MKCRE]1809

l3' Ročnjk

-n"ý-T,l]uo"*
rck ]007. v. ttÍén Š obŤ aváza
kni|lplo jnish] knibovnu=35'000..xč'
ckúomický rczr]ď Ú5|ď|u hospodafu zíkl ni
ško]y ! ú jeho záklMě piďést hosPodářLý vis|ldťk
E v]iš' ='6915'%
=100000.. Ki !
v jedno1lLvých k!Pi1oLj!h

prcd|ouŽ|i !ájeDDkh smruyru !ďui}} s tri]drci,
jimžPrahoíníjšfr
íisůlouryskonóhvEft 2006
o d!l.j4rc|y (dd] l |?20l0)z!nuněn|néaÍ!
dyíovýcl'

IŽpoč'oÝí opďřeii' kerynj * Y s isLoíi s pltn.n
dobciod knjskéhoúř.duuPnÝiLD4oĚe' obB Y čjíc
=9.?9]'.Kč (sDH ' grhoníéh'ioly nÍ tirady mifo
rc
db.o Í Íozpo&tzíklidn]šIo]yv čáslce=4j7.ór4..
m rck 1007 s vyrcWmýFi
=n'$7'53!'' |i., ke':i by|
a
výd'n
ý!
!ýšj
Ptlimy
adej'Éí íi Lilednid.$e obsnjho úřaduF dobu 15
dnj |l!'r j{ho [omeýn prcj€ d iiliD' i shválsin

l F6diš!,m Ziknu,lon.
zi.ov€

toPj&l

Fo

s Piislúc |vin (z lelaci zxiizeni.mdlce' Po5yPoyť
aiizeni, vyžinai) orc koňuíílíi poÚeby obce'
M&m Ňhvá|i|o Mvýíeni
vydilonaziiklidé! !aodý ?zákoíál'5ó5/|990sb'.
Yc zíéíI rozdéj!icb
picl]pni]. : v souLrfu s N.Dov€nim | |4 odŠ , pň'n' '
sb o ob.i.l' (ob€ c tri ziizmi).
pozdějšich
Ý 4el

oh|ťdď a]iŠlěii plNúu i

povéii]o s'ilos'u oble PodljscÍ
Kč pjo Fmd ohrcže!Íh

s lýki d.Yli dil.kb loka]ilv ob.i jedníý o změny
prc výýavh rod nnýď
dottenýcholginůíáhi spnvy' lijpominko!á i'íi
a
5klnč Plijňů i

Í![ :Úó

! trkNé

!ýůjů 'ro kofhéhd

I{řPoi|oýéoPdicnji L]007. kcín
s lt!ýaii
iozpďtL o dohd zki

!
výši

ýNu

5c ! $uyinoý]
s

o \ýd€ d ku invenúIiza.i
nlnfu s všlh at'új.h obcť| ] ' ',:006 Yel|ďé
j ško]e
apiltr|ébonajelku
zíkhdn

M8ix'rcl

Jáíhkq í'res!

zvdl.li lilo pfudssdov. Ýýborů.

výbú Pre ikdjYj,

kd'W

! sFd

DdlboÍ Po|Í

výborDmso.]á|Í]l bylové,áranoíi líg' h vdnšlk
Výbq pre qn4Y6i

íiž!s'i

a

jnsováo4';o$tle.l.n.msko]*éndypři
Dii|cbyI
EjspěúNá eEn;'c' Pn hgjD \bijšekŠkokkánd.
[!ry p.{uj! ve slož.ni:Mircs|ava Šimovii'Mg[ Šírkn

V prunim čt!Ťtletilelošnihoroku slnvi sví
význmrná Úroóí tito našispoluobčané]

vi€ o jubil.D'kin apanuB|ábovipi.jehťFWó?dEý|'
stěíi a áýo|nipohodtrdo
dllšhh|d

ob.]iíkyfuii obceisou
emsmc bň.kóho rck'L'Nejn]adŠifi
Nďa]E^kjtrtrdŘ
PÍm|'á,koú

MMin oJlúL

dét.h.dopl.j'. dčřb' lby smohry

Pied |drďi k ableyild r hb.i.k';th krihlalp.ů h,|1s|á
Iniz@ Tfr ^qiD hdg|: anb|ij R!lD,: ýi|ý]4\ Neýr|' y ni
pdrill) paýil.ó|ýth
:! Pa,tabn! Ptkt fPunnb, utji i
MoJ pÍbi úi'.lskou ís.i Po Újn
jrroiodiL
sdmoulirdq.bkprchq
|!m
D
9ýbt'
V Ío.e 1943jsgn bylr*o
škobi
Pb|cE
rce.LikvidNdrjsme
polomya poTaIjseůŠ s nisbiB'iks

oi. pÓddbnihojcíóreaži'I Po*uPD
kollik}'.Iikr'iýky,pljl,n1![]ysj]ide|ii.ek
Á p'k js|rc Lonlcmiqw! |953!ro,i]i' ]edenďřic{nís
wdn. |)oiidŇmldD'ipodéLJi}'! NÍJi*{.jsen

u ) . , r , b r i r . d! , t d u

ťbýdi| l Jpljůié
^l.ÍndÍijskť'InčnuPtiL.hló\,lJisljť
zíŤoúi rá!' pleiemez c|ého

pdedm^res poýaviLLýij'}'.
ižmkou6idy,m rÍxji|ev
ď o'rPÓrúrcjsmc
'\]poNédmúnše|ňinéJ]^Íkya
lěvu ýlý |nj''ý p.i

su.hý !,plívěl dě€h po€í o kijn
Ňko|ik pélníh nďiDů ! NfuJj|' kd
mdžo{! ^l€ j eně NbyL )ivnéyí'nkom. Posctrn.iiŠ
. kcii iu m n.j.ké
fdné z redileký.haNlě|ý.[dl!|lP
by|nťj!|ýruskývákiný li]D Těsnép
niMi. bouiti, měl' jsne Ú dě|.|,l
'Ek]ipodÍ[yr.kbýliml'Ůft z
Tťbd.jšjíŇy nč|yjcíó da|€|o k d0eš
len j€ b Lm)' z rcjeNkÍh el' . jedío.i dli ..i!ikÍ.vle bez
pod|lŽď. jťn qjrhÚ
odljždq]ojÝojic] ní'n

Lďos ]' č€ ^ qE

si připom.n€ m € ]|0 výÍoii DoloŽ.ni

[djd' r(1Úý ncsJ! pÓíNil ful&in
1599'mNelbý l)rc *i]LrreÚéše!ýýN zboř€ !
zátLuh(D! i!!bě noÝlhobÚokoihok

HhWi

|tLs' le]iďb MjdŮre mjDliínŇ
1
EÍbFr]ipalosl3. ktď by|n. DŤo.éš
hj!úIoLlál' |1ďýÍ LnkÉí V k.pli 1
rudeln!zrolo ] ó!ó'|clou7holoYi]Iruh|áicw3 Polsdl'
e 'j€
Eíjížskén]
ve výplni pě'i íEn

o! Ldtiou p h hNb mth.

*

$ýfri

íibúy

kaÍdly

l ý

PlrL

i.' Mij hqdgc!|ý
beffNýi\d
'!h\ W!řl íIdn o
hMý' .by.hon s přeíěbouLl do býB|l školy'thdy
nry jsŇ trúili m
*ptuci j.!rolburyaJfu

lLeLijsF

ři.ku J'd|u z!5c mj Ň ajiněoim
..n,Í. hljoý Dčtibyly Po vďÚi jn vyPúvál] přibéhl
zFog].rc!Íh.HďhóodBobli foLy" pfo.ťj.nkÓLbuocjisÚ
l v 1édo byr!]{ÍčJiz<k! obHasa hNrýni ksy TikŽ.'
kdoby$PlecejenÍo.h!rebí lÁL.zliďi10{i.b!i
v trddriodroL.dmj ! ,b!Li i LE t
ouldi odjIiidj domi. Drešnišed€ s íhicjr\{iďíý' Ku]Ín.
^dmoyi. Nov*ni. sukov!.
i'HÚlllxjislěidi|.j
o!tďorýbtdodresvzFmbaji.

n€FN

mj da'il čási nEíáic

ýýkklku podóoreD y]ercodhl}nJh

simúbýsl|kbio$n

, ktrráje unis'ě!. re

Ý Krjsé sludínc' ve !ýkklku m

jťhd!c|koÚdil.Lkou TÚ'oso.hupnvez|.paniHelene
zvIdDč!kÍjInu9ý&ňidoío
6 k&m Iq1 Ňč]cdm jjmNo{ti!ú'iv
kdldť
to š.ilky n' |oíc|oicb L!vi.i.b s.

i obm yÍďrmii ÉD

l Ld].lJ |[bŮ'dďlský
4dl jLn.mrchoaji'mríi.

Md'á,nki ý ! přkEúu

i|eo'..[&b. !ékdyFjně.

ilml o( l3Ú 'brcbpřijiáiínŇ
ý'!k

E]nFsillN !U1! rť \.ilŇ Né

Noyý|riblby|]y]msi]nL' m4!fo]ljťM 'r']!Í]ibzŇr

i

b' amšLÍh:0l!
N M nljnllť.D]3

Nirodnoín]!ýmóJ oby

fík]{d.'č!oý
lbrei(

.jDénJ ň

lr{u'

!

Pnc']njh! ddpoú.ku?imh Íh ob
Dohoí nůn&kÍ|' obůniL
I zjLdch dilodi ro
ltbylo |hoýťj].o] ÍuJobím obč

přLíaÉtri.|'
$Neddch obc]od r5 do
]ňLinliirrgi6lzín.bvLf.,
shiiirlj'R

ljorcii!

ub!.

slljllb.Íj

na.(dennlyi.jýRuFdÍj!

(KÍij'li

Hibíol

JeEl]o( ďhui,|

{ hřbilov!c s'iiŽ

b'obki rcd]ry7Lnmlmhi
zisLň

m rc^ojiA[

v.Li.. Íyd' ýn 4,lNob.n:!

Hóo(bfu

kji,illthoL

bylÁx
r z!ji!

!s NA INTTRNE

zNNIS.CZ

