok j5h.5e s.Žňomovo|i
Š prob e|ndÍikou q v1hodno.ow|i Šrov vě.í V.řejných. t€d, 

'n|qvílíl 
h|avně zo uří v.d€hí

obce, byo 5Ťó|.2ř.tenělší, ž. budeme musel5vé vize Pňehodno.iir o tro.hu čďoVě
Posunour. D.4 j € nón zce|o joŠné, že n€jdříve husíhe dok.ňč it Překolňě o n.systémově
zoh44é inv€sriční okce. Pok provéšr zók|odní Žó.h|onné práce nq oprdvó.h obaního
mql.tku o ož po5|é2é sysr.moti.|v dobudovóvoÍ infrGtrukru.u ob.e'

co ze zók|odňí.h věcí zotím vob.imóne: vodovod, čórďně 2o|oženou kom izaci'
rozeŠiověné by].y o roziňV4tovoné úze'ní Pro občoBkou zóstovbu v |oko|irě H4j' Próýě o
té'to ok.i by.h Ýíš .h1ě| důk|ddněji infomÓWt'' V |oka|itě Háj Še před.Všíh jednó o
výstovbu Vodoýodu, deštbýé o sp|ďl@vé korc|izoce, Vý3tovbu komunikocí Š.hodní|v.
Porkoviště u fotbo|ového hřišrž o a re|^ni úPfuýf 5 o5óz.ňÍň Ž.|éně' Lokd iÍo H(l le
Ž h|ediškd findnční nó.očnoŠ.ti d V|ctního fiM.ovóní, 2 h|edisko ndvozňosti na
neexi3tqjí.í kono|izo.i vob.i o noPojení.o obecní komunikoce vehi p|ob|én.Vou dkcí.
Vsouč6né době le tom dokonč.ň vodovod, dešlbvá kondli2o.e, i&ně Pňed dokončeníh
je kono|izoc€ 9P|ošk.vd' zotíh byo Proinv€stovóňo ó,9 hi|iónů (č' Dotoce no ténlo tyP
Vfutovby by|d již v Žqdóní l,liniŠ.ierštw finďcí |ihitovónd čóŠtkou 10o.0oo Eu.o'
V PřePočtu š|o 2hrubd o 2,8 mi|iónu Kč' Toto čórko by]o rc úče't ob.e připŠónd
7 'pfosinc. 2006' v té době bf |o již .|. proiňvarovóio 3'908'237 Kč o no dokončení by|o
\'yčG].no Potř €bo do|ších 3 hi|iónů Kč' s,tó|i jshe Př.d rozhodnutíh,.o dó|' zosŤov.ňí
dk.e by zndh.no|o V.ótiÍ dot'dci. pok|ďovóní Žnonend h.ubý ŽóŠdh do ekononilry obce'
\'yčerPóní findnční.h rezerv 5. všemi riziky' Po vlhodnocení všeh P|ori o pro jšme še
ndkoňe roŽhodli v o|.i Pokročovor' aíí finoncí budae če|PoŤ 2 běžných příjnů Óbce,
č&Í jsh. zíst.|i P.od€jem Podí|oých |istů Íoňdu sPo.oihvét .6ké spořire|ňy' Př6to
jďtě .hybí cco 80o'o0o Kč no úP|né dokončení réío etdPy vhtovby' Mvíc, d|€ oktud|ně
nově zProcovoného o Použire|ného projekru (Přilde no 18o'oo0 (č) budéne PorřebovdÍ
dd ší.h 7,2 mi|ióňu (č nd ýš. zmíňěné komunj|@.é, .hodňíky, pd.kovišlě, terénní úProvy
o výsodbu ze|€ně' Poznohaóvó'n, ž€ j9íe v r€.'ní.€ch o snó|ežiÍoslhi Podo|i ž.ído5t o
dolo.i no t'u.io invaÍi.i. Je t'ok noštorÍovó proceŠ. j.hož ýh ed€k je n€j'Ší, Žv|li!Íě
vtéro době, kdy 5e ň|!ví o před užení ob.í d kdy vódd chysró úspornó opotřéní' Kde
hledor íinonce? VsiÍu@i, kdy vlok!|itě H4j Že Žoinv.s1ovoňých B Pa|ce| zbýýó
k pr.deji j.n 5 por. € , j. vyh ídkd nd doinvétovóní .této okc. b.z st(nni dotoc. ýetni

Pozice stdlqjícího zo.9ruPi'ie|9lvd vůči stovebníkům o v |okd|itě Hój jii byd|ícím
rodinóm l. Ýe|mi n.příjenfuí' J. lakren, ž. sýé Po(..y zisuÁ|i zo přízňivější .au' o|e
roké se Ée'ni důíedlv - c€Šry nzcaý' zvýš.né nók|ody no Poříz€ňí sÍudňí o zbudovórí
šeptiků opod' Ředlito je rokovd' že zotím nemůž.líe Žoručit' dokončení dkc€ o Ídk
Vylvořit ýš. Potř €bné Pro k|idné byd|ení' Pokud Ge Půlde dobĚe' bldene ňuser j €šrě
hinitnó|ně rok ihprovizovot o drobnými úP.ovohi ud.žowÍ Podhíh|Ý kživoÍÚ v |oka|itě'
odpověd' m to, kdy budou obyvot.|é mo.i připoji.t Švé doňy nd šp|ďkovou kono izdci,

Doší i.fo.mo(e k ioňuro P.ob|áňu pňa.sem. t příííŤ vydói |Gen'.ký(h noýn'

ŘUdo|f H|onzo' šrd|ošrd ob.e



SPORT

zimní příPfdvu Žokoňči RaPid Špo|ečným sous1ředěňíh lílužŠrvd dorÓsr! o mUžE
ýe dnzch 22'3 ' - 25'3, v Pe^zionu 5I6MÁ v Do|níhr zd,líu souštřédění 5e ňlíň Podořilo
ls|ut.čhil Pod e předěm PňiP|ovéného P|dnu, i když nóm Počdsí noc h€Přó|.] o|e i 

'dkPřev|ádojí pociry dobré próc.. ÚčoŠrníci si čót ňók|odů hrodi|i sohi, čá.rečně pňispě|
oddíi' Ted'je z4porř €bí ýýŠ|edlv PříPravl Prodot Vnišrrovský.h urkdních lnužů i

Mkonec bych chrě| Poděkow1 ponu (ocóbovi d dolšíh za|n&t'nďcům penzionu Žo
p.rfektní servis, hoc 5e nón 

'o 
|íbi|o'

Lósenice' střhiov: o.7
0-0

Lósqic..č've|enice: l'5
st.H|íno B !ósai..; 45

5-2

Ldsenic.-strnilov: 3-l
HorníPěndB.l]jsenic.: o'0
LóŠeni.e N'Bystřic €] 2.2
(Unždk B - Lóseni.e: 3.2

.|vo'ň| |UD||€o (v.|eí - Pdní Jo.os o\o s|e2óckovó' 70 |.r
.ďýq - PoníÁnno Průchovó' 50 |er

- PoíJomŠ|oh Dvořókovó' 83 |el
' poní^^ilodd E.ň.ke.ovd' 82 |et'

odsiěhovo|i se Pď LudvíkFurik do Vyšího B.odu
. Pon Dovid llóco d. Jindňichova Hrod.e'Rodouň]ý
. poňÍ štěpdn'ú Vo.ů do Jindňichow Hrodce

oPusti|i nós novždv

Jiří 8uraš z€nřel irogi.ky v ňedž|i 29 dubf 2oa7 ýe Ýěký 27 1.t'
Inq' BohuhilKo|vB, |dŠenický |odók, Žanu| v n.dě|i 15' dubnd 2oo7 ý.ýžku7Í|et'

H|ubokou souďrďr všem PoŽůsto|ýh'

iy]Le.aé zPrtwei ecflne úfud
fuqifuLáúQ,,d,ewi.b o@Ó lydá.ióXdÉ vek! 2fi k.
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tak užjsem zoŠ€ iody Já Vím, že už jŠem Š€ d ouho n€ozvd]d' a|e Ťi doŠPě|áci Š€
vůbec ne.hyŠtd ipsótosíot'ním doŠpě|ókůn žódné zpróvy. Á|.3|'ée|ojŠen. že už by

H|ovhě hÚsíh sr.oooo@qšňě hoc Poděkov.lděf €h, kt.ré hiPos|o|ytok k.líŠhé o
obrdŽky JŠou oprovdu nódherné d protož. by]y tři. douflítí' žeje Ťi vati doŠpě|ó.i
vš.chny oriŠknou' Jó znřh byo úP|ně ved|ě a nodšenó o ch|ubiojŠem se Všemškřírkůn r )
2šhokéhooko|í' Jd bylo iok í'clnó o Pyšnó| Fokr] zňóŤe io, když séněco Poddří? Toje .-7

Pro5rěPoci1úP|ňěňódh € .hýTř iho|čič|ýhěnoho]ovo|y|]|JuPi i ií i ií i ií i ií i|||AviŤ.,coj.na
to|n j €ště fojn? ze spouŠro z vóŠ ně to|v chtě|. nd|io|ovdt, d]e Žoporíně]o, nebo v dŠÍně
naho|ovd o, die nedoneš o dÓ n1éškřítkovŠké krobice d neee@ebo jšte še někt'eříštydě|i'
žeužJs1evekí o rok lsŤe 5i mě nomdlovo|i lehom V d!chu'' ' ''' Neýodí, jó rom ru mojí
skřílkovskou k.obicidlíh znow-do roho dolíu (obchod mu říkdre)' A budu 5e firooooooc .
Íěšit nd obróz]ry, dopišy, přóní' o.ióz]Ý . proŠrě m vše od VlíŠ

PŠa|ajšen vóm, že už tu byd íh d|ooooooouho' Á moje prcškřírhčko říkd|d, že tu kdyŠi
ň61ó| oňi jéd.ň dům, že tody by y leň |ěy o |o!lv lo 5i fokl ň.dokížu vůb&
Předsrovit. Pry' 1u by]o j €n jokósi c4to. Toké vóh to už někdo z Vošich Prač|ovíčků
v1próvě|? N.dokížu ŠipředŠtovit, žeÍu nebyd]e|Vůbe. nikdo' Á|eprdškříthčkojo' Ťd
pdndtule Vě.í!Á|e to 4šin€šmím říkar l.lku lo zoš budeprůšVih]Už m]čím''Víréco2 

^Mno|ulre hivdš důň - o jó Vón Příšrě ňdňo|llu svůj, chcete, < >
T.kohoooooooooj o hžjreŠe oPravdu k.líŠnž - tok Po Vďen - |idŠlv' č|ovíčkovŠlv'

dětŠ|ry! Á nezdpoheňte nd |iě - jó še tášíln nd vdše ob|óŽky i no vdše dopišy č i jenom
VěÍy, fokÍ' Á ještě móm P|o vds hóddnk! Žkusi|ojs.ň nqlít vé sýíricebedÝnc. Ób|ózky
J. to t€do fakt |.groc€. Koždý ob.dz€k s€ dd různě Řětšovat, notohovat, zh€nšovot.
Jenoh š jednín jŠen neudě|o|o Vůbe. nic o je ru jen jed€nk.át' Tókže při ryborvÓV.íní hÓ
určirě nqjde.le. Přršrě ýám noPíšu, který ro by|,jo? Á|é vlŤo neJspíš Poznóre sony''
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vaše lásenka
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