
č.3

z oBEcNÍHoDIlŘE
Udá|6ri v oh.i v dohě od vydání Ptdch.ziho čG|c ób...iho rPlcwdqj. &4MúÉ o

koh.inrj. ňííoíďosrc FÉirii.k Fojt

. Po hěkolikal.ré odlnle * ! h& M rftd|ě,ík nÍ,é u!k!|.ěhih Paéňí ěa.odějhi. y k|ďi.h'ň
s,fu bík e přípÚw |éto pocdďé ake paň úiín ltíkoyi ň1 c éal mdšelýn oryanz&th!

3'5.03 Pořá.lo| j.naký k|ub Rl6Řo M jíŽdó..č u 64|iki ěÚoděj.i.ti odPo|.dn.
rtqěž děkUji |šÚ, k|.ir j.Jhě,ioro V biŠkéú |d rb,Óhli sú čÓš děreh 'IŠa Ál, že

ÓkE prÓ děrj oij kr.],ch Š. d.ff. bd'r i fudič., fujr u ňás r|ndfu Ó dbb|é J:,,éfu,
l3.5'oa by'. vď.ji. pi.dstov.fu ,Úz.ml ýud|. sl|ňl@ v34 ! ob.. Lás.ii.c.

' fuzí hre. ž. * i př4,ěa4é Ž,.rcj,žní |éňíN kc.inl *slc v klhníň gil. Pe2..a 50
občmi po|ět'}ifuu u s;l.ie b,dlí.ích, keúch * ffiozfujhě fučcýá pcdoba sikic. rcjyíce dcýká
Klad! 

'i 
ot'ázk!, kde bii t'i oýatní2 capak j. vdh j.dfu. h]dy 

'kie 
PcEd.? ]\'l.br gi 3k!|éčně

fu,ědofu.ie|. ,á,ožnoš| dopodj šil.ie N žiwr |Lófunia2 Já o'ob.ž jfu vuplyNých dw let'ech
G.ovol P|obbfurie Šilnh. pah|ihě hod,ě eru|gj. plj nrp|B lednáhí.Á 

'ďklufifu 
kjú@ň|

(a q|šry]i 
'óš, 

žé |o Jedibhí ehlé.léh khé VýúÓzi puid bla čúra do* nepří!fuó, o po|žebq]i
pr.rd i naatl. ,nit wx n;tl o ,4eacr* PB/.d1I.h j.d,á1í sfu'B,.ň nrfu o o fu1hh hožNn.ch o
ddši.h kft.íd1 b,.h ýós fác ihfÓ|fu|,l y př/šr/ú zp4hddJi'

17'5'03 by| z pro'foru nóBl odwuň p.od.jiÍ k|o**
' jd< gi ji'|ě rbdc zýá' V,Púde. b,h íab |ék iÉ}a kdí|ďďh

|,t']dovha v Na ?@2 Kia*k b,l ale bc|fu*| ,..t'cyď bé2 Patňěhéha pÓbl.,í ft kvhad,éň ňíš|ě
hezl šilnicí p|ní |ži, o ií'|hí kohaúo.í Ni. v pNaN ebb!ývé zanáv]q Pa|ri. cp pftrc
resuhlo'h on 

' 
vdó1íh do'ia|ďnáho povole.í štoyb, z hl.dÉk! bezpečN3ri a p|yfu:loýi ,il"iěhíhc

pfuwfu yeškk šfuh, Pfud.hozího yedúí abc o |qvlipd 
'tovb| 

|ak b|, 
'píše 

ad4clovóníň |aha. .o
2óko4ně fuŠ.]Ó PiuÍ| . tF3íský |jřdd , Ji|dřičhÓ!ě H|ódcl, ódbď ýŠfuyq ýýh |azho.],furíh ze dE
2 2' 4' 2afi ňrřídn.ds |hhěhr dd ýby'

' PN ftá iňfÓfid.i . kjdkk b,,1 PÓií2u fi 22ó'300, kč ó |,)"1/ ddPfudi'n 2ó 'ooo' rč čeno
byk ýffiW M zákhdě z,a/é.k'hÓ @g]dku, k.ý sfuil e M 10o riŠIč kč, ó|. yzhbaú

k nid.dnýn pÓškÓzríú šfubl Pó|ktJl.íni fuik|dd,ln| anÓdfubi, b/lr kÓ1.čhá rrdélní @ frlu@
N 95 íisíc k zby,|ý zjkkd kiosA, b!d. ÓdsíMěh d prtsrď ÚprtEr'

17' . la'5'o3 bÝ|o v L&.nlcl Douť
bÓhtž.1ý re|,Plhi|Ó fu' l.nské řánl dbl Pfur,b,k bdhórší' t'].j.h, * náŠ pÓfuhn dar| ol.

dÍ4 |é|ošrin! 3olÁěh! hěkcliké PÓ!|í V ši|okéi okolí by|o o hóš Pfu|bvý.h d|hk/ Pfuílt' PÓtť.yó
záb.w ý Pťi é1. |ydořih c pii heděk/ PÓutňí 

"éi 
furé bylc v kó,]i bkl' Plhc

r'Ú'oa s. bn.| D.'.ký den
. ake Prc děfi * i /.t8 wlňi pov.dlb zffiful jfu i dobfr' chla, fu 'ncyé ňí3|Ó kďó1í |Jo

pkc Díkf ňcc |šú, fufi plšpě|i k Vibohá arňoiÍéře!
27'ó'03 z!io| Již 13' Ňinů l.od'čni.h výÍWíňy.h kurzů ý Ldsa|.|



Dělský den se oDfovdu Doved|l

l^íslnín spo|ldv.ůn a hdsičůn, pou sorosovic !šen, kdo fo'o ak.i Podpoii]i V|ďnín Pi]ěiněni6'
pdtřÍ obBvský dík &rosí děrský d.n byl Bklrku vyddiaý c €|ko|epí looh k|d].kkh 

'outěží 
9i |.td

džti fuh|y t,yzko|&r srříkdl Ýddq 2 oPmýdoví h6ičsk. íiíkdflry v oP|ďdovkh haŠiřŠký.h Pii|bó.h'
opěi ňoh|y siřÍ|.i z. Vzdu.hoEk' !y'kdÉ.r só forba|ou' !ňěňí' |ovir ryby' k|.dcr nú. Vpíšk!'
vYzkoGď podi.h' zdj.zdir si io ko|. Pié Pi.kóžky' škóld m mfukovc.íň ŠMk.d|.' prcjá 9 ro
ko.ích. kr €fl ióml.ilokró' pňiprdvi|i i zPdření - koúř. cj.ho próciáo níýě .N.dryběadniš|odkó
.dněid a rodič. noh|i dokon.e at.uPir € dóku dkmvď Kfo o jiná š|ddkó |ákod|d Dí|ry funž.|ůh
J.iíbkovýn e 

'. 
idká ě.povo|o pivo pro rarinky' proíě by| io děr9ký da m v.|kou Jsdničku'

Ň6nín zdpon€mui nd j.diidná !yý(P4í bik.iria|ové]Ť j.zd.ě J.ňd šnídc' při j.hož vy.loup.ii
se všň id'] | de.h . ie.i.n diren' Ťakž. kdo i.nio rck i.'| - hvóhc|, Á|s i př.+o !. íčd1ni|o sk.e
30 d'.:' .o' r oProldJ í1oho'

vÝtah 2e
14''G.dúňl zo'fuPirdfu ob.. Ló.4'4' dE 3.dubE 2003, Piíionno 3 ŽdíPii.]i
zo va o ňq r,.noní Úz4ní *udii si íi.. I/34 u obe Lrá*ni.e c odšolh dŠilo da|ší 

'o*D.n 
Di

zo s.hýó|i|d zó!ě|.čý nčei obe Lágznř. 
'a 

rck 2oo7, 9ouh ďí 3 .eloročiíň ho9podařgníň ob.., o to
b.2 !ýhfdd' N.ní@u souěáďí úě1u j. i zPÉ6 o Výš|.dku pi.rkolhání ho$odcř.ní zd rok 2007,
N.byly zjišiá'y .hÉY ďi Edoícrky.
zo schvó|i o zdhě| prcdqj€ ob&ního poÁk! p,ě,527/?7 Apť.,1.i paz.ÁhJ F,č,2a2,
zo vŽc|o ňo údohí iníoňo@ što|ét} o podně' as1upir€|ů:
sřony ko]€h N.'árkY úproW korunwý.h řó.tí o kócahí s}rohů ohbfuí.í.h b.zP;ioí oko|í
prcv.ds sÚ5 Í'Hradec, / Prod.j dř.vg v roc 2oo7 . pÓdad iifÓrM.. o .e|koÝé Ýfubě d Piíjň.ch'
součGiou ko|.ňúu ajisrí ddbdíió fi.M /N.pořód.k lo|.n .hor . odk ónó^í adP(d! do |e' / l2n^óni
9 ňqjit.Lk& č p ó0' píob|éňy 5 nájmíÍ|Ý'
bě1'ké hňšlě . pískdvišiě pi./ č'P'73 2ďí6 ióud. zPiGiuPněno' by]o Ezhodruio ď.!říi 

'ahrddu 
u

ubyiÓÝňy d EbídnoÚr ji k !.yužiri.

ts'&s.ddnÍ zo.fuplf.|stB ob* ú.6i..' 2. ú. 29'rvirno 2oo3, Příronrc 3 Ťýupir€|ů
zo Vb|Ó e vědonÍ iifd|M.i nísojcBry o invér ěňích ok.í.h c aMi€.h ob.i bY|a po9k]^ňulo

. !1n l0o nší. |ofu- múroty:ivěrJ
zo s.hvá|i|o ..nu pozenku Porc.|y ě'2o2 o Výněře 333 ň2' c.m 3ionov.Á M 40 Kč/Á?, zo fuzhad|a,
že Při da ií.h prod.jí.h ob..ních po:.hkú budou .gry péuzovú.y iňdividuá|ně'
xon.ěúpmd.jní.ao kio.h j.šlonď.mm950o0'. Kč'
zo sdh|osl Š prcdejm rEvní š.kcĚky' ďa bud. $cnowňa d|. po5udku nc přišlíh zo'
zo schvá i|o oP|oaí Ídňďý.h p|o.h př€d č p l0,

PozVÁNKy
orgoizátoři 18. rcční|(U výtvoňý.h |(rrzÉ vás :wu no závĚÉčné w.hisáže
s pro.ani účoýiikú hfŽÍ| V rc|!ě| 6-7.moa dýz čŤrtek |7 '7 '2oo3 vždy od 1ó oo hod,

sbor dobrcw|.ý.h hdsičů e í. sutěž v požórňín sporir o pohó. stoíos'y
obc. I,úsgni. €| V$bÓ'u l2'7'2oo3 od 13.00 hod'' tentokrót }.h phce

v n.dž|i 27.7.2ooa k ilórÍ' Přii.d. 
'Lllovňí 

divdd|o Pepy rÓňíáda|
Hrqj. * M nóBj př.d ob&iÍh lídd.ň. Bif d.brMliý' Jý. zvóni n. dv. př.dstMní:

1ó:@ p.o děti pohddk. Íwe W5koči d Mo|ý 
^|.nóš19:@ Mo i..ďo úkal.m p..li $á vů|i

Trodič.í jgžd..ké ráWdy s. t.řrokrór koňqjí v rcdě|i 17.8.2oo8|
Nd Jí2dóÍtt. Doio &íá.ko, zďót.k v. 13:00 hod.

zoPrsu



káice k třídění odDodů
P.víí zkuš.iosÍ ukozulí' ž9 Jsh€ eŠ1oupili ŠPrúvnou cdr!' Ťříděňí odpddů 3.bou Ši.e přii'Gi

Pdr šrc.oŠií ňovíc, o . ďdděq]e s.' Př.e. iq s. d|. zdá, i. 
^ěktďí 

I&.ničí 
'óňěí 

obcs isp..hop i
správiě Pod|é iňfd.mcí odvozcs odpodu j€ .td|. zhrubo v l€dné tř€iině pop.|ňic odP.d nerříděý ??

Phšrďé Pyi|e by|y lydóny do 17ó donócnosrl V prvnín lemíiú by|o ýez.no 27 k 
'|uÝch 

(io
PEŤ dhv.' plcry od porídvi[ rarfupok) o 30 k č.rv€ný.h P}r|B (ňo Popír)' Pi] druhéh íoru ro by o 77
k5 ž|u}ých o 43 kš če.V.ných PYi ů' Ťo rckl Poforzlj. iform.€ odvdŽ.e odpddů N€iÍ p|db én ozEčll,
z ki.ď.h č'p je ň.rřÍděňý odpod V popslnicích odvúžen

Upouorň'{li' že obe. Ló9znicz ú lydóu obecně áhznÓu !,yh|óšku Ó Mk|ódlní 
' 

odp.dy ňd 5ýén
ú z€ní s vymh.ie|ný ni P.Ýiniosrni jdk p.o ryzi.kó ' tok pro právnické ošo',

chc V& roké proro Po žód.r, cby.hon ťíd;ňi ddPddu EJ 
'J] 

í.ž z dÓn!..i' ' 
rak z p|Ósého

P..hoP.ni nuiiÓsi rídi'' bm|i v,ážíěji' N.ní potřebo př€dówt provid.|ně po oprdzdňé pyi|e 3 odp.d.h
při kqždéh fua' zh| €disko ňókodů ňo švoz j. |éP. Pi.dáWi' rř.bd n.pmvido|ně' pyr|e ÓPEýdu
odP.dem mp|n.né' V piípddě porř.by Jsou py'|e i mdó|€ k dispozici fu ob€.híh úřodá

Řudo|f Híoia, storo6to

ťrvn| Losen|cxy oenn| Tooor 07''1|7'?ooa\
Jok !ž j.eň vňinÚ|éh číš|. info.nowlc' ckysróme ienro |dk pro |ós.nická děr skvě|ý iýd.i'

V'h|edm kioň!, ž. Š. idiÓ j.dií.čnó dkce b|íŽí, zk6íh Vóh ji r ň€jsrfučhěji o relvýli]žněji

Tóbo| flngÚj.l €n pi6 da. ca od 9 do 16 hodin' &idoJ.nnÍ p|d9rcn Je dÓpÓd.obm zpedoÝói d
.í.n rohoiÓ peiího iJbor. j € jok&i s.zúhaí s Ló. €hicí, Ťokž€ děi noVííVí kop|i,9.|4i ' .hov koní,
kdd€ři'ďVí' poí!, knihovnu' koúfuf,í' ob.hod š noro|kohi' &k!Šl múž d fuk dd|e' p|dsrě hkřk. ýš.'
@ |ze u 

'ÉŠ 
ý. vŠi vid;i d zdiír' serkd.jÍ se fuké s pon.m slofus'ou

Běh.ň Ídns vy.obíh€ spou.ru zoJífuý.h věcí, budeň. fu|owr E cŠfd|i' budem hói kry . řurně
šipkoKné, Jejíhi .í .h bude obžd . znrz| nk. u .aĎého ;ópó. Jako kdidý rábÓ|' dni i.ito 3e ň.ob.Jde
b.z c.lod.nního !'|eru a zóVě|ďného idboíók!, kd€ budg s|ovM5ihě ukoňč€ň, budou př.dóny dip|ohy o
ňgdoi|e' Přijedou uo nóni p'ovodi' Porkóne Še V|ae Š 

'nYš|iv.en, 
kr.rý nón u|ái € Í|iiry' Ždžij €ne

Děri 5. budou stíovowi . V zójhu seznón.ní se š Láš.nicí Ve Ée.h zd€lší.h rdrdure.íck, iŽn.
U Jeióbků, U J.řóbků n|., U PeLikíni d pak j.!.í d.n U ...íého |óp. d J.d€n d.ň id cgíd.h'

c.lkoú . €B rohdio róboíd J. fdsc'n'lící. 20,'kč m den (o ro jen řo po1ř.bu děií ňa šušenkY ěi
Žňrz|nlý) 1 do 5o'.|G ňo oběd ' vdupné ňc ý|er; (doPEvu hrcdl db&) Rodióovsk. úk|ddy jsÓ! iedy
mio| k iízké, ž. dii ..idÝ. n.nó ndš róbor obdobu'
shrnu.|' zúk|adní inforfu. €: idbor j. pořódón Pod h|ověko! ob.. L.Geiic., dozo| budÓu ajišťovdi
(bez úrcku m horcróř) Hdid Fdjrouí, Jdm Mddé, l^Ónika Ďu.hoňoú, Mon'k Pod.hoú, Žh.lo
MÓEÝ.o!ú d Libušs Míkviěkovú, Poňoc a h.nšíňi děihi budou i r.niokÉi za] šťowr šfu|ší děri' kie|é
vždy pohdhqlí př Všzch dkích pro děri' .oi j. fdJi'

s.rkóí.odičú . orlqnizólorY bÚd. w !tř.du 2.7.2006 od 20.006od nc ohMíň 
'i!dě|zójá.zd€ do9to.ou podrcbný P.o9Éh o Přih|'í;|9' Př./nÓsr snÓ'ejně mjÍ Již přrh|óš.ié děli'

.Ó dÓddi Vk2 Jen . př.jr. ión, dl'\,yJd. poč6í o vše 3€ podoří' Ďěk'4eňe]

zo oÍgoi zdlory |hr Folrold

OZNAA{ENI
Firmd JH comp rozšíři|d nožnos1 bezd.áÍového wiFi připojéní v rcší ob.i

v kýětnu bY| do prowz! lveden jii druhý PiíŠrUPÓvý bod V mší obci' Vysl|dč j. unísiéň rc
hudÓvó ob..níhÓ úfodu d sigid| by t.k ňě| ryní pok.ýKt již větš]n! obce' První !'ší cč je již od |oňlko
unÍslěh e bYiovcs č p, l7t Z Fo|Mň'kýh rybník.[

v iýdnu od 7.7'2008 bude odbo.hó fi.ho orcvóděi oš.iření ďro'nů
J.dnó Še o do|ší ěášr již diíve.ýizowíý.h pE.' ú ze|eň] vÓb.i' BudÓq di4rřely sr|dhy

V |okdlirě pod kdp|í sn+.n k P|d.u' rdké košroi V cho|upó.h o do|ší jedňor|]Vé št.ohy'



TRocHÁ HISToŘIE
Vninuém,2' čís]. eroíího rydónl zPfuVoddje .j3á 3e PokGi| pod e doŠiup.ých zdrojů

vyíč1histor i ivÍznoh.ého|&enickéhodohu-býrcéško|yskďči|jŠ.nv.oc.193r 'kdyby|
vob]ekiu čkÓ' fuhój.n provoz Úsrovu socid|nÍ Péč€ se zohěř.nÍň m hÚfú|ňč Posližaé děti
vfoce 1933 by|a k budově bývo|é ško|Y Pň]stověho dřevoŠtovbd' tzÝ' okí|, Š|Óuží.í dn4 Jdko
ob€cní ubyiovnd' V téio ŠeŠtdvě 5|ouži| obJ€kr Švému úč.|u ož do foku t992, kdy by|o podpořad
upřímnó sndhd r €hd€jšího 26rÚPil €|sfvd obcé o ziowolevňaí ško|y uvo něníh J€jí budo!,y ob.i'
sko|5ki úňod }ehdy !'yš€ ob.' Víříc o povo|i| zdháJení !,y!čovíí PrÓ ěkoní rÓk l992l93, Dob|d
vů]. udŠrupiie|ů ole naoš|o Po.hopaí u iodč0 r P|o no|ý z{i €n o do.húzku do és€ňické ško|y
ňébY|o ýyučovóňí zoh4€no. škoo iedy nodó|e š|ouži|o zčóýi Jdko ubytovno o Žěd9li kbyd4í'
s Ukonč€níh činnÓŠti Ú5P v |o.e 2ooo by|o budovd iko|y d.finifivně vyddno ob.], spó|u sé ško ou
do|ow|5rď obci i zmíněný okd ,

Nufnos' stoÝ.bňí.h oprav o úprov by|o zřejhó: v |ocz 2001tdk bYo oprdvaÓ kÓníndvé
tě ďo, rekoní|uovód kot.|nd d op|oc€ní' V.oc.2002 byh dokončeno op|oh koníňoýého rě]6d ó
roPení o by| insrd|ovdn nový kore| V ].dňu 2003 by|o oPfuvaé koňíiové lč|4o Poškoz4o, prolož€
s. Vznítiy 50Ž€ Vro.. 2003 by| r €dy vYŠrově. kohín nový' I přeŠ i.lÓ oPdtřaí dÓl|o' ŠhÓdou
n.-ýbsrný.h náhod' vnoc Ž 3o'ř-ljm m r'|iŠlopdd 2003 kpoždru' Hořé|o piedavšín střéní
konŠlfuk.e. o|. asdž.no by|o i koňsf.uk.é 3troPů' Pó stotickéh PoŠouz€hí by|y Prov.dqy nuiné
zó.hrMňé Próce. budow byo Šrotic|q z.jiíěm, by|o vybudovórc noú konŠl.ukce Šf|dPu'
opdtř.m nÓvýň k.ov.n d 4Šrř€šm' Nák|ody M 

'ylo 
Prócé, 2,1ň lióňu Kč' bYý kryrY c€skou

poJ í'ovnou o's, V Pfůběhu roku 2004 futuPit €9tvo obc. rozhod]o o do|šíh vYužití budÓlY tdk' ie
V piíŽ€hí Pm.chó dvě třídy joko rezeru p.o přípddné znowÓt.vřaí ško y. zhýrdJící čór obj.kru
bude Přďioyěfi rc hyty' DneŠ již zn.im€ výs|.d.k' Budovo býVo|é ško y s|ouŽl loko bytot' důň "pro
příjmov. VYmezené skuPiňy obyvdté|", To Jé dos|ovňó ciloc. z. sh|ouvy o poŠkYinurí dotdce od
srd'ního íondu p.o ro'oj byd|aí' Ji9tě V& bude zo.jíhot' co to Všechno šró o ?

'.Ják|ody 
no pořízaí p|oj.ktu činí 257'000'. ]G' Žtoho bYo t50,0o0 Kč pokrylo

z grcntovéhÓ progÉnu Jihoč€skáho krqj €, Voďnl s'avbo' včérňě stdvébního doŽo.u o p.ocí nod
nán.. Proleklu' přÉ|o fu 9'623 o00 |(č' 2 fóho 5'50o 00o Kč kryy doloce' 4,l23'ó30 Kč !,ynd|oii|d
ob€., z'oho 3,7o9'4l2,' |(č čiňi|úvěr.

P|oč toh e !še.hno Píši2 oŠoviijŠn€ Šnobídkou byd|€ní 24 rehdy €Vidovoných zdjeň.! o
byiY o Větlině PůVodnÍch žodor€lů PiiPoda|y n4ňy héPřihět.ně dfuné, 6a píed|oiqé' zby|a
Pouhý.h š61 2 Původiích žójeh.ů k ncší ]ííosii p.óVě &aičlí' pro kt.ré Še b'1y.rově|y
Pň.d.všíh' p|oJevi| ljjeh hininí|ní'

|Jd dÓkr* aí uvddín finďční zdrěž ob.rího .ozpočru pro ň.jb| žší.h da.r |er:
Ndjemné' kleré bY Žqji3t' o o|dpoň pokryrí nók]ddů, tj' n!|oý z Šk, by hě Ó býÍ 73'-Kč Žd ň2
obyTné p|ochy Íh bY še byty šró' prokt.ky nedos'upnými' Při !'poěrÚ nájéňňého JshE rsdy
mu9.| b.dr oh|ed no nožnosriňdéňňíků, roklé jshe mkoň€c dosPě|i k čóÍc€ 50l(č,. z. h2' Přl

'aklo 
slonov€néh nój €hiéh dop|otí ob*ní rozpoězt v pmí.h d.Šeti|.r*h čdsrku c.o 1'ó ň |' (č,

. to Ješiě & PřdPÓkddu, ž. byry budou rM|€ obyd ay d Vš.hňi n4]€hňíci budou i4j.h
Špo|éh|ivě o p|ovd€ně P|dr r, ĎobÚ d6él ]el h.uvódíh hóhodhě' jde o čaŠ, Po kt €rý bud€he

P|oŠíh' dbychon Še ndd lěmilo čí9y d|.sPoň Žonys|€|, DěkujiVdm,

Pro Žojínowsr ledno výrďní zPřávo 
' 

ob.cní k.on.kyl

'Dne 22'a'l943 P|ov€d€no s dvnosrnl ýě.€nT aonů m mfurnÍ kdP| . zvoňY zokouP€ny bY|y jedmk
z Výnosu dob.ovo|né sbí.lý občonů o z Paěz ňíí. Šbo|u dob.dvo íý.h hdš č ů v L'iš.n . Přironro
*ěc€ií nonů určaiz. kmÓiry, Be|'í.k BÓhuni|čp'40o DÓňhe ftonlš€kčp,59,"



Lás,nr' uěteill
Ahoooooo| děti,

Aje tady |éééeto a s|uninyl!I Huráááá Jedete íaké pryč a nebo za vámi někdo
př]jede? za mnou piíedou škiÍťačci' kleré j*m uŽ d]ouho nev dé|a' lak se moc |ěšim'
A taky se těš|m' že budeňe hrát spolst! hér a ma|oval si a lyplávět si a'..'proslě si
to uŽijem' Posi|ám vám od každého kousek trochu hÍan|. trochu ma|oÝán| a
trošičičku povidáni. básněnio. A pÉju vám krááásné'jakvy iíkále plázdniny'

'nJ!

'",o"'ť;'. * r.čll '' ".-t",5'i*gii"; ".a* a.*BŘ,' ; :'. .  
-  . 's ' ;  .5 -.ů 

la Ý-.r.  
- '  "

.'sá"*#i:':;]. ; a -^}";q -{'ř "r-] ".dl" ..* 
-, :.l 

.!! ." ř..? 1 .-"

Třamiárie

Ka.dý ve Vané frá lach|any,



SPORT
skoňéi|o folbo]ouí šeu óno 2007.2003'toki. s. híženeoh|édeut Po uPynu]éh fuěňiku'
D.užslvÓ nužů škoněi|o s 13 body íd 10 nísrě s Ýý5 .!lv: 5x Výhro' 3x r.ňízo' t4X p.oh|d'

skd..30 | ó5' N.J| €Éh ířglcsň ss ío s 9 bBnkdni P€l. 3oč ek'
J € io zdríh n€lhorší s.zóno,.o 5e íkd nužŠrw nužů Víéro 3ourěži' z. sirBce j.

apolř.bi Š. Pouěit o. €|ou sezónu ryhodnorir rok' oby 3e ňoš9 ňužstvo vbudou.ňu dÓŠld o ioh'
k.n bY mě|o m 1é1o úíovni pdliil d dby důŠrojiě r€Pr.zarovo o noši ob&' Je 5nutni, že Š. ko|eň
fotbd u V Lóš4ici pohybuje Jen hBlkd |idí Přtoh lody húne P|ňo Íorbo|isri' kt.ří vh'nub9ri
po1ňi]i h&i !'yh|&€ná hr'íč€' d|e Po škončení své ko.ié.y ňo ióš folbd| ldk trochu zoPohnóli' Do

Přít}í sezó'ry j.li.bd zdProcow1 o vrót 1 drÚž5lÝo ton' k.ň po'ří' doufán' ie io c'chňi spúvně
pochopió ž. m kon.iŠězóny bld€hg $u'ěž hodmt r joko úspěinou

Muž.lrc doroŠÍU hělo v L&€ňici po5 ední s.Žóňu, dd přGii Š.zónY už doro5t.ň. v noší Ób.i
hrdl n.budou'zdůvodu ňedo5td1ku hrdói, nebo Špíš k uků' krďí chrě.jí hrór íorbo|o ne j.n 

'dk

Letdšní Šaónou zok.ňdilo mužs'vÓ švé Fišob.ní v 9ouJěž' e dvou fmnl'í.h Po 
'ák|odníčdsli 3konč i o M š6lén niŠlě Še ziŠkeh 13 bodů o 3 vý3|.dky 4x výhro' lx r.níó, 9' Prohro o 5s

škóreň 2ó : 40' NeJ .!ším šlie|.€h by| .oň zúho.ko s 15 bfunk.ni d Jdn D.heier Š 9 b.aik.hi' Po
.oŽdě|€ní robu|ky mužŠtvo húo o uňt'ění no 5' dž 3 níŠtě, kd.skoňči|o m pos|.dním nístě
sj.dnou ýýh|ÓU d Pěri Prohíohi, Nd \ýs| €dku 5e Pod€ps|o i to, že do jorních bolů už nezďóh|
zóhdrkd, kr.ý Š. Vrári| zpěr do .]měře' dni V'í.|dv M|eJnek, kl€|ý bY e|é Jo.o zMěný MuišNo
nužůod.hú|o3Vé jo.ňidon''.ízóPcynohřšrivciňěř'odo.oí.ň. vBuku oddi|RdPidUděk{.
u. donócí Pro,rň€dí. kr.ré bylÓ Vždy P.rÍ.krně PřiPmv€ho,

Ďó|g plolí ňdbor žóků' kreií š. hohou íá|E hú.t u poio Bočkd, bud'o9obně' n€bo M

MÁV

4!tp!!!1J!9!!9!r
č,eweaec sfP.n

poJdn s.hmid1' 70 |et . pďí Mi|odd M|ejnkovó' 32 et
. PonÍ Morie Nov.íkov.i z č p' ó2' 3' er

Norodili s.
' FrďtiEék Ko.Mdo, .odičům PoV|íně q Ffuniilkovi KoMdoVýn
. oňdřej Mii||er,.od čůh toně o Jdiov 

^'lú|eiovin
Přistěhova|i se

hďže|é RoberÍ o Vio ero čérmókovi z Jindřrchow Hrddce
honželésÍdnis|ÓvaM |G|ovd(.ročíkovi Šděrh Vljc|Óv4,srúk|ovoudJoeň

z Jindřicho@ H.odce
. pď Jon MÚ]|e. z c€ŠkÍch BJdějÓvic
. Pď Josef Fong| z Višňové
' monželé (oteř'nq o Ř.dek XoňdroGrí š děthi Dai5ou, Řodkeh o Kdt.řinou
2 Jindřichovo Hrddce

odstěhovo|i s€
' EdnŽz|é zutno o P.t. Mcopustovi Š dcercu EvoÚ do Kunžoku

,|zLfuéWdqMú,6keLá'qt.d$'lPltbfuú@LaďE.fugeaíčkb4ť,ó7ó'|úú
e<.i úFa u*aa,z tanlt al,zocate káb|q' c 4Mia plddí *aB,cha|


