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z oBEcNÍHo DT/ŘE
vdÁ|.sti ý ob.| ód Ýyd.ň,3.ěÉ|ó ób.ÚIhó zPmÚdoj. ei.nadvó. komaň{. míý.sr@ía

řE,Itiš.k Fojr

2.6.07*fu ňíslňíh hřišliŤJ ŘÁPID Ú.kul.éňi|ó 6|dW Děl3kého dn.,
- sk!t'.čhě poÉdué rdpaléd.e ý spd!'|ou ,u|ěžhÍch iJkoli, k|.fé g d,i Ó i něk|.i| rodjěé ..PhÉ

tžli' Děktlji Ťl PAPID' sbofu débrtww.h h!'ěti c &Nň dobvwl,i*aň za qoh4,fuci fu p.čIi/é řtpnvě

22'6'07 býb a.í|z.nd ndvó úř.dní dak. Ób.e L'íai..
' ái'|éj|ú iiř.d,í dz']6. kíďó.aší obci daPdld.h,áěl. ' j. úist'žn m b]Jda,ě abdí|p |jfuál'

Ihíffič. 2d. z|,řéjhěhé Jé hk n.ž,é zrsM@r kdýo|iy j ni@ PNbw1/ óby l1]žd! či Pa,4/.
?9'ó'07 by|Ý Lósai.iodslo..dú1j'ž t7 .oiník výÍÚMý.h kurzů

' a'zoz d l9'zo7 jfu * bk' J:'ko již |ftdiěnč' fuhli zóěd.ír zóýů?žýd1 ,niáží s p@i
jeho nča'tňíkl' Wžík n ]úžd'ho kuth,qko poěifu a knhnÍ Óke v e'I Óbd d J@ r,ól. ž. P.ljýž L hiš
rúžúé PobrtEt' ii pr6ci ň|adé fulíE, Dik p!|fi p, I|v' c|ch' Ffun|išk! Fialoyi a j.ho ko|.4in p'ún
ppleťtn Póúu golékói d JÓtfu |].ffichÓú'
14'7'07 s. m hřiíi ŤJ pÁPID keo|o hosičská.ourěž -o 

poho| í.rcŠry ob.c L'fuaice'sjiž
trodič.íň "M.ho.ió|4 stoniŠ|M Pí9ř.'

. i kdýž rj ht1hÍ úý .dE,lÓ dru*|w z pÓýčé. řšj bÓftj 4 | Šil.. ko,k@ri pzl.dhě 
"fu|iilce!ó fut'žž b,4o dobř. aryéhizoyáN a hě|a dls hého háfu ÉIňi dÓbfu úfuEn už ft lě.|h fu .b|g

M.I sfuíěž Ó ,'řÍn , ýií,ts|ó!
15'7'07 pořddo| p' sldnis oV Be|'ín.k 

^o 
3ýé jizdó|n. j.zd.cké zýddf

' boh!ž.l j*b lé ťa|é*|ó| Efuhl íé|o fudiění ckc. oýb"ž 2úžašthit olz infu.fucí .d|š|ěýiÍkó
ýÓ óle ušc pét.kíně zÓ|gd.jbÝi@ d zzhdy ně, dóbw ďN,fáru' Poué v.lké y.'4rt bylé Prt vš..hn,
dar ý,siluiící bžkuii p' Beró"koi o y*ň o,ganizó|ďiň|
26.7.o7 Jz N j.dnóní ,ÉÍlPne|sfvo ro'hodnÚro o P.od.jl ob4ňí byrovky

" j.dnd ý o ,ó8žňé a fu,|upifék|ftn dlouho rcfužowné fuzhod.!|l Ó kí4ák by|i ,4ni
inf.rfuvó"i dotěaí sPoluběohá Bo|fuhl Íimč,í sl|ú. NšÍ obe oúýhěiló hé.ró/h,h. fu,3óhl,nj
inv.šj@j i Pti@nfuu ,ýsffifu I@|i . d čhh:čky ni" nnbín jifo| Ýhodigko'
27'7'07 vpót.k v podý.č.f^1.h hoiinó.h oh|oiljí.hďď od |.l.bkM hlýnd PříioMoí v.|kého
možsrví n€2ňóhé |drry no hldd]ně t'l€ždrlv' krďd s€ dílÝ věrfu hroMdi v. Š.Pén |dn.n ' Piivokňý
ďp.rr ŽiÝÓiiího p|osrředÍ kdifrr'rJe' 

'e 
s. si.. pmvd.Podobú j.dú o P.P.|' a|e ňeuúhého púvodo o

9ožaí o p|oio hBi býl od.tEnfu, Pm|óvú i.dy jindři.hohfud.cké hdsiče, kr.fl a pono.i mich
dob.Mhých hóiči ftví io.mu Šiěňu c &ěínqjí pov|ck u Wdní h|odiny 3bíror' Vuh|€d€h kv.č.rníň
hodnón rkc. pokmč''!. j.šě Ý sobotu'

' Přizhád ý. žé M.h4d. j.k nžkao hnž "lklidh' 'lii 
ofud dÓ ře1,, J.d.ó 3 boh!ž.| Ó khg.ký

PřIkhd lidskz Órrgne' *d/ i.*j i.zÓdlÝyérý Óběú +óýb/ ňqfrno zbýzě,ě obfty'ke škodt], ,iník,,
k|.Ú by ,1Plo|i| prijčfu poku|u, 3e bÓhuž.l tPálftr 4.4.&ilo'
3t'7 07 Proběh]o řódná ko 6udo.. h6Podéiské budovy u obj.kru č'P' 73 bývd|é ško|y



'lde o da|í kruk k zpfu@hěň, ..Eho dM liž b,roláto objékfu' u.*ďé p|4c. Př6 1é|Ó 2fuč4ě
pokfuči, o f bfrké době budejiž připmbáa k.fudée h|,yňí bLúv/,
6.3.07 se M fuš€ň ob.ciíň úřodě cskut.čhilo doEí u .e|é řady j€jnóní no téM -s nic€ V34 v obc'

. É j.d|&í,nň bý př2aož4 fuíeti.ki fud.|. k|ai od|EdtLj. budéln doprtní *ei É
.Fši' si]tlcl 

' 
ohlcdan m !fuvtu fulria D3' I h zlk/Ódě |oh.|o fudkhdu bud. h|,n d.|ihÚí"ě adáN

jhldi. hodlb|ícÍ ,li| kM||a.e fu óz.fu Nší obe' o kfgé jfi. Vd' již hnofuwli ýfurulýd1

9'.10'3'07 3. 
'ř4 

ndš obe !ř.hm|o mcačí vichřic.
|ž|šÍ škoÚ 'jfu l8š}ěs|i furuML t']ž*onk *rchn al. @]o zé aé a ěólt éba há..d

k PosL.kéfu r,b"ík! by|c Pfi,ě ďrky Pddh;fu !rM! be bhlúího sPÓj.nl'
11.3'07 šc nó Štd|ďt. p' HroiÚ $dvd V .hoch]i čyk|isricryň miďren fePub|iky vPó|noforono no
ho.Škých ko|..h v kor.4ofii óo d vícé |.r

. za Ce|é z'|LPt.k|vo i fuěštM. óbc. š.dainž b|dhÓpř.jj! Džkujj pfu štffin.vi, ž.
ýyužil tI'tD pří|cži|o't'i o v NúÓWďn ,nédilá ?i4|eki| u'úi.i, fokÓb! fekbú! h4]n fuhfu

'š.chny 
ob.. jqon zfuidě|'

16.3.07 sto.oío P' Hronz. Pod.pišuj€ š lodjškýh Úřdden šh|ÓW! ro dÓtoci z Progrcnu obno\,y
vakow Ve vGi l00 l]Š' Kč m oDrcVu . .kr.oinďo|o@ o oýěrlal ý ku|rurnín í e

. o dolfu bylo Žhl.dň k t'ékži hétrij.ífu !|éw .l.kíli.k4fu v.d.,/ b.fukPě'',,ě žefu již
v lolilkík @ d dl jfu l1Jd' ž. rabk!4f ňón bfb yyhÓyěfu' uáÍh, ž t!t'o.kci. ]rt'aó pQběhrt
v i/Jfu ý žlkolan hdkhdu .a 24o is rě oc.ní 

'ji.hni 
něi,ktllíá i ,iBržvnd h,diěhi.h ziah/.h dkcí

22'3'07s.v kohu.nÍň 3ó|é kono|koňťďt hudóního 9ouboru Á.kjdie z Tc!|i.
' hud.nnÍ sdúď oběúkého 

'dfuž4í 
Á.!,ó!i. peěqJí.í o zd,a@|hi poštižh! již ?ad1ké Pébýw|

v fulÍ obd a s,,1n ý/4o!p4íh abohé|il kulrv.í dd" ! ,ó!' Kd. P,1:š.l. ft,hÓdaě rclir.-l
25'3'07 by|d ukončm okc. 3 P.o.oníh idnfr .Mdtcřškí ško]d ' odvěr|óí ku.hyně'

' hthf4ž fuf.*ké š,,n<y b/la doý/ba@ ,'rýl.t.íň fua.Jnlh a*áďín zi|z4ín kta!
yyhan4. fužcaýň ií4ýa hygi.ickýk mán
t2,9,07 by| oeza s|oÚP 9€ Šhě.ovk.bi, ta' .oz.cíní& v p.o.loru u Prodejny J.dnory

' v ,,ždán Óhlédu po|ř.bňd věc, .:|ybějí.í iaíďfuč,í ,Š|é4 Pfu fui!| d fuIi| nóvš|žn,lq, Óbe
rebfl ,qjis|é dabfu iztkfu ab4 P|ifuje i eIď ]fuky íÍnfu .41éfd'

sTÁRosTÁ o sTÁRosTEcH I o RÁDo5TECH

vmiňu|én, r.dy 3'!.ydá.í |&áických ňoún jšcň iiíorňM| o .r.vu p|ocí o průběhu fimndóní
dů|.žité inv6tič.í nkce oh.€ - zók|ddní r.chni.ké !,yb.v€nosri |ókd|irY Hd.j Ťomí o9odňí|Ý' noš.
sPo|uobčdny' Šoač@ný Šrov rrdpÍ d zr.žuj. jim byd|aÍ' Ý.óríh Š. t€dy kn't.e k iohuto táhdiu'

P.ócé Pok.oč i|y do finú|e - u býú dÓkončit d|obn. r.r.rnÍ úP|avy o iqlisiir Po dohodě 9 dodowrebh
odrok pov|.hďé rcdy' dby nédo.hdzé|o k Podmděaí Pó.ce|. ÚP|ňé dokoič..í dí]d o jeho picd'íní ob.i
j. p|óňovófu m 3o2óří 2007' o t.rhÍn budz dodria' JŠou už Připrovay podk|ody ke kohÚdoci'
vP|n. PřhŘě je ňís|dnó dk..' vhrovbo kohmik..', chodnÍko ord', jok j*ň p*i ve 3vydóií
zp.dvodoj.' Je Vyddno úz€nní |ozhodňÚrí, Podnio 

'ádoí 
o lYd'iní ídvebního porc|.ní d o dotd.i'

všehny Pofň.bné lďhíny jŠhe dodrž.|i' spd|uúčcr ob. € m finoncovdní rohoro díid bud.čiňir 1,2

Jdk.jsré jBrě všichni .oÚoh4d|i, p.Óbíhó intazimí příprcW doEí (pfo obe aisračně nurné)
ŠrovbY: dokončcií k.no|ia.. o ýhrovby čisrčky odPodňích Vod. Dosud by|y učiižny k mPlňění
rohoro zóm.ru 

''s|€dojícÍ 
krolý: bY| Prov.dq g.odetický P.ůŽk!h vc€|é obci, by zpr.cďí

P|oFkr P.o ú2efuí řízqí, proběh|o jcdióí . v|oŠtníky poŽmků d nmovirosrl, ji.hž se sro}ha
dorýkó' bY|o vyd'ífu úzcnní |ozhodnurí. j. př]p.owo vodoPrdwí řízďi o 

'ódo5t 
o q/dóňí íov€bního

povo aí' součdě obéc 
'ódó 

o doto.e z Eropšký.h íodů, kte|é bY nč' pok.ý' 90% ník|odů' ce|á
sroýbÓ p|ijde fu ó0 bi|i'ínů kč '



N*hci rěmiro údoji oh|onMr. srojíň. zkrdrka !řed škut.čnÓŠtí' o pokud Š. nín $o|.čně
ňePodoňí 1uto íovbu .e|'zowt' háh. do budou.m o p|ob|émy posfordno' ch.i lody poděkoÝdt
ňcj'te|ůh dÓičgý.h n.noviroíí zo víří.nosr o Po.hoPa' o ch.' J € 5oučosně Ubezlečjt' že Při
zpfo.ď'ní P|oJ€kro }ou .dPekrovóio j€ji.h p.'ívo.

ob.c bud€ íedY Potř€borct nd ryro íovby rem|. íiMčňí P.osfl.d|ý' čekojí nóŠ o!šfr j?íě dd|šj
výdojá n6Íre zol ýir oPmýy c€ ého obj.kiu kc|ilrníhr dohu, včétně budovy ob€.ního úřodo' srov
k.ovÚ o Íokt' že do c.|éhd objekiu eiitó. při Věrších d€šrích i ok.y, n€nÍ Řožné iodó e přeh|ížzt'

MusÍn€ ňéco udž|ot i š ostudou' kr.|ó j2 id tu.iŠti.kých mpdch oznóčft joko býh|d ld.4ická
rvrz, Ďna jd. o kopec zďďrý n'í|.loÚni dř€Vinoni - o Po rv.zi ani PoňdnÝ Ťurisrov' še těžko
odpovídó rc júo údiv, o ny Piiron Porřébujm€, oby o nÁ tu|iŠř vědčli, .by 9e 9m w@.|i' I ro je

Túpí n6Š i Širmc. rŽv' s.d|ó.ké 3'rd.ry' krďó n€hó pro příPdd pÓVodně. no počdrku zr,sro|erí| .
aliíěrou úi úsrupovoÚ c6ru pro c@ oŠb v|ďtiíků donů'

Nd ďo|c jŠÓu t€dy do|ší n&dk]ddné inv6lice' H|.dóh. odFověd' rc otdzku . kd€ m ro búr? J€dnou
z c*r j. Pfod.j .ósri ob€cního fuj.rku' zdtím 

'stupir€|.rvo 
rozhod]o o p|odéji b}aovóho doňu

čP l7t. PBid|d JŠÓu dóio' př.dň6ině Jsou byty fubidňury srdwjí.íň n'j.niíkůn d p|.rí zó$do, že
budou p.odi'v pÓuze |&.n.|ýn občoilh' Výaoňnou Poho.í Ób.aín .ozpočrům obé.ně noJÍ býr
př pfovovoné 2nčňy v Pň..ozdě|ovd.í Štóiních fimncí' K l.nlo prob|éhůn o k j€d.ol|ivýň Potřebón
iňVari. Še rdríň v dd|ších vydóí.h zpfovodqj€,

vÝtoh ze

Rudo|f H.oi2o,sro.oŠro

2e zos€dóhí zostupíte|stvo obce

(Úpln. aěrí zápisů |z. nqiír no !.bových Št.'íkích ob.. wÝu|os€n].é,€Ú d fu požóddní toké

zoprsu

ňihořódn. z*dóní a3t!Dit.|íú o6ě LóMi... 10. kvčte 20()7

PiíloMo všech 9 č|aů, zoslupilektvo lady by|o uŠióš4íŠ.hopné'

stofo3l6 obcé P Hronuo 9eaóni| příroMé s€ záměréh P.od€j€ č&íí poz€ňků v |okd|ilě Pdd h.dzí
Fo.hoÉ]<ého rYbníkd' schýilao,
oó e by|i č|aové aíÚPir € íVo obc.3adhai Š !,yh|'íškou o prod.Ji do|šÍ.h ob&ňích pozeňků d
sfov.bních fu rc.|' schýí|cnÓ
zcštupire|é byli inforňovíi o ýýběru hísto p|o pouťové .J|dk.e'
P.n míŠto.ro.osro Fojr s€aóňi| přítoMé Š re|!cí pfodé.j. Podí|oýých |6rů'
obci byIo Poj|ýnuto dot.ce z -ProgMnu ob.ovy V4kow' m op..vu e|ektrÓinŠld|oc. V .ó|e ob€cní
raíou.o.€ ve výši ro0 o0o'. (č. zd9lÚPile|9tvo ob.e ŠÓuh|ds |o Š. zohójením 

'ýběrového 
ří2aÍ e

|tlÓ.ld o m zPfu.oýM' P.oJe|dovi doklnaró(e čoVo |.ful'zoe
V diskusi Proj€drclo &Štopite|Štvo oprcVu ostéi|aÍ' p.ůŽ&uňňé P.d.e k &hójaí p.ÓJ.kru p|'íowné
kono|'zd.e, bezd|ólové připojaí k iňl.h.tu'

5. ňódné ŽG.ddní Žosiulite|sfva ob.. !á'ni..- 31. kvč'n! 2oo7

PřítoMo Gech 9 č|aů':o9rupiie|Šiw 1.dy hy|Ó u.nóaí.chopná

sí.roŠto ob.e pon H|onh Podo| inío.fuci zj.dn'iní Ďso Hdtr, kd. by|o po2o.ňo5' váúVdňo
r.koúl.lkc i vodovodňího řodu }].hr .h|un u Ťřebffě'



Ď.íe po 5ro|oŠro infornovo| piíronňé o j €dMnÍ fu |(otoďró|níň úřodu vJ' H.adci oh|edně
vYpoř&óní hi3to.ickéno Mjétku obc.'
zoíulit.|stvo Š.hvá|i|Ó 1' rÓ'očtÓv. omliaí k 31, 5, 2007,
ból. zoŠrup ire|é 3.hvd|i| Pod€j ob aích PoŽfrků. |( Prodej i neby]y v době lcř.jnění ro úř?iní

Pon ňísrosr..o9ro Fojr Š.zúňi| přírohú Š |oŽ6roviesrí ok.í ó s ě€rPdňÍh doroČí fu !Ío 9rovbY.
J. hotový P.ojekr m okci -R.kořsf.ukce o d6ldÝb. foíšlních kohuniko.í ' LdŠÚi.e"' š c.|kovýn
|ozpoél.n v€ ýý.i 7 20o 0oo,- Kč.
Pdn stďďt. Š€Zóhi u.Šiup ire|€ . do konč orc.Íňi Pfu..ňi ho9Podól9kó bcd olY k č 'p' 73, kt€ní j e
Př.d ko|dud..í'z.9tulile|Šlb odsouh|6i|óP.oPiac.ňíPoŠ|ed.ífokíu.y'
Dó|. stórcŠlo obcé 9€?óňii PlíÍohnó Š dodotkch k. zřizovo.í |islině piíspéýkoÝé o|qúi2dce obc.
Ímlo dodotk4 Še zdpůjčlj. M.r.fuké ško|. khoŤoddř3kánu lyui tí drobď fuj.t.k v€
vhŠ1.i.tví obce' s.hvd|eno'
Pď šld|Óslo dó|. ]nfornowl Ó újpěšné .6|izo. p|ol.kto roznÍ3rění iníorňočhích robu|í' ktaí
probéh| v lofukéh ro.e ĎoTd.i PoŠ|ý| Jihoč6|ý k.qj' zosruPit€lívo db.e Šouh|oŠi o . př.vod.m
]níorňdční.h r.bu|Í do nqj€rko obce
zóŠfupil€|é by|i dó|.s€adhh s přiděiaín doroc. v fdn.i P.ogfuhu obnovY vqkovo p|o rok 2007
v. ýýši t00 0m'. kĚ m dk.i .Ku|'!mí sd| . oProh. o 3 výší spo|uúčďii obc. m fimncďíí' By|y
srdrcV.'ly Podňín|ý výběrového řÍ2.ni fu dodawie|. dkcc d by|o mwžm koňise p.o otďíd.í
obá|ek o konis€ hodnorlcÍ Pro ruro v.řejnou ZMzku'
zo5lup'le|é bv|' s.7nóra' i5oiiproÝoL vyb.-o''ého l']a' no rhorovi'ee oroj?kru.Dosrovbo
|ono|i/..e d.ov L&.ni.ď zo5ruP'l.]ívo roAod|ó o výběru poprówný.h !'.6 aovnér bb
mv|žm hodnorÍcí o ýýbérovó kohile Prc p@uza' Mbídek o Úběr dodowt.|e výš. uvúaého

V bodé růaé bý|y p.oJedío'ly vY3|.d|1 prů.kunrxh pÉ. p.o.oý
By|o sronorend o s.hvd|qo jednotná ceM pro h|omdňé Pobyiy v ob€cní ub''oýně'
Ďó|€ byl Podán nófh m doprc.oún' o doP|ňění 

'ňíorfučního 
q/Š1énu ob.€ o s|o!p 3é 9hěrovk.bi'

By|o s.hyó|m jeho unÍíěrí m ob.aíň po'áku ý p|oíofu u prod€Jny J.dňot' o d'í|c 6dzaí
mč.|swm|aíňuby{oýínior6.duÉ.e40p.jezdovYlhkohu4'{dchv.šné-..hodI'HmdLe'

8yl Proj.dnikín podněr ňo zbudovóňí cyk|oícz|v z mší obc€ sňěrm no Ťď.zŠký dvůr' P|d Íýšaí
or|ok'ivi'Y obcé bY 10 by|o ji.tž přínošné, Bud€ preěřa hož.oŠt zíŠkóí doto@'
v di9kÚi byly dd|e Fodíny info|M.. k ýý6ěru vhodnáho poz.nku p.o dětské hřiště a by|d podónd
info.fu.é o p|rínowén zor.ub.ě.í vjezdu do ř€(y V pfosro.Ú Pfuri č.P'37'

ó' ňídrté 
'@d&Í 

Ždšluoit.|ltE ob.. |trisqlě zó. č.llw. 2007

Příiohno 7 č|€ní GluPi'E|slW' oň|Wai 2 aýfupi'e|é, zo.tupitebrw ledy by|o uséaířhopné'

sto.oďo obce po Hronzo Poda| iňforňd.i zj.lnóní Vo|ň. hrcmdy sdr!žqí poh.oiční.h ob.í d
né3l' klďé 3. kóna|o 2|-ó'2oo7 v Nové Bysliici' t.|o doEí dW |oky byl 

'ř.nsédou 
sdf!žaí fulan

srďo9ro ňěsrd N'ByŠrřice 
^&r' 

Jiií zifoo|o'
z.íupitc|ďvo pfol€dM|o č |.^'tví ob.c v l'{í.tnÍ dkčnÍ skoPině (MÁs) Ťř.boňško o' p' !' o Šouh|6i|o
* zdč|aěníh ob.e Včetně kdrosr|d|ního ú2€ňí do l'1Á5' zdlrupit.|ívo zó|ď€ň souh|6 o
s r&|i..í Špo|ečného Šrrer.9i.kého P|áňu LEÁbEŘ m uók|.dě..gioňd|nÍho po.lMsrví vrdň.ice|ó

zGlupiléktvo obc. s.hvóLi|o 2' |ozpočtové oPotlaí 3t' z 2007' P' Je|ínkoýí inío|hoh|o piíroňné
ň'ňo .jué Ó p|...ní ú|oků z úvě.oÝého účiu'
zót!p]l.|é by|is €Ťáhá' 9. zóňěrá Prodej. obeaího po2eku. schvú|ao'
Pú 5i.|6ro 9.1nábi| PříoMé š€ zdnaén P.od€je bytďého donu č'p' l7l' zdíupiléktýo p.od€j
odsouh|.Ši|o zd tě.hlo podňÍngk Ďůň bud. idaí|ně |dzdě|.n na j.dnolliÝé byfy s příŠ|LšaíVín d
přiněiaýni spo]ethě užítrýhi p|ÓŠio|y' Íoklo Ýyň.záé bÉwé j.dmt|9 budou př.dnosrňě
mbÍdňury kodkoup6í íávdjí.ím n4j€hníkůň t cau dle úřúního odhodo' V příP.dě nd(jhu



ďdtrrjí.í.h ňdjeňíkó bÚdou bYrY dó]e mbid.uty kvonéhu p.odeji PÓuz. |'íšai.kýh občdnůn'
Úhrody j.dno.líuově nd účer obc€. Šp|drky n€bldou umožnáry, vše bÚd€ ř&ně 5 ndmníky

zoslÚPil€ slÝo dó|. schyó i|o ŽóŇě. ňdkupu pozehků v ob|dŠti zdhýš|aé .i.Vhy .oV d pdd oberí
*onobu do vhštnictví ob..' zďiuPit€klvo pov.ii|o slorostu p' HronzÚ k dolšlmu j.dnjní v réro

Pon nGtosld.os1d FoJt iiÍdrhow| Pňíioňné o.oz6t.váoŠti dk.í d č€rpóní dÓrd.í nd ďovby J.
ukončfu uýŠtovb. hďpo&iř*é budovy kč'p' 73 o dn.31' 7,2007 P|oběhňe ko|oÚddce' Ďd|.
pfobÍhóji j.dfoíí o !,ydánÍ grovébhího pďo|qí ňo okci "Ř€kaí.ukce o doŠldvb. híŠtní.h konunik.í
. Lásaicď' Úr €ňní rozhodhurí by|ojiž vydóo
lfu|turní Šá|.oPr@: P|oběh|o !ýběrové iÍzaí na zhoroviré|é, Výbé.ďou koňisí 

'|o 
lYbróE frfu

E|.klromonlox s'f'o., J, Hródé. zo9tuPit.ktw Šchvó|i|o .ozhodnutí výběrové kohiŠc d louhhŠi|o,
obY 3 rouro firňou byLo uz.Vřffi Šb|ouw o díld
zcíupite|srvo by|o dd|€ infornovdno o !,yě€rPóní dor..€ 5'5 ňi|' Xč nd ýFrovbu bÉů v č.p' 73, doLší
p|orby půjdoo z úvě.! u c6ké 3Poři1.|ý' kreÚ obq 

^č^e 
sp|óc.t v zóni zú7 '

zďtuPite|s}vo dd|e odŠÓuh|ďi|o P.řízaí odsdviní v klchyni Mr€řské ško|y o 5 úhrodou nod róň€c
|rzpočr! | 2oo7, zař|zál j. ň!1ňé Po ř'd il Ž .ouhodnutí hyg' aiko '
Vd's|us ío.os.o P .]ron7o 

'ňlorhow 
ldlPi.'ívo o P;edPo|{|dood.i aó.|ode.|^ ao.ov o

kono|izoc' v. Úš ccd ó0 ni|' Kč

SPORT
Vroťňe š. zpěi d řekněn. Ši ně.a o 4|é fo'|ba oÝé s.zóně 2ao6 . 2oa7.

MužŠtvo do.oíu odehnó|Ó rcčník v ronro s|ožď'| |6dym L,, P€.?| Ť, VoJro V', M|.jrek V'' M|4n.k
J', šňíd J'' korbe|J', Dm.r€r J'' Bidovjak,^, |knous.k o'' Něba P'' 

^'1ďót 
M'' |(Bi íček J,

si|oňc. Ýšah od€hroď.h z'ípdŠů j€ 4x výhm' 3x rmía, 9x p.oh.o, 3kó.e 29:46 o še z]Šk€h t5
bodů !ňÍŠtění rc 7' nísrě rdbu|ky ok|6ňí 3ou'ěl. N.J|.Pšíh šJř€ c.ň š€zóny by| Š t3 brcnk.mi Jdn
zdhork.' dd|e Pok Ď€ňel.. ó bťmek o Mc{ír 4 b|o|ý' N.ji.'šín húč.m up|ynu|é s.zdr'y by
vyh]óšq 9ó|mn Luk'í Kodym o zo. €ý rýn k.Piróň,^i|ú,^ošór' Mi|ýh př €kvoPaíh V poŠ|€dlí.h
dvou zd9ď.ch by| mlodý Ldd'ó schňidr, krerý od€-h.d| pdúdní ťlkóní d ni]e n'íŠ vše.hny př.kEp l.
škodó já, že hu raB n6pdd] d|*poň j.da 9ó|, š4ce no ro ně]' Do doEího |očnÍku 5€ muŽs'Ýo
oňodí o dc|ší húčc iok, dby bylo š.hoprc bojowr o ňií.o6ké bodY. Ťěň hrÉčůň'kíďí Již
v do|osru Škonči| o budou Pokročovor vsaioEkéh rýhu ŘÁPIĎU' př.ji nnÓho fÓrb.|ový.h

,'1užŠrvo hužů od.hBilo 5€Žónu š€ sriídovýni ýýs|.dky o s c.|koYýň Počí€b bodů 23 d b'lan.í ót
vih.o, 5x .€mít' 9x P|ohrc óbídi i kon€č ňé oŠŘó híš1o v ok|6.í šoutěži B Nej |.pšími Šiře|ci by |i
kdodo P 3 o9ňi b.qkdhi d Boček P' Š. s.dmi brcnkomi,

Jc prcvdo' že k€ každému íPosÚ ňě| t.aé. vždY ji.ou Šďtovu včet.ě do.oštq.ů o tdkY
proro někr€.é t's|adk' féro hř€ odPovído|y' NejŠeh pcŠihiŠrd d nyŠ|ín 3i, že rato nově sé rodí.í
rýň, kt €rÍ bud€ šíovět fu zkG4ý.h húčí.h, joko lso! Jóň, Boček, Picko' šPer a fu hrdčí.h
doroŠtu, krďí př.jdou k mžsrvu d dd|€ Pok i fu fuóčích, lÍeří by Še ně|' vníiir z hoŠtovóí, ná Před
sebou |€Pí 3eíňu, n€ž b'b roro. bo dolšího ročníko šc nužšlvÓ ňužů přih ó!i|o do okr6ní sourěž.

V .iní př*tdc. se m nolm hii+i BkurečhiÝ dvo turmje o ro 23'7. iurroj do.oŠiu d 4.3.
rurňqj nÚž! NbVó Š.'óm zočo|a pro hui. V Šobolu rr'3' o p.o do.osl V .obolu 26'3'2007,

vfu|.dty zóP.sú a É'Pk .hňó.ih uruní E|.a.'. E Po.|.dni '|řoč 
zpmwdqi.|



Lásenta děteffi
Ah@oj o rcbo tokY čoUkY| (po Vdt.m)

T.e€. €do - to byo kfóšnéobdÓbí, Vid.Íe2 Vy tohu říkót€ |éto |ebo P.dzdniny o my čď
Š]unce nebo Ídlv Š|uniňy' Á v ronh|e období 5e 51.jně jako vl, MvštěVujeně. Íent'okrór
k nón přile| skňíiek RoŽuhb.ód.k' J. bezvo, prorože Vždy.lý , když přiiede, rak ne:q, že
5i Povídó 5 ví|ňdmono n€bo 5 víhá1ano ' d|e roky ňdň VYpróýí (lzné Příbžhy anavi. Přidói
něj4ké hóddnky. Ně|dy 5i s nimd nevím vůbec .ody, Á víte co2 Jó vón nějaké ry jeho

Ábf rylezl, z. hkw hÓ táh|i

co lÓmu Ěíkit €2 zhót€ odPovědi? Jat|i dno, tdk jsré hoc šikoýňí d l4íi n.,tok 5. Vůbe.
hic n.děje' P.ot.že jŠte šjkovní, žé Fre ši ro Přďet|iožejsfeo hádúce chví|i Přehýš|e|i!
J.5ili chcete Žnót Špiínou odDověd',lok 5é koukhěteno dolšíŠtronu.

o doLší.h ňošich ňóvíěvó.h běhaís|uninvón nopíšu zďe příšrě' Ted'n6míh
ŽoPom.ňout PoděkovaÍ dětem, kte.é ni poš|dly rbróz|ý|Vďe dom.čkyj5ou k.dsné -
Honzíkuo l(dčenkoLÁ ví]ood Micho ]<y mi Údě|o|o roké fudosr, Ďííík|!]s|íbi|o iŠem. že Ýón
Íaké nókra|ím' kd€ byd|ím,o|ejó1o h€nokr4|íh noj€dnou. Dn*ko Vlí6 ndpíšu. že mómz
domeček mís1.čko ' Ví|órničku . pod Š.iromeň, k.terý v1podd roko:

Tak ahoi a těskřítkopřsk!

vaše Lásenka
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FoTBÁL
Výš|edlry misrrovškých uikání nužů o dorostu
l^uži Dofut
Lósaice- ch|um u Ťi.bon. 2'2 Ldsaice slrni|ov
P|ovŠko ' LlíŠ.n]c€ 2.1 slrážňod N.Žó.kóu ' Lósaic. 6.4
LtíŠai.e Bři|i.. l'1 Lóai.2 -.ďkéVe|enice 2.3
Lésúic. .Hoň1žd'éf o.2

RoŽpÍs ŽDyvql'c|ch ooňoc|cn ŽoposL'
l^uži oorcď
22'9' ý16-3ohad' Lá9eni.e. (|]ka 22.9. v t0'o0 hod, Lálai.. . N, Vče|nic.
ó,1o' v 16'00 hÓd' L'íša @' 51.áž n Ncž' B 20.10. v 10'00 hod. L'fua'c €'sírážn. Ňež
27 t0 v 14.30 hod Lós€nice . poPšd.h 27.10' v to'00 hod, Lí€n .€ Lomni.€ n' L'
3.11. Vt4'00hod' LdŠq'ce.Mdjdd|ad

zivoÝní iubi|eo

. F.n Hohe.ník Ř!do|í,50 |.i
pď B|ohník Jú. 60 |et

' Pmí 6úÍ|]ko!d Květos o€' 70 |éf
. p@í Novókov'í 

^^.rie' 
34 et

- P.ní kuč ďovó Jo.6|oW' ó0 |€l
. poí M|ejnkoú Mi|oda, 3l et

Pú shouho Vóc|ov, 50l.l
'Pmí.(o.b.|ďó Efu, 75 | € l
. po z.h|ič kd sidn Š .V. ó0 |c1

púí Hrcnzovó i^dri€, ó0 |€'

5ňdt€k

zói.
. PMí Novókovó Božfu,70 |.l

Po Vd.€k FÉnlišek' 50 let
' pMí Kďóioýá Vě|o, ó0 |.r
. P@í Pfugerovó V|ojto,33 |.t

. Po DurdovM9kí pÚdo|f' 75 |é'
púí F€jroú rrm. 50 |ei

. dn€ 7'7'2007 ufuvř€|i sňorek slečid Hffi Hrhkoú ó po Jdn Mi'||e.

Norodilo se
. di. l3.3 2007 ll^drkitd Mdd|é.Ódiěůh J@ěd Pdtrikovi lÁod|é

Přiýěhovo|o se
. Š|ečM Žo.er. oBÝ.ovó z Ji.dři.hob Hrcdc.

. Pdní P.lrd F i |dú dÓ J'ndř]chM Hrod..

oFJsti|i nós novždv
dn. t3,6'20o7 poní lňno Ťomíškoú v€ věku n.dožitý.h 3ó

dne 2'7 'bal Ífu1 Mgf' Vnězddv s|ezóéekýe věk! 37 |et

Hluhokou ŠoulrÉí všeň FoŽůŠla|ýň'

R, . Lófui< . @ej afurp úné! /'é-ré é #lqr.bfu Ób.. L,,fu. pqÉJfrč,|čkb /11.,ó7d ,d6i fuaí
t,fu !fu 4,d qefr|.L od],M Ea keú a dfud fu |f fu e |4óóž


