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Hoňoml Ňlóniho obdobi 20l0 - ?0lt

Posledni veřejné zNedfut ž!Ťupii§lstvn nés(n Ý lonlo volebnnn obdobi póběNó v pa.děli 29. áři, celé aéni usne_

§ent je zYehiněno N s{Ý.b!oYb§,!. zde uvddhe lo hlnwl, @ b}lo pŇjedndno a schvdleoo|

ZlstupŤelstÝo schválilo gněnu pozemkovýth púcelY r u ]Movl€ nod ÚhlsÝou a k ú V6eli ld€rd bude prevede_

ne nai nrě.reň a MvDr Lndi§l8vm vrsLoailem, lierý něstu nebidl pozemkY, oa niďť leži obtcni komunilo€,
lede v nich obecnt lodoYod n je nn nich leiejné os!étleni nésla

7Ďlupllel§Fo m/hodlo nndo' (asl pozen,kove nrel\ v Pe|,ovl!l!h nDd UhlD\o! o loupl nozádal llndňLl, Ps]e,

kleťi ] i hinoricl,Y !živá

Z§§ll,pi(els§o Náodlo !í}dái čdsti po7,en)kov]'ch p§rd Ý Plešincch o lroupi p.rúdal t,nd§tiv leul, tled i. tinonc[y !rl!d.
Zatupnehvo \)júdřilo sulll&s §. 

'izeoin 
věoého btemene služebnosú siti k pldllovanťmll rcdimému domu _ žadnelenr s bndo{cim ýaYebnik€m je

ksNPnelsNo rch}llilo nět po{tnójcnmlch sml\w v RorÝojoÝé Zóné, v§i§hni podn{icnrci budo\l p(Ťlor! užl}0l k€ suodovún| mAteriúh, Novýti po.llř
jďncijsol Rod@stek ČR s,r.o.. Msi Š@úo, EB Parl inv§l s.i.o.. UvEx ČRs.i,o, a ÁnBcl Lo8§lic§ro

v souvislosti s máodnutim, na zikládě kleého budejedMtks sboru dobovolných hsiart Jmovi@ nad Úliavou aliŇtbvat prc ob.c Jn}o. vešlieE zitež!
tosť v obl§li poždmi @hmy, vldalo zatupirelstÝo nóvou dizo}0ci lisliDu JsDHo,

igTffifli§ zsupne§tvo schvúlilo n§\Th Smlouv! o podminkách posl,)fiWi doiúce z R§giondlniho oPŘčniho procrmu
NLIT§ u Jihoz{tpld nu pmjekt s n§rÝcnr ,,Rckon§lru]ic! Ha.enlovy uliN _ Junovi€ nud ťJnl!wť', Pmjeltl §y nčl
býl Ěulizo!ún v m.e 20ll.

Zstupirehtvo dále uúló D6 vědóól infornlc. v€ věci soldnich řizenich, llleii lede něsto prcť společnoýetn FoNTEvERoE sA (Švý6ko) a PoKA_
Po ,, o \PoD \ou\l,i\ polmlem Ý Fo/Ýolole Zone tleŇ \l Dé\lo w\oudllo /PéldU vl&hll_,
lvl polé ld) 

'innq 
laeni]ť] 1,ouplln n§plnllas\iá(&\y L t-.. *","it.tt.*t r"o"-*,rmrp. 

"o"t -r.r,nl I0nuothkblolbló, 
l

HoDNoclNl voLEBNlHo eBDoBl 2olo - 2ol4

S konefr čtyfl§tého volebnino obdobi j€ úaitě vhodné am}slet ý nad lit, @ se za upl$dé clťi .oky t ná§ Podařilo. Jrem Pteš!ědťen, že ltončici jeú_
Ýiclié ž&sfupitel$vo se za svoji Dřóci rcáodné sttděl nem§l, v up\ uléň óbdobi se hóóé invcýoY{]q fudu z pov.dených opóv a rckoBtnktl se poda_

tilo podpotit dotúmi, V průbthu upl)nu]élto volťbnlho obdobibllo měýo jaLo pii.iem€ dotú.i hudnrifu ispa§lé, Zh\alo dotac. v Nlliové }ýši 32,9 nil.
Kč. A tésně přld pdpiscnje sDnou\Ť lr3 ň]ši domci _.ledtú se o d(l{ci Z Regiodlniho op.Řčnlho prc8Mru NUTS ll .jihozdpnd íi pŇjtkl .RekomlnŘ.e
Honntovy uli@ _ Jmovi@ nsd Úhla!ou*,

Kl.()'nč loh§ so Y ctlét obdobi d§ailo Řji§tbrút ůdťbu mqictku ňč§li. ziDni a lenli iLuid, úpNu.elené u vclÉjnlch pfuslMsili. pmvoz pň§Évlio!Ťch
o€aiizacl nt§Ř - mll§ňké l zdusdni §kol), preWz o.8Mir.ačnich šlor§k é§ta _nt§lskť loihony o.i€&totct sboŇ dobrewlných hďióů. pnvoz,nč§l_
skél'o úl6d\ lEzp€čnosmi službu, kultml o spol€&nské !]@ pŤo ltitjio§t. D§h pŇ něšo Ntždorcčné nnučné podpomv&lo 7ájnova §poll9 a o€atizs_
c€, ke.é vlM.iejt svoji činnost ve spřáWlm obvodu mčsli"

Dovolte, ábych touto cstot podékova] všem, kleři maji jskoutoli zíduhu n& rczvoji ň$ta a spddoYých obcich Ý uPl)nuléfr obdobl, A to jÁ členúm 2a_
štupitelstv3. l8k iobčúúm, tleři rcáodnuti zsfuPneb§'.'a podpooveli nebo sv\'fri pňpoDú iúni ! doporučenimi rcáodnuti v}lepšovali. s podporeD, z{_
jnen nebo připadnou poDoci obts,] se lépe píacuje!

Dékujiv§€m.
,l:/9. Mlt{d/ 1,1rioir. §"fuJl0 ,najn

Pb pňipon.íu|l uvldlnc přthlcd lcj}ýr.lmnčjšhh opnv r Řkonštřutt.l póv.n.ných Ý |.isb i0l0 _ 101,1.

Rok 2010 _ oMobi od řli.ovÝcb lromunllnicb Ýol.b do 31.12.20l0
opnvr ml§líl konublklQ v Dolni Lho$ (podpoŘno dolíCl Plrtůškého kť]i() - opŘv, powchu lišnn l§muil,hce ltohm n§si s §i§ti \omuDikae

op.avi dešlbÝé krn.lia.e ! Dotní Lhotě _ opraÝa k0ialiŘct poničené lo\ilnimi ziPlavmi.

Rok 20l l
opnw pfuplstku v PelDÝichh nrd Úhhto! (podpoř.no dot!.l lttMR) _ oDm}o
propu§u(u N núvsi ponič€ného lokdlnimi 7ri$laleni v mc€ 2009.

R.}itrltzrcc ..lcač Ý Dubové Lboič _ l. č{st (potlpořt.o dot ti Plr.ňského knlc) _

vykúceni slťých po§lto2euich stronů &jejich posnrpné ndúýc i tl§vou z§lelli.

Dčtska h řiště Ý P.trcÝiclci .td Únllvou _ umis(ěni děkkých hmich pNh] do pbýoru



Mod.nlzrŇ sDodo}at' i JtnoÝichh nrd Úbhvou - poňženi šnlen a sociilhiho z!řiz€ni !n klnech u koupr]išté íIjodpoieno dóbci MZ.) a rcgened@
tÉholé plochy } ftÁlu lótb]ovébo hňšté.

D.moli.e obj.kt{..f{olčních wc íá kouDllilli v Jlnori(hh .ld ťrhlllou.
tl.rnl přvN Pm děti}obj.klu n|(cřsk{ školy - potiž§ni t.mi sest§v! (loď..sart0 Mřiď.)
§ @j]u škohi zahmdy Ý&tně demolie éfunkčniho bý\&lého bmudDli§lč

§ýDčíl ok n t dklrdnl šhole _ \..ýfrěn! l0 ks v Nlginu (š$ny)

opn\{ Pmpu\lku Ý Rohac.9ké ulki \ J.hovhkh nld ('bh\ou . upóta adbl d.§ťoýe vod]
z Rol,oze.ské ulice (u škol}).

opn}r spl.škova kú i,rc. }Jlnoriclct .ld {ihb!óu _ naDoieni nenovno$i ! obhsti pod

Mod.mirlc. v nateřskó škol. " výměna d\tři v ho§poddiském Povilon\ potižeíl ndbllku.

Rot20l2
R.tit iD..2cbnč v Dubot{ Lhotč _ 2. ča§l _ !}hicÉni ýu}júh poškož.nýth slrcnú ujcjich postupié nór{reul novou &lcnl.

" fsh}.bni úpř.ťJ- k{pličck . lmvcdcni opBv ltapliae\ nu nNsich vč va.ĎvLt\ s Ýť spúli

,§ PŇtlrip|.loÝ{ op{(řt.l - pm\ldcniúpĚÝ odvaúrov{.lch slo[ nsdsldlišlčň a nad L{iny.

(podpoltio dolsci Blzeňskaho tlqic),

Rckons(.u\.( mlštnl konunl[{.. lKlcnotsklll (podpohno doucí RoP Jihdlptd) -
kompletni opmv! hžovliy d óoóiil) Yaehé nejNn]ějšlcl ópnv Lmsliz.@ a }odolodu a
nového wiejného osltleni,

ťlpnvy r lÉtl! ňl|lclskó §kolY - \.tbudovri{i psr\oÝi§lě u noúho xtupu i|o ob]ck\l Di_

opŘ§ §. zdnvotlin stř.diškú _ prcÝšdcni ne.]trubéjaich opra! havújjniho sla}u ! suteÉnu zdravabiho stiediska.

Rok20l]
stlv.bi l ú pn§ lrplič.k _ píovedeni opnv ltqliť.k na Nvšich v Pebvi§lch Nd t}hls\§u ! v Roho4ě.
z!t.pl.!l nit.&ké Školy (podpotno dolr.l oPŽP) - konplehi výněna oken ú zŇepleni tsddy Y oboD p&viloí.ch § výjinliou hospodúňké budovy

R.koísi.uks člst hhlil koúulikl.t nllndčsí§kún _ ůPŘvl vcitjného pru§třlln§§l
a [omDnikú€ v úislni čtrs(i ftezi KlenóBkou s Hnd§úskou ulici

t'lpnvy pňli nčsts\tD úř.d.h _ vý]ŇĎo chotlni\u pfud }siupců do budoq me\š[ého

Děšhé hŇtč ÝRk-ojola,ónč _ llt|isléni dět§klch pŘkú i0 ÝeĚina DmslMsivi

vý§(Řžnó něřl(. f!.hl6ti _ potlzenl dvou nttiaii rychloýi nú hlúui sillticl Kllttov], _
Ný6ko ú výs§nžneho uklzatele k zik]aói štole.

st.l.bní lipňly fuěst§kóbo ůř{du _ slstbni úpnY)- vnititrich poíor úrúdD

opnÝ! oploenl hřbl(ovr

Rok 201.1 _ obdobl do řlinon\h lront.llnlth toltb
Alt.n vC vlco}Eb - !}budov]i!ú dřva.ého alldnu hs ná§si !t vlcoYech.

stiv.bnl úpnvt kúPličkJ (podpoltao dotrd llrcň§kaho kqic) _ pmvedcni opŘÝ k&plič\r ne náBi

Úpn§ h$ič§\é .broinic. v. spůli _ v}budovdni tem! u objeklu hasiaské zbfuj.ie.
R.kohšlrúlct nčst kóbo C.ňlí. J{.o}ie ord ťbbto! _ ůpŘvr dopŘMllho Řšenivcentru mč§ta
(olTulti MižoÝstks). \ipŘ!r- uutobuso}i 2Nldýk, u hliltt qN$. povrchú koNunikáct a thodnilů.
v}budovójú pú\ovoci.h ňis! o!{i
ldýk8 pm pčši, sl{\.ebniúphv! hudavy

ť|pn}r tNlodihltaho pntilo.u D.-
tcňta Školy _ denontdŽ & plqnis(éni

uducholechnik) s lová §ť€cuu ne hospo&hkém pavilonu m&t hké štolr.
sti\tbnl liprrvt nčjl.k{ho úř.du _ §(oYťbnI !ipĎ\_l Wiňich pru§toŤ ůladu.

R.konstruk e mlsr.l honunikrcc 
"KlrtoYstl 

r v Bflač'' _ Lomplellli opŘva vozolLy
{ vyhudovónl noÝého §hodniku. nejnutněj§l opŘ}y kotaliža.. 0 Ýodovodu ! nola všŘjné



xo UNÁLNa voLBY 2ol4 {.ákladnl lnfořmrco o hlasovánl a .llšťována Yúgl9dků. Dřehled kandidátů}

Kd} e kde nůžetc Yollt.

v pdtck l0, ňj.! od 14 00 do 22 00 hodm ! ! $botu l l r,jnrod08@ do ]!.00 hod,n. vo]ebni mlstnsl pío ob! volebni okBlry bud. Y tětcviónč něst! (a budovou
Mixlstdho úlddu JMovi€ nud Ůhls\§u).

z{klid ní intormrce o yoličlch. hl.sovscích lístclch r zDů§obu ňlsso}áni
voličcůjťoMenob{capŘdpotludu.r!.id€oýr,tnlhoob.rsnuČe§lGNpubli\y,křry{l6poňdfuhýdcnvolcbdNnNvčkuncjmdnůliI€laj.vd..VolebVtitoob.i
ptil r.šen k fualéfou pobylu. volič m6i pokdat totožnost. protoje nÝbrnó, !b} mě] U ýbe polřebÉ doklody

H]6ovoci list* oMži volió nejpozdeji 3 dn} pňJ. dnon \oleb, připoáé n .ie N,]ree ryzednoul vc Ýolebni misnrosll Hle$vaci lisl€k lze upruvn poE Ye v}mez€_

nén pmslofu (a dcttou). Hl.soYaEl lhtck lrc upŘYil ].dnim , uvldcných 4ŮsohĎ.

> oaraail ktiž|em ve dÝeEčk! v ziilali sloip.. pŘd n&Yem soLebni stÉny poE ]ednu volebni stanu. Tim je ddn hls kendlddlům lélo volebni stEn} v poladi dl€

hl§owclho lislku Ý p(člu, kolik tml FrŘl ól€nů 4stq]fulslÝu olie, lcrri m$ bÝl v nb(i Y(l.n RrkŇ hY byl! ťn0§m! tlElo ,lůNh.m lie R jedn! ŇLlrnl §tM\
byl b! mko\' hl6 nepl ný.

> oaač it v rámeěcIch před J mény tand iddŇ kankem loho kandidáta. pro keíjho h lsuje, a (o z kten:koli Yolebni sř.ny, nej úš. \§k lol ik londidúhl kol ik čl..ů b_
stuliltlslv! ob€ mu bý a!kn(. Poč.l al.nů ah$itlst\*. L:r.$ m,i bý,t ! ob.i 

^§lcn, 
]c u\tdcn Ý áhlavi hleŘciho listku írokud by bylo ondťtfu tihtó 

'r)ůsob.nvi€ kndiddtů, než ř stanovehý p(.cl byl by t0lový hl6 rcplab}
> Krmč toho l7,e ob!,Pů$\, pop§uné } plqlch@ich bod*h. kombino!§t. { ro lai. žc l& oaaan liirkc jcdnu Ýolcbňislfuu n ddlr Y rdn€{ku plqljmérem *Ndi_
ddta dalšl tfudidiily, í,lo \ted hlNuje, 9 lo v libowlŇh WNl€tných sloupcich. v. ltrlth jsou uv§jcn, o§aini \.olcb[l ým]]y V lom(o Pňladéje ddn hlsj.dnodivť
Mqa.nýn \MdidŇůn. z oaat*N tltbnl stMy jc drin hl§ podle |ntadi M hl6o§cin lislku poM tolike [hndidrllům, kolik zbý\d do p.čl! Ýolcn*h Ďlu dslupi_

Po ůpnvě vlůá rolič hleťaci Iistek do útedni oMlky ! Ýhodi do Ýolebhi $hínnky

volé nůže poádat ze Ziv8áých, tjméne zdroÝobicl! důÝodů obecii ,iLrad a Ve dlďh Yoleb ok6ko\§u }olebni komisi o to, aby mohl hleúl do., do přtnNé e

Ziišt'oYtnl v\\|€dků voleb.

vhlsl.d,ril.hh od§lír(i.h j. pots{n m nrn jdaodu(h! poslut\ il.,1iíl st podk § aš dlonú 1.19|aoíl sb. o Yolbt.h do asltrD&.lsl.ť ob.l tmridl po

9lrončcúlvoltb.jišťovlnirisl.dků,Pokudmtl..huťčhl*př.nýšhtúilž.k.jisŇ.podkjeksloůl{hoklič.s.pňdalujij.dnonitaú.ndlt},ttdyúistrvu_
slupittl!$u pN lcdňoll\t Yolrbnl stdn!.
Pdnim Útol€mje zji§těnl5% hNie ťď]ťi sŘtŤElj útsd e .§pŇú o můběhu ú \-\ ed[U hltr§.v]illi 7]Ňl. koL]t lll.sú bÝLo odťvzddN pN ksr,d{ho kedidub M kD_

méněnež59izqelko}éhop(Éfullahýchhl6ůpodélenéhovolenýmpo.teňólenú4lupiteisnas!,}Tó$ben:hopoóGm|eiichkundiddlů.dd].ýkD]9\l$,)mDóni

Pola ý déll Nlkov} poa.l p!.it\Ňh h]§ů. tlBrÝ obddtl! poýuPuji.i k$didfni l8tne pGtupnil ťl§ly l. 2. 3 ! dú]e lril ťhl.m o pdN v!š§im ldk. lby počel d{ll.ich

ktclé me]i být pti }olMch do diupiitllto obce pňdělenr, Za k!ždý p{dil oŇažený Ý té'o p<l.eúi lsdě zIski kandiddhi listin& ičn n munddl v a§upncb&u.
Dile pok Čťský $srjstický úlad pnknže manddty pňděl€né tandiddtnj l]ílné da n] uvedeným kmdlddlům p(dl€ potldi, \ jakém ]sou uYedeni * k ndiddtnl lúti.ě. Ibkud
nedojdc ke něné pobdi l(dle pEfeEnanich hlaů.

zd! Ý něh..ý z }údidáťd nůžt poínoú na ksndidlte diky preliEnčnim hlsůn.9 zjlšaujt fuislenoně, Česrý slrr]ýicbi úlad \!délicelkof' poóel hlssů odevzd!_

kbdidd9 ]e rozlŇd{ici původni poladi ka.didltů N kandidnhi lŇiné.

l. ln!. J.mslrv Ror.á, Ddlnik0iel,

\{[ 5{ lcl, b}dlišG .l loYie Nd t]hlurau

2. f,r,. Uldr}tho}l, liMnčni ĚfeĚn!
}!\ 5l l€L byd]i§tě ondň.jov§.,

3. a.řbon M.augoťl, tehnik,

věk 25 l.! b}djBté Júovie Nd Ůhlelou

4. rtúr Dol.álol|, úéelni,

!ěk ]t6 le\ bYdlišté JmoÝE Nd Úuaro!
s. nt .n ljldřycb. s(ladnlli
věk ]0 lel, bydliště ondi.iovi@

6. nnhnt J.m.nori, dndú.t*ynq

\rk 6] le! bydliště va6Ý}

'. 
v.mnl}. B.blroYa, fudzc.tn nltkupu.

Ňk!t le! bydlišta lúnÝi@ Nd ul\l3úU

8. Dtid Šhoh, tidii: NltiD.

rak ]8lci b},dlišlo lMoYi§ Md t'lhlorou

9. B.. Jith \obrouřko}l, pl.&Bčkg,

Yak 40 l.i b}dtišrc jfuloYi§ md Ůhlulau

,lANovICXo
sD R až EN l N Ez1 w § Lýc E M| D I DÁ ta

l. Mgi Nlich.l Linh|n, starosta méslq

Ýét j] ltl bydli§Q.lmoviš hud ŮhhÝotr

2. MYD. tldšllY vys§ďil le€riidmi lék§i

3, Mgi lqrid K§ikoti, lékrmie.

Yé[ 12 lel bydlŇě,lonoÝit nod ÚhloÝo{

4. M3., Al..l JNúdori, \Ýdotrci ařizeni l(lok nck,
věk 32 lel bydl&č JúoV,§e nad Úhlavo!

a. B.. Libo. Čúb, soúoný pod lctel.

věk 4l let, bydliště JanoÝie Dad Úllavou

6. Al.m Nd\tloťl. Mneka malelské štoly,

vék 49ltt, bydli§ěJúnoY§ nad Únlavou

7. Tomaš JiílL veljouci dopŘ!"liisp€ťtí.

vél ]2 l.t,bydlišlé lfubÝlt ed ŮhlsÝou

3. lnq. Jlřl xoptč.lr §ou\Mmj B,lni[uÉ ,
vélt43lť!bydlišř janoÝlenadÚhloÝou

9. l.dntiadr Kťllnhoftr. súkm[\i pojnik cl.

věk 54 let, bydlišté Rohozro

fisó,

l. Mil.! T.i(hnl.. dů.hodc..

2. tn& vimot Tritrg.l\ důchod€,

vék 59l.t byd]Élé P§trovic.

3. §lrrlin zó,ořak, ňdt.
vék]3lel bydl&é J&tov]ce nld Úhllhu
,r. l.g. fr.nrišCk Lin\ oz _ lo3ista

Ék t7 lel. bydlišlě lunovce nad Úhl9rlu

5.JN.íxoŤčlk osvČ,ČlD

6. Fnnlištk Št np.(b, osvČ.

', 
Hcltn. snol.revt. vŇouli pošty.

Vč[ "|? l.L bldli§l{ lúon.c nid Ůl\li\tu
3. Ňliri. Br-1.1o\ l. d{lni...

\ťk il lcl. bldlŇll) lunoúce nld ťlhls\§u

9. oldři.h Š}rřiče|( dichodce.

věk 'i6 lcr, bydlišló Jafu\.ice núd L'lhlqvou



sPoL!ČENsxA RUBBlxA

PŘi.n. hodně ,3nv| l ště§d
vŠcb,,noťm" občn.kůD" !.Š.bo ně§l!.

FilipANDRI,E
LillMl Mll(l!Šo\ Á nredllr §. } čcívlu
KŇťnrTRNKovÁ nemdthš.!§rpnu
Mtgd.ěn. čEcHov,l n.řodih §e Y srptru

Filip EoTo\Ťc

l pH.tšln ,dnvl pŘJ.,ú. r.š.m oM!nůň, klcll Ý nč!l.ičtN.n.l,
srpn! ! ,jřl o§lr$ili ťýúámnt Žilotn i ÝýŇČl.

MrŤkai. BóDlšovÁ, §Půb
Joscf |RLYEK Dolíl Lbot!
NllŤi. MAl|K§ovÁ. Jr.o!l(
MtŤi. HMBiKovÁ, Dlbovt Lbolr
J6.í.rANDA, Jrnoticc
Jrrc§lrY. nriŠKovÁ, o..l řtjoÝi.e
Nlári.JÁNDovÁ, spik
Bótcu sotlNlARovÁ, JúoliN

9l l.t
EO lc(
80lét
?5lct

'5lcl701.1

v aeNencovéfi vydáni JMo}ického zpmYod,.je,Me lds int'olmwli o preblÉ
m4h, kleř p6iiřly (3 í!le]§š(ě píoťdč]I) letošni N]vělšl sllwbnl ak.i v JmG
v c ich - píoj€k ..R€koŇtru]ce ňěslského .entn" Naposled jsle b}.l i in t'omovini
o lon. 

'ť 
Kňisk! soud Ý t]mi vhlltl pad$i lnlobě Pmii m7nodn{ť (Ř.|§kiho

Nů dliudě túhom F6udku &&jski Ň!d $dd l,r 7.]01,1 dáodnull. hťim ŤE
šil qdefu slelebni po}olenl na dopónl órrll sturby (lj komúlk d .hodnlky.
3utobuolo! ei{!ku. $tkoÝi§tť u \€éenlčni \iprs\.'). Pmtor! j€ fuko\r-r Ďzhodns
ll doruťoln o veŘjnou \!hld§[o\L lisi bý! r^rdl€ áliono 

^!r..j[arc 
po dubu Dut_

nicn dnů na iLted.i de* ! lepŘe poté fubývd prd\nimmi

vál€dem I toilu. 
'e 

Y lé dolrě ]lž staúa byl! téměl hoto§. byly proťed€ny n.i
nubějši p.dft k řjimu ab.zpďetrl. Po prcvedené koMlni pŘNldce bylo {išt§
no, 

'! 
sŘvbu .ic mo]rfu! ZkolludoN odhor dopŘq Městs\ého úlldu v KLúlo\,Ňh

|rd\ Ýln.] tnbd3an,$uh|6M 4Ý tlopg,óL dop6q,6i
A co l0 m&n§n{:' st{Ýba byld dokončeu zlol.udovdnd á uvedem do pm}ozu
je§ě pl€d tim. .ež nabylo prdvDl Ď6i Bznodnuii o ieiim zŇYed
v srcsné době bylo atrdLjem opa}ornné sbÝ€bnl ňuňi, lfté by úělo vgsl
I Ddili noldho §aYcbniho no$lenl.
Moríd se zdi, že je vše lek tMhu pósblené na hl!\ [ !l. neMdi _ hlsvDé, že jé
hoblu o sbvb§ slo\dJ loů! nóclu. k9 ktčŘmu byh ýJ-bŇoqin!,

JAK To DoPAD_lao s PR(NEKŤEI|
-REXONSTRUKCE MĚSTSKÉHO GENTRA:

í7. Llsloeao s oxŇosŤRoJEM
POňlÁ xl r,l soxor JAilovlcE NAD (rHLAvoU

/Á\ TJ sokol Janovice nad Uhlavou

/ů,!l' s]dečné zv€ naliií suvNosTNi vEcER,
ktérý pořádá na oslávu 90 let exi§tence sokolovny

24. řiina 2O14
od í9 hodin.

"vÝsTAvA 
šPERKů A MóDNicH DOPLŇKů"

od {. řijnr do l{ listopedu
r maststa loihornč

vrslavo\al bud. kole[trv auiórů

,ú&sM t l'lrdrm J,,nr,.. nž.? l),/,tD,

Ll§Toploowe MEDovÉ oDPoLEDl{E

"MEDovÉ ODPoLEDNE"
sobot! i.li§topgdu

od 13.00 do 17.00 hodiň
ý laleliana Ma§tl J{no}i.. nld ť]hhtou

PEženlace činnNti Mšich v&laÁ1. ukdzt! l,}iob} perničklt rdóčenim těslú do tc
Řh, ulŘiz§ zdobt.l P.mičli! rymb! sYlč.{ a li]cliho usku.
Pňde] sviček a dekomcl z vogtu pĎd.i medu lŤ,h o m€du ! zpŘcoYnni, p€mičltL
n.do{nt. \hhh1 z m§d! (kasmcdk&,,,), m€do!,ého }h& siNpl) in imMilu \*_
ób*ů s propolism, oř.hů Ý meu hliv! Ý úedr| svičel a lady do]šlch prcdukú
(mnohé budeř nú hožMl BhutŘl),
ŤÝoři}é di]ny pó děn i dos!ělé (zdob€hi a p.éni pdniók,) IÍd v.deDiň zt!šetlch
p€ňl\tlňlr. mulo}inl fa§liaik _ nusn.lů, liořnll{old hJtlak!. ÝýĎlÁ vťeliť* i
souťúíi lkce b! l.ké fré]o býl mhulrivdni růaých cukráhkith dóót do ke§+ch
5. ddv{ mťd (n§lovi ró]dd{_ n.]jo!nit. medoré Řz!, m.dold &iboÝk! u ladl dul_

vihinJ p§lo budou Y§ichni, t$ti budou @hotni Fnělit sc s Glnmlni o bept o
pringst hotovt- Výrob.[ \ @hutt{Il Recepry.oíe s Dředstlhefo, aby bylo možné ie

Pm\im. vŠ.chí!', kt řl bndo. chllt luto lt.i podDoňl ýým ulmb}.n. naor-
d.fu rpod,, Nb! §. pňblftili v mřsl§*ó tnihovía. kd. budou dohodnu§

Ior,ddť/:
.{/!jlJ/ni tn'lDlfu .r.,,oú!,.r? r}r,/aÝ,

a a4lti s,c Ý*/.ňi _ Zo Ja.u.. ,rr' ainiú,!

^'onk&. 
av .§.e./ó!i t /: J7ó J92 

'59. 
.,bil: &aihqr,]q@ia@ic.,C

"KRESLENi 
PoRTRÉTU"

Ylk€ndový kuť,
25.9 26. řljnů od 10.00 do 16.00 hodin

T.ka 6}\t * (h|al, n.uail i.rŘ\ltl lrtoY! por.ř{l!
v lúovl(l(h nnd tjh]olou \t\ h o ýll.,ilu )s d )h

N{ nŇ vi\endoÝý k[E budcl. B]lŘb.\ut pn\Ec 5_10
čermblls§h fo(qŘfii (nu misř ž tr,ch Wbtreme) !
.hut. keslil Blokr. tužky a 6lúlni poňby doýMďe
Táši ý N !b ]úú c&dov! _ vedou.i kwu

ŘihlóšKr\ do_,20. tů@ v městské knlh.rné osobdě. rťlebnickyh0 čisle ]7ó ]92 559
ft bo na ldresu knihoÝnúl_a j!urovr§!.c".

P.tddold|,{aJl§&i &nn.M JaDll'e,,/ aihlňDl

28. řiier! tdy sejiž tradičně tonó lanpiónový průvod
zolončený ohnoslr§j§n, vYchnži letos upm§ftd pod-
zinnlch prádlnl. Ab} d. \teři budou ttávil ptdz&iny
mimo Jeovict, třbyli o z{žitck ochl'§ni. u§polddá

LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
s onŇostno;nu

pti přileátosti stútnlho svátku l7.|lstopadu
(25. vimčl Dn. boj! rr §vobodtr r d.mokrlclt),

Kdo b{d€ mil 2njem. můžc §i zakoupit lmpón (\onplDt) nebo §vlťci t}-
čink! v mé§tslié knihohč, PŤod.l b!d. ahtj.n 20. ňjnl


