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č.5

z osEcNÍHo
udd|o.r. v ob.i od vyddní 4'čfu|o ob.ního zp..v!dqj.

DUKsíKovÁ ALřNA
i1A\EL čŤ.sÍMíR
KNfsL vÁclAv
vxoÉ variiírn
FJDRoUŽKoVÁ NřlA
šlMKÓVÁ !DlÍA
vÁcKovÁ ŤřRí7A

DIÁŘE

Ffuřii..k Fojl

3'lo'o7 p|oběh|o rc KÉjŠkém úřddě Vč Budějovicích Ýýbž|oÝé íízení m zhoraýire|e 'Úz.ňní
sludia5i|ni. € I/34 u ob.. Ldsen].ď

u,órén qt Ýút.d.n k ftJnžš/ Nbíd,d. 
-,ž,-hn"kb"j"ki 

ď"i* šížbó, ,č B,dě/*i,
P|yní čáa sh]d|. b| hěh 6ý| zho|a,éN dr 31&a é 'jí ddnóh, ž. pňM. až.ý Ýsl.d.k . |j
abkAriwía fLŽdohJý Poh|.d fu wblfut'ik! 

'lhie 
y mšíob.i

V ídnu od 15'1007 by|o dí|Ý okt VÍó v ňíslě bYd|icich občonů op.ováo v.|ká čdsr c.sry u ližni
č@ri Fo|noBkého rybníkd (zd Duchoňdvýni)

. dčkl4i éan' kt.ři * M c.1é akci padí|.li. vždy hě potěší 24iú obča"é a hhně konkfé|ní nópad

t9'1o.o7 rcvíívi| ndši ob€c P' Jd.dd šdhónek' 9yn ýmnné |'fuencké.odočlq Pcňí Bož€ny
sdndnkov., kl€.ou Joko spisoEl€ ku znq]| pi.d€Vším n'Gréhíd ňoší k.ihovňy
20.1o'o7je o3oz€no roufu U j.dnoho z vJ €zdů do ř € lý Nežórlq no s €d ócké strďě

dí, drbfuwkýn hóšičlň Ó drlš|n drbpbl,lkl1ň ie íÓk bJiš|žn dÓPÓsLd chy,běj/.í
be2probléfuý yjezd ha'&kého wzu do ře].| , pžíp,dě fu|rc'|i ě.|Ehí wdy'
2o'!o07 V odPo|€dních hodinóch Proběh|o ňo obedíh úřodě lrddičnlýílóní občdnků

. pňyí|áN do žlb|o Óbr. bylo ó fulkh 
'po|Mbčaů 

ŠpÓ|l1 ŠJ.d,Óu .sÓ!s.dkÓu. 2 wdií fÓfu
2 ..li él.. Nl.,R,. M 6šch 'n,.F?!oq.h nrcilaih nil bš.r'.. eu

v L. r i .  ť El}furd.b2m7

J|^vNosÍNí

:""oBčÁNŇ

25't0'07Še konoo očekívďó koloudoČ. č.p' 73 bývo|é ško|y. dn6 již by1ováho dohu
' dék by' ú5pěšhě Ž|olaudoýdn, J. již q,róiěh a pliběž"ě |,ětť4h, fuk Óby fuh| v .eJb|ižš/ dÓbě

ftč/r 31ežir šyénu 
"aóhu 

účelu t,,í,áš čekajíješt'ě zóýězčhé páe M 4fuÝě ok3lí 5layb, a hla,ně
.rúhni.ké. zPťÓWzkěňí c.l,hÓ dÓfu NěkÓljk d"líčh jhl.|fu.I Óhl.dhž ,'běfu hý.h ftiJ.n,/ků
rcleznet. M jinéň híně zpnwdqja
1tl'o7 še.oŽ€blhd Í b.éČé nd rékoňsl.uk.ié|€kl.o nsla|rce 6 osvěl aí V ku|rufiim sd.



sTÁRosTÁ o sTÁRosTEcH I o RÁDoSTE.H

V ninu ýc h dvou vYdóní. h zP.dvoddj€ j Šfr VóŠ inío.nďd o ví.ehéně nepříj.hný.h věceČh
koL.m f]noncovóní někrťý.h dříV. zopočdrých srov.b' Upozofňo6|J5en rdk. no nožnó rizkd
P |Foucí u vyč eíPóní fifun č ňích rezerv obc€ Větš io dotocí J e totiž Podhíněno í iňonč ií sPo|uúč 6tí
obce, d tdk výše v|dŠtních l nďční.h udrcjů |iniiuJe .e|kÓý obj.m dotd.í' zíŠkdt dor.c €
z různých foňdů n.nl zos. roik obnžné VyždduJ€ ro kvd itňě PřiPróý€d Proj €kf s nó| €ži'ými
ío|ho|'lohi' sbž ržjší je pfuVě zo.jištění p.oŠtř €dků m zhíněnou finonční .Po uúčdí obc€ obce '
d to P|dií obeoě nend.]í fircnční.h zdrcjů mŽbyr' Noš. ob.c Še šnad Poprvé v. ŠVé hišrÓr'
ad|uži|o' Jde o úýě. v€ Úš 4 h] ióiy kč na dokonč€ní Př€stovby býrc|é ško|y Š€ sP|ofnosfí 10 |ef
To šdho o Šobě ob€cňí.ozpočet Výaomně neov ibí, hy d|. hušíhe dóe iv6toht do nezbYtné
ní|osr|ukrury o op.ov ňqj.rku. o rddy už zočínd jír o Vdžňělší P|obém' H|eddme možňosri, jok

Porř €bié íircn. € zoj's1ir' Výš. ztíž€ní obce úvěr€h j. ihitovónohírouJ€JízodIuž€iost]'budeň€
huŠeijednot uvóž|ivě' oězkóvíne vy|zPšqí Íircn.oýíí ob.í z ddňových Př.|jnů ďď!, to p j €dno
.aro D|uhd. o maě Popu á|ňí, j. p|odeJ ob..ního Mlarku' Ťok 5e PiiPfuvul. ňoPi' p.od.j ob-ňí
bytoÝky č,P, t7l d P.od€J € obcí n€q/!žil €|ných Pozeňků o lěchlo Prob|éň€ch vds Průběžňě
lnfo.hujeňe no Šrr'ínkí.h zpmvodoje a r.k nóte hožnosr ŠohipoŠoudir' zdo poŠtupuJehe v zójhu

To| k Ó šioroŠt€ch. PníVě prdto že těch šrdroŠtí je Poně.ně dÓšt, n€Vnímóm nějdk č.Š' Tok
Še n mó|en pov€d|Ó zdpon€nour, ž.l. io p.ljvě rok' co j5r. nín do|iv. Vo|bdch důVěru d srdi
j5n€5. rók, doufóh' Vďiň]zosruPité|i' DoÝo|tghi'obYch 3e5t.učiě Pooh éd] o shrn!|, .o sé dih
zo Í€n rok Pov.dlo nebo toké nepov€d o'

zočdl €k byiV.|n hekri.ký' Vpo&r.rějsna do roho rokzÝoně spodio ió|iprob|én od
P|obéhu Roz61ověné ok. € (Přďtovbo hospoddřŠké budoq/ bývo|é škov' Přdtavbo v]ostní ško|y
no by' . zŤv l-lój) ňeby o hožné přz|!šit' by|o poíř.bd Vě.i FdŠduvdl dá| situd.e še pošíUpnĚ
zk|idn |o o po s.znóň€ní 5€ s p|ob .ňorikou Vedaí ob.. jsňe 

'očoli 
Vndš€r do Prd.e ufé irý sysrl'ň,

slonďi|i jshe 5i PliolirY o výh|edy Pro n.Jb|ižší období, rozděi|iýh€ Ši úko|Y' o ry PosruPně
nop ňUjeň€' l-l|ovníhi nošihi cí| Je - dokončit zníňěré dk.e, z|epš t kohlnikd.i hezi zo o Vóni
Óbčóny, zdpočíl Šbudovdnín iníormčního s's'.ňu vobci, ŽoJsrr zók|odní opro!,y obe.ního
hq€lkÚ, Postoful 5. o .iŽikoýou Že|€ň, oživil chod ubÉovny, ProJ.kčňě o egisolivič PřiProvil
IhvďriČe, kreré j9ou nezby.rné pro dd|ší.ozvoj ob.e. ozd.dv't obecní Íimnce' Ťo jšou úko|y' k1e.é
Še PÓŠtlPně ddří rcp|ňowt' on€š zůsláVá n.zko|oudovío pouze zTv Hdj, Ósrorní sróVby jŠÓu pň.!
!ý€d4íh do ProvoŽu zŤV Hój j € Ve|h 9p4iíickó stovbo o koouda.e Před9tovuje c.|ou řod!
j.dnonivoŠií, počímje g€od€ti.kýh prcc€ni, .ůnýh t €chni.kýh] zkouškdhi, d koňče ndpř.
sn|ouEni Ó v.cný.h bř.n.n€.h Ťo všechno chc. u|čirý č6, předpok|ddóm€ Žko|oudovdní do
kon. € |élošňího.okÚ co5eoProvrÍče,Ěčoij9h€drcbiýh'věchi,JokobYofuPříkod rozšířďí o
oprow Veř €jného oŠvěr ení o zovedqí € ektri.kého proudu do koP|€ ' Ťddy nuŠíh o.qit 

'n'c.livuLidí. jn €novitě Pdnd FBnriško Píduse|o n|odšího, b|orií Hono dů, pdno Duchoně, pm s.hn dro o
pond K|oboÚ.hd' Nós edoýa|y oP.o!'y Včtšího .oŽ5ohu, o to oProw o rozšiřaí obecňího .oŽh|6u'
oPrc6 s rPch) .o .P lo. opro!. PVc no íhodš|' ý budoÝi o.' VUoy oÝn. Jr.e prove'
úspo|ňd oporření m lopnám s1slénu, sPrdvce ubyrovny Pon| 5r|oň4kóý' věrší čdsr obj.ki!
ryfuovoo Uby1ovm bya Prazznrovóm na webových stnínkáČh obc. o zořozm do |íÚÝch
nfo.hdčních ŠyŠiéhi' Ťdké P.oto doš o kj.jínu Ó'iv €ní d J €jí .kononik. Př..hózí do p|uŠÓvý.h

DÚ|.'it.íj € proj.kční příp|dv.] nd šrd| € Je proj.kr 2 €rdPy zŤV Hój, j. zPre@vón prÓjekr
no dosrovbu kdno|2d..d no.oV, oběak. €jsoÚ i| €qisbrimě PiiPÚ.ny d by|o ňždddno o přís Gné
doldcé Ďó|. j € adóno ŽProcoýórí P.oje|Í! rc c.|kovouoprovu budovy č.p.11, ch. €hePokročoE1
příp|dvo! P.oj €ktu no oP|ovu Óhecní kdP|ed uódništiclq vyř.šir úzení pÓdé|.ary od křižÓvdrky
po noléřskouško|ku zdPoča|ij5ň€ s budovóníh inforMčiího 3y9téňu vobČi, zoiíň je iÉto ovdno
úňední d€Ško no budově obecního úřodu o Tzv'.ozceíník nd obecníh poz€nku u prodeJny'



P.óVě v přlp|ově pfojek'ů' kr.r'í je v|oŠtně PřhEWu no včoŠné Podóňí žódostí o dolo.., vidín.
ceíu dopř€du' L€gsloliw !'yh|dšovdní P.oj.kro př.j. připrcvÚýn d zdv'íhoí zroŘaá "stól

co še děJg práýč léd,2 l, ]islopddu by o ahójao oproW e|ekřdnsla|oce v 9ó|€ ku fu.ního
domu' Ťeúín dokodení je 20.11.2007, ch. €hE' oby by| s''| přip|ov€n d ot.vř €n při 3erkíní
5€n]o.ů, kr €rá.hysrdme no 24'n'2007 Vnejb|ižích dneČh, jok Poč6l dovo|í' bud€ uProvao
p.oŠt.onŠrví U Prodejňy, ško|y d |áýky Př€s N€žd.ku'

J6r|iže js.n 5e Po věršinu roku 9vónidě|i Ó ío.oŠii, Pok jseň.ód, ž€ s. sýinimohu
iokto podě|il o fudo9ti' kl€.é hi odý€d€né dí|o přin,íší' Jd. o próci .e|ého zďrupirekrrc o o ro jé

čo 5€ ňóh ňéPodóř i|o? zorÍn j5 me n.dot'í |] do í irc|. \Ydóní ob€cního fuj etku, ktéré ně|o
být dokonč cno do konce r' 1994. J€dnó s€ h oVňě o Po zam ky, Podoř |o š. n'n pdŽálv ryh |€dor o
p.okdzor, ž. j.ou noším hilro. .kým nd.j.tkzh' zbývó djišril $uh|6y 5ouč6ný.h sPniv.ů těchro
n.hovitos1í k žoPgóní na v|ostn.l.ý |sr obc€, Ťfo.hu nd.óžín. m |hůty Pro v}i zovóňí žádosfÍ u
příŠ|ušných iBiitu.í' Ddší hřích ň'íhe U ŤJ Ř.Pd' kd€ l € ýd.zo|drním srdvu h|d.í P|o.hd
forbd|ov.ho hřĚrě, kr.|d je ve v d9rni.tví ob..dje potř.bo zoj'sJir cekovou oPmv! r|'ívníku o
Ýodn'/drol Pro Jeho ,d|'v<J v.omro PT..ě,.ne n.LsP.| Š ž.dÓštiÓ gror| od.. \.oJ. Jsle
přiPr.VÚi žódoŠi opdkowt. Ď|uh ňóh€ v Ž..hdzaí 3 odPody' koňk.éh. Še ajištžjíh .j€ji.h
fřídění' Nepoddii|o s€ pok|očt v ř.-š4í příŠtuPu ke tvrui a 9 úp.ovoÚ rv|2€, zorÍn j!m.
n.dok.nči| úprdvÚ 2e|.né' N€doří s. zojisrir p|o.h! Pro dětŠké hřiíě' Ť.Éí nós slov obg.nlho
objektu, býw|ého prďečóku "u vohdků., krélý l € v hďoriJnín ýdvu d Óh|džujc Óko|í'
Ťo jsou Vš*hnÓ Prckii.ké Potř.by ob.e' kl €ré 3e dqi mP.ovil' co se n€dó nap.ov l o on|uvit' j.
slav ob€cnÍ kroňilÝ' (.oniko n€ní doPýino od r' 2005 věetně' Při denních Š1o.ost.ch 5€ m lenlo
výmMý dokuh€nr zopohíňó. J9€ň si roho p|ně Vědom a chci nyní' v dohě, kdY končí hovní
slovební sezóm. iato rat noprdvit'
Ťó|ik Ve srručnosr o Vě. €ch ninu]ý.h

Ješiě ho|ou poZóhk!' N . ňépii.hdil sano, oč s. zdó 9mo zř€j nýn' Přivíld| bYch vaši
!,yší úč.Šr při ř.š€ní vžcí veřejných. No šrrónkó.h zPdoddjé J€ dosfol.k proŠtoru pro vdše
ňdzory, fody o krilku ' Přivíto| by.h i nši účďt rc 4eddní zostÚPif €ďvo, M slroně
4rupirekrw je doíorék ýů|€ Vdm rc|ouchor o h|.ddr spo|ečné řešaí PříMdný.h p.ob|éhů

ZÁKLADNÍ INFoŘl^ÁcE K NovýM oBEcNÍM BynjM

Vzh.dfr ktoňÚ, žé nov. obecní byly vč'p 73. Štd|é ško]. byY poŠTav€hy 9 PodPo.ou
slótňího fondu |ozvoje byd ení' Jšou noňí2aíň ý|ddy č, t46l2003 sb' dóny n.j€n 1.chnické
pofum€rfy byrů (mdx mó|ní pod .hÓvd P|ochd' ho.ní hmn c. nójfiného ' )' o é .jsoÚ P.Vně .ronov€ny

Předně JŠÓu byty Určqy pro 
-PřÍhově vyha2€né 6oby"' 

'J' 
o$by' j.j chž p.ůměmý

hěsíčnl přÍ.j.m V oblobÍ 12 kd.nd.'řních něsíců Př.d u&vřeníh nójehní shlouly nePř€kíočí donou
hrcn'ci, o ki$é.dhějí híl žódiý vbsrn].|ý vzrdh kjakéko|V nenÓVitošti Š|ouží.í k byd|€ní.
Nój.mní Šn|oury hohou být uzdvřeny m dobu dvou er s hožňosr Í oPÓkovon&o prod |ouž.ní' o

Přidě|anl byru bud.|ozhodoEr zosrupir.|5rrc'
.o Še týč€ nók odů no ňové byd 4Í' schv.'|i|o zos'upn.kfuo čišt. n&íční n'íjehní v€ výš

55' Kč zd n2 pod dhové p|ochy bytu . hók|ody fu cÚlró|nÍ VYtdPěnT a bylové sk|ody'
Vši.hni .VidownÍ !áj.mc obd|ží vn.Jb|ižší dÓbě dopiŠ spod|obiýhi iňfo|M.en o

Př €h|.d€n podk|ddÚ, které j. potřeb. do|ož i'



V'/lah ze Že zosedóní zosluDit€|stvo obc€

7' ř'ídňé 2o*dóňí zcfuói'e|sÍvo ob.. L&.ni.é- 30. srDld 2oo7

Přítohno 3 č qů &íup't € íVo, zdšiuPite šlvo obc€ l.dy by|o usndšeníschopné
slóroŠto p, Hfoňzo Podo| nfo.ňaci zjedňóní o P.oí povodňoyých opotřqích. l.mjŠký úřod
zPro.oE| s1ud[ zótopového úzehí ř2lry Nežó|ky Po . €|é dé.e j.jího toku' srudi. !,y.hózí z.
zkGoÓŠrí júnoiivý.h ob.í o zoftm.nóVd ú2€ňí fu.žaó Pěriblou' dvoc€'i| € lou a slo|etou
vo dou ' No lěchlo ú zéh 

'. 
h bud€ mPříšfĚ rz9 u|ovóno štovební i 

'nnoŠl'slorosto dó|. Š.znóhi| Přííohné š pÓŠtup€m Při nákupu poz.mků do Vdsrni.tví obc.' Jedňor|i{n
v oŠtníkůh PÓzenků bY Y doručeny žádo5ri o odP|odej d do oi.hy Pňís ušňé dok|ady Jednóní je v€
s'adiu p.ípfuVy kupních sh|!v
,^íšroŠ1oroío Fojt infd.mdE Pří'onné o roŽ€slověnosli ok.í Byla Úkoňčfu výgrovbo
hošpodái5ká budory kč,P, 73 d dňe 3l720o7 Prcběh|a ko|oudoce Tá1o budo!,y. Dó|e probíhd.
jédnóni o vydóní stoveb.ího povo qí no ok.i "Ř.kÓnŠr.ukce o dosíovbd ní.rních koňunikací
LlíŠa'Če'. Úz€nní rozhodnurí by|o j ž Vydóno'
K3032007 Je Žholov.m P.oj.krové dokuhÚ1oce kúz.ňníňu řízqí' byo podóno žódoŠr
k ah4€nÍ úzéhňího říŽeňí. V€řejné úŠ1ní j €dnóí J € ýo|óÓ rc 313 2007' VPrůběhu č.N€n. € o
Šrpnd probĚh|d j?inóní š v|dslníky dotč€ných n.ňovirosrl d Piís|uíýni o.9óny šló1ií sP.ó!'y (Pozi'
Úz.nní rozhodnurí bylo !,yddno o dne 2 9'2oo7 noby o próní hoc.)
si|ňice I/34 . ňo Jednóní s. zósrupČ' krcj. by| dne 6'3'2007 ved.ní ob.. před'rav.n o pi.dón
ful €hori.ký ňodz]ýoje doP|dvy ndrérosin. po zp|ovozněnldd|ni.a Ď 3' Fiňďčňě sé bud€
ob4 po!í| €r no zp|o.ování téro dů|€žiré s'udé ňoxihó|nž do výš. l000o0'- lG,zbytek d|e
př €d.hozí dohody uh.odlJc krqj J.dhohys|ně Šchvó qo
vydóvóňí Rozhodnutí o kóČqí Št|ohů bude nddó|. zPoP|dhěnÓ, d lo| pfo občony 50, Kč' p|o
p.óVnické oŠÓby loo,. Kč. MýÍní rěžbo v ob.cním |6€ le povo]€ňo v roŽsohu 2l2 h3.
zo Vzo|o no Vždoní soÚčeňí oPe.očního o níorhačního ŠtřediŠkd Hzs Úo J'Hr.d.c s k|dJškýn
opsfučního 

'nforňočníh 
Štř €d Šken'

zoprsu

8 ř6dné zo*dóní Žcru

PříioňnÓ vš..h 9 č|aů' Ždšlupile]slvo 
'.dy 

by|o Úsnúš€níschopňé
sloroslo P, Hronzo 9.uóhi| Přítohné š poŠiupfr při ňókupu PÓŽ€mkú do v|os'ni.rví obc€
vykouP€ní poz€hku pro VýŠtdvbu.aryj d'í|. infÓ.movo|o p|odeJ pozemku Ď,P.og€rovi' p'č' 203, d
o nív|ho nd prod.j kioŠku u du'obusové 2ostóvlq' vŽh €d€h k rozhodnuíí o odštmnění nepovo qé

Můlo9|aros o p Eo]| rÍorroÚ|při|o.riorÓŽ6.dÝiío'n dLo'
stdvbd by'ů V č'p' 73 s. .hý í k€ konci, ' PříProvo ko|oudoc€' odštrMĚ.í závdd' zTV l]óJ PříP|dvd
ko oudd.€' zříz4í ýě.iého bň.hen€, vypoušiaí d.jťov. vody' Dá|. by|o j.dnóo o prod€ji byrovky
č.P l7t' o probíhdJícíh vodopróvňín říz.ní pro slovbu kono|izoce o cov' o hdvo.iJňíň slow budory
i'p' n' Dó].J. 

'ř €bo 
mvézr šrěrk m úP.dVu kohunikocív |okol'lě Hój' schvj eo.

s'oros1o info.ňovó| o Podhíňkách pro přidě|ov'íní obeoích byiů d o nurnoŠt zoJi.rr obs|uhu

zJednóní Dso Hon|,l.hož 5€ slo|ostd iúčo5tn ' q/P|ynu|o, že budou upruve'ry .qY Vodnóho d
sločňého zostuPi1€Lé Šouh|oŠ iŠe zdvzdenín rzv'dvoÚožkové.€ny, ledy pduí|nl r.ďry zo
š'otiebu' Ťdto cend š€ ndvíší o lo%, schú|ao'
V'roní občóků se Úskur€čňl v5oboiu, dn€ 20' říJm ve 14'00 hod' v.dŠe!d.í níšinosli Ób..ního
úřoduPoŽvónoJe7džtísrodič' '1dítžjezVydří 'zos.hwqj. ,dbynovíobčáncidosld| iodobc €
vk|odní knížku š vk dd.n 20o0' (č' schú|eno'
op|ov)/: je zopo'i.bi oP.ovir PoŽ€h.k U rozcatniku' ob.ub! proved. ÁvE J'NEde.' Dó|e bud.
oP.ova vJ€ud do dvofu č 'p' 73. JednohYŠ ně Š.hvi]4o'
J€d.onyŠ nž by|o Šchvi ad' dby š. ob.c pi h &i|o do sdfuieňí hÍ5thích *hospróV
zoslup l €|é podepso|i Psticiprotiz.ušaí zóČhrcnného prdporuv J'HBdc '



Lásenta děteffi
Áh@oooooooooooooooj|!|

rÓ j . .}.rb.rr?n-ok.ór U'  !@ /ose hu'u Psor To. n. jd:a obrh
nezdpomně|o 1eňstrom Žhiňu o '','jo5ňě, žero by] dub| Někleří Ž v'í5 to Vědě|iužsdm
b.z hohin|ý a bez totínko o ostotní Ši to už budete PonotovoÍ, ž€ jo2 J. to dub o Pod
dub.nňopodŽih nojde.ie žo|Udy (d nebÓ tdky nln doméček)' MuŠín vóh řícr, že nó
dÓnečekjeúP|ňěobyčelný joko osioiní Ví|órnič|y ŽeVšeho'.oVPří.oděseženeme,ole
nójednu Žvlóštňosi, kterou jseh d|ouho nevědě|o |idé ho nevidí, když hy hechc€he, o|e
děti - to joko vy- ho vidět hůžou' pokod ndl1l nechtějíub|ížit Á tojŠ€mÍoho zoseoŠi
řek|a no.' dle 'ió vín, že vy n.ím u.čitě ub|íž|r 

^e.hczre, 
že ne?

Á víre.Ó? Tenrokrór Vdm Poš|u ob.óŽekJó' Bude ňé!'ýboNený' o ož ho !'ýborÝíré'
rokmůžeie ří.i' žeFie holovo|i s ýí|ou, o jó ňůžu ňí.t - ňo|oýd|olseň 5 HonŽíkéh,
ÁooŤ\eh' <o.eakol '  <uoí!eh'  T?re2^ou' Ďonn'hen D.P'c"en'Lu"dŠ!en'sIePo"|. .n
MorÍinkou, Ád.iokou o Še vš.nd ýín1o Tok idenndro:

Líbíse Vón lenro obrózek? Mně moc!Tok siho Pěkně !,/ho qjŤé'

Tak ahoj

těskřítkopřsk !

vaše

()

Lásenka



SPORT
MužŠtW foibo|ového do|oglu PopidÚjiž Úkoněi|o podzinní čáŠi šoutěže d íok j € íody ňo|é

sh.ňurí| po podziňní č&ti j € hužštyÓ ro 5'hístě 9e z'Šk€h t0 bodů d Poměr€m b.on.k 20 1 2ó
Pokud hoho hÚislvo nosloÚPil V oPrim'i|ní Šardvě (bez z.oněných o neňocný.h), byy

někre.é zóPďy zdjínové ojeJ€n škodo, žeňěkrgří fdnoG.is].alu rc 3tddionn?'Bš i'
NEjleÉín sri.|..m se PÓ PÓdŽinu Štd| zóhorko J. Šlo brdnkohi' dfuhý by| 35 9óy

Denerzr J. Letošní ročiík j. zdjínd!ý rín, 
'e 

po 5koně4í 9d!rěže Še hužstW rozdě|í do dvou
skup n o bud. Še h|ď úštovbd: hužŠtvo m 1. ož 4 híslě o Po3lup do !,yšší so!těž€, nužŠrw no 5
ož 3 hístě o konečňé uňíslění

D|Užíhe j.š}ě zbýlqjicí výs|€dlq podŽimní čdsri:
D €šlní-LóŠÚi.e1|2 Loňn. €  Lós.n]. .0:2
Lds4i .é-Nvč €]n.e o] 5 s lr fo oV'Lósá icez|1
storó|- l|ím'LóŠaice5:4 LóŠai.e.stróž1:1

V příšríň !,ydóní ÚV€d.ň. Ýýs|.dlý o hodno.aí mužív. nužů' kreří ješrě o Podzimni body

MAV

POZVANKY
v sobotu 24'1t.2oo7 s€ Uskutečňí trqdičnÍ selkání s.niorů|
P.ogron z.čínó w la hodi\ k ron. pos .dhU opěr zrhrc.l. jiňdři.hohrcds

V sobolu 1'12.2oo7 v. 14 hodin bUde Miku|óčskó besídkd|
srde.ňě Žwn. G&hny děii j rod č9 io h ku áš.ké odlo|edie p|né soúě'í a Žóbav} P.o9rcn budc Joko l 

'ifud č iě ddlrÓVázl DÚšai Prager

v n.dž|i 9.|2.2@7 y |7 hodin 3c v kop|. sv' Jono N.Pomu.keho bUde konot
Ádv.n|ní korc.rt 

^^o|óho 
jindřichoh.odakÉho sýnfon.ckého orches1ru|

zivotní iubi|ed

pdní B|ohníkovó Vldsla' 32 Et
Pdní F .d|ová Jltko, ó0 |et

. PdnÍ H|onzovó v dštd, 50 |.t

. Poní Bu.dovÉ ,^orld, 50 |€l
- pÚ Novák r.|mT š€k, 32 |.í

E]ňstg!

' pdn Hrona Rudolf,60 er
. Pchí so|íkovó M uše' 75 €l
' pa^i zdhf od^ikov ó Íf m. 60 ď

. dň€ 3 9 2oo7 ÚŽoýie|i5ňdl €ks|ečno Monikd BÉnd|ÓVá d Pdn slon'9hv ž€ň|ič ko
' d^2 |4.9 2oa7 Uzeře i 3ňotzk š|€čňo Jirka F€lroú o poň Ffanrišek Ko óř

odslěhovo|i s.
' hoňže|é Joň o Ťér€h F .o|ov do Prahy

opusti|i íós havždv
' P.nÍ V|dsro K|á|íčkoví, dne 1' |isloPddu 2007, ve Věku 83 | €t
p.n Mi|ď Móc.' dn.2' |iŠtopddu 2007' v. věku i €dožilých ó3 |et

H|ubokou soGrfu sl vš€h Po2ůsro|ýň

^yz!;efu 
zPrtúddjMibfu!


