
W, L r!!!]!alj!a
ZPRÁVY Z JEDNANLZASŤUPlTELSTVA

Dalii dvé ve(iná zdeddni dlupiielštÝa něsta s. konala 2] čenenceD24 san& Ko,n .tni2něni usnšeni.F z\eE nín"
na r*l1ť lmo!lc.,c7 Zd. uvúdatt io hleni. F h)l. projednáno. \ch!|llú,no, PřiP. neschvdl.Do:

Vťiťjft za§e.tani 2] óenďce b}|o svolino nlinotidnč. Jh! vldalo simolisk. k dalšinl dvL'íla )ndoslťn, o doplniet na btd_

l.ni. kl.ré bylt doruéen] Í't dcm Prícť ČR. v obo! piiFdech vyda]o ZsnlpilclšNo n§olhlsrné rianovnko

PláiovaDé !.řejhó 26ed.$i pů pfuběhlo 2.1. srpna

Zastupnel s §o souhl ói lo se ztizen iň dvou ltcný ch bi€nren v obou přiFdech se ] ednalo o vě cné bŘmeno ke znze i přiŇj "

kt <l(klňtl k rodlňnóhu domu (vJaŇvici.n nld Uhlivúú n !c spiili)

zsíulitehlvo schv ilo d&lši čtln podnújeúni snttótrq. I1eré 2!vŘl0 spo|, De*loFslart s lr)dtrójemůl Biopl,vn ('s § r o

JAY QRoUP s.r o , Eleklnninc |.s l 4ŽD Ihň{ s.í o J.dna t pievážnč o pod!úinrt at účcleh skhdo!áni n.bo dĎbnýci
monIÓždch pnci F _ ,.,_ ,, _, ,_ , l

a méstsHho iLřadu Io dokoni\nú nkonsinkcl H8mtolj-' ullť

zastupllclstvo d ,]íLlrladč 
'ódostj 

D|ádnlo souhlas s ý!útIrou kotlúilrac. !b ilčely zhšebni rjchlosnti iroušlť v Únrci piiplavúvané Rall!ť lilatoi_1.

Vift na stmrě 3 zpmÝodlj.,

Z-s!§ú!Z!!§g!!!i§

oDPoViDÁME
Na Zitlldč ú.tlých doii4l lvidnne několů rioúaci o nlěřičict rythlosii unisióných na

ýlnicl II/l9l (Klaro\j- - N!'§!o)

Y dinc1 pínj.ktu..Kli.lné přihariťi" byl i!§úcn..s]§tčí] shaN iiaonnaci o pniOezdu a

měřeni !,chlosii $ž,dcl .a nzenri Plzeňského lc!j€" Ten od Ňku 20l] reallzolal odbol
int'ofulaiiL] Km]ského úiždu Plzeňskeho kú]. v p.irbthu rcaliac. tohoio píoiekfu bylo

nainstalová!ú 86 nloNlořolacich zanzeni nd úzetli .l2 obci z okresil Klilo\]. Domažlice i
'lúchov. Plz.ňški km] \e sPolupráa s PoIi.ii (\R a i],btMýnl .b.eni, které proi.vily o

účtsi v pojeldu zajeň, \}tipoval lolialily. kde doL,hóži k nehod,Ám. č6té,n porušovini

praqd.l b.ŤltŇšii šihiťnih. provon. ncboi$u to klicdri lncia pm zisl,áváni slanýi!
kýoh údajlj óIežirých pro opiinslizacI doprav! ! k3]1 všeL,hMl o zařien i jsou .apo]ena

dó Luťdlilil$ s!ši:tr!U. kfuD jsó dala schtiÝrind. Zúfitni ]sou §b.tna *melmi a mdd-

.y po nlěÉniqlnlo§ii Zúizeni uni zmúelávat a ebrooval oli&nžilol rychlosl, doká-

že pěčist leté eeislŘmi 4ačktr \ozldl. a ť připadě Dl*mčelli qlhlosti futo aačku Zob-

@n. s]slén unožnuie Dlváiel sl|lN,li} o Fnlezdu lozidel.

tto v.t jio$ ]e k dŇB]zici \Yebor! pond nu lji1o ,]ú8í!\&sl?.[\k\.k.0] .7 Zde ndeae-
le fuzstiňli inlom.cc / dop6\a v ree'onu, napt. iDÍomucc o dopí vnich uzalirliách a o,!e-
tnich nebo tieba cenách na čďpacich slaíiťich v kŘji. K.tdd ob€c. !e kleré ]§ou zaiizcni
nainstulovina. má svo! slránktr Zd€ §e nnlžeie podiMt m snim\ / Jcdnoni!ý!,h *anel,
najdete zde 3thli]ni inionnaoe o poč!\i v datré lokahtě a slatisliIq poafu bzidet Dd\i !]
úni 7iskdných dai iaké llánDje (}dbo! dopŘvr kmjského útldu a spíáva 0 údřba sllni.
Pl&I1ského knie Pro]ekl byl Ndlor z dotačDiho pFgmru.vropské územni spoluprú..
(]il ] Česká repúblika svobodnÝ Sttit BaÝodko ]00?,20l] iIN'|'HRREc 1V)

!o!rĚ!!§A§ÝlBŽ!! E4E
Ušnesen(n z. du.2i1.8.20]i Bdalo ZNtupll.Išlvo hústa

N.ři*ni obc. č. 0r/r0r5 _ ížni říd,
lnto n§řizoi s(anovtiť podminkr, /a kloďc\ lze v rú.muin)
obvodu Mčsla.leDllce nád Uhlavúu Uskulečňo\ú abidk\
pod.j 2boži a posklrovtini n!žeb foinlo provozoťtru - !a E-

Podlc ndd[.ho nďi2en, iso! ýmovena |ato žr, řrni

. zpev.é.n Pleha picd budolon hasid§lié zbojnilt lmo-
i lLť núd Llhlavo! " 

jedná Ý o.jediné nristo, kde ]e Ý pril-
běhu rotu Dovolcno pmvtidčl Stinko\i nmde|l i3]io lJž-
!i dEn je Slmovfia sllťda:

. !tt€j.é proslrd]sl\i (loulQ) mc/l aaiilcn tdlbalovóno
hňšté 3 řekol 1.Ienliou _ \ tojnto prosloru Je pololen
sldnbť 0mdťj v době]anovrcké pout,:

. Jú<bUďdU\J , {n,,1h.llať JF.lJ \P/pfu\ftdn< pn_

lEl,a]:il pn.h,],_ /de ,e po\oleno ,Uni,lťni !!&i,-i \

doběj ovické pou!.
. h§ičslé L'viiGtč - tržni nni., na tlerén lze pmwzovdl

ciIlTy, Přarodni dildl& !!od
llžiYáni \,}'še poPss}'ch t hi.n nrist jť hožné úhradně po
uděleni souN3su Městského úiadu lmo\1ft Dad tjhlllou a Ň
zaplsNli nistiiho poplattu, klcry slaío[je plainá obeDně

závúuá lyttlilh o nis(niln popln(cich.

Noyinkou E Yydanén, třbntr ítdD jt úpltrý ákaz podG
lnibo n p@hůzlotého prod.j. } únolitth nld Uhl.vou

i v. !š.(h §ptdo\ých obd.h. v nŇúnostl n! l.nto záte
Ll7ý}dn. obdany, ab], ! piiladč, že budon obIéžo\ari podo_
o,nini rcbo pouliannni procleicl kúntaktoÝall M!ýský úlad
]liovlN Md Lllllercu. ptipodlě lolioi ČR

a'elé znéni \]"lúého ndři^ni obc. ie z\eřeiDěno Da

PozoR. uzAvlRKA!
Na Ziklldě Sdal. ("eských r!áh je lzhle.teD li retonstrUt.i
žele4iani (rd(i PlúnoÝúno off!ÝcĎi píoloru líes pieJ.zd Dn

Ve§li.

K úphlé ua rce tohoro ž.lcz ič n ino pi.,iczdu bl. nřlo
doiil ldobě ód 2!. záň do 8, řiinl,

od lj uiřido29 ti]n j.Flanavánnljiluk! Honladnáž.le2-
nlťIi dop.ava btde nalmzena lulobus] .



DOKONěENO A DOKONČOVÁNO

btlaoi]§líltrauloŇ.nak]l'1_10l'potcs.d]ýňňóldv\a{n,ánťdddšlŇ\DouLim..žťsťšlolilmaý\ltiui ln\i.hltúilťchllno\]inloknrbudotrL,5!

oPŽP

pruvťd.nanapodamBÚdonosz.rypňpm\enélvěh'k

E ::::í'r]^l"'6*

\' Ý|,hu b!l! .á\a]ťN pNlcJni ůiý ,ťkonlrtrl.ť mt!řské
ikolr, Poli, .. h\la \}budo\úú nóÉ ýieťh! na hospo_

dtiislenr p.\ ldjtr. tlo],le li .l.ho zoledeni. ti,měně okel a

L}otlxlilťlťm]ť \plleťNý Lesni sluvb] sío acenaúr,
b\ |!ťláblnť hŤalťn|. ozpoalu m{§h. N l,]mll Ňi.



s§g"J_!![Á§!_J9E?

SPOLEČENSXÁ RUBRlKA

Př€jen. to{tíč zdráli a Řlsií
§š.h,,noÝýn"občá.kůn'n.š.bo mčsta.

Ýik(o. LoŠ
Y,knc Bo('BERLovÁ
Nttnli.l(RoPÁČovli

uodnč §ťsť. nd6ti. Dřcd.všin zdř!!í Dfui.hť !štn obt{nůn,
tteřl \ mč\lci č.F'.hci N lrpnu o\hLili lidNmné žlolni líroaí.

Nt.rlé1r BÓDlŠovi, §půlt
Jos.ílRLl'ER. Dolni Lhnh

{n!, TA t]Šxov.i, JríoYic.
{nná zD\.oŘÁxov.i. spŮlť
václa\ Ňl{JER_.r.novió.

85le(

zd.ňlr{ Jo.\cHr\§TlI.\LERoÚ, spúl. ?o let

ODPADY NA HŘBmOVĚ

Najmolickih htbno!č h],ld pó!.dLt! úpnlv _ došla k likriúQ ,nis_

u.I(eK sloužilo k lkládíni odpodu. Tolo llisto bude poslupně zav€zĚ

K uložcui odp.du hudou nši šlouát \ŤhHdně kónt ]n.Ťt, litťré
budou Umisrěn! U Ý.hodtrdo!ř€ílD hřbi(oY8,

Měslsk]'ůřnd JaooliŇ nsd Ulllelou žddú všccl,n} obljrn_v. aby k lik\a
dac, odpadu Ýlaživali Poue k lonru učené kontejne§

RALLYE xLAíovY - UzAviRxA sllN|cli
vc dnecn 2 _] l0i0l5 Fořidi Poš!ňavský auio,noto klub Klalov}
! nntrci nisn,o\s§i ČR aulohobilovou soulěž

Pol{dniel so!lěž. Fžidnl Mask] JMovl!_- o nložnoJ! lzaliíiq pfu úče_

\ 
^!šehni 

rydllost i zkoul§ ,shakedo§! Žádoý projedna]o 213
asNpiElsl\o { vtddo ýun!!s

zt{šcbIl Rz pored.2&nolic nnd ť h|aloD (§riřI nino ob.c) pi.§
Roh@o §nčrcn . Bczděkoi (.fl přerl ž.l.zničním piejezdcn).
ir-kušúni lřll'bI abšolťoulo ť..35 posíd.k.

li uzávíŤ.. lohoto ús.ku dojdt

Ý páttkl. ř{jn. t dobč od ló.JOdo l9..]0 hodin.

rtldmbna mIbmnce bude posttlovd PošumavsKt( aulo moto kltrb Kla_

tov!. kldj (oulo .esiou děklje za pochopelj



zári v Janovicíclr nad Úhlavou
POIIADKY sE ZVIRÁTKY

prltházl. pohi 1.01ím l.*3, \a,ifll,i \ |)l iííú úLul0

í}eděte 20. Ztiří od lJ. 00 tlo 16. 0íj hottifl

na h}Adě Klenová
Nr §.|iěrici čeká rlDdkn Ddménn|

stl*lšb, od]' P sPúl,přr.,
s llisl.n JaaaftLe ne! L'htú-

F.xllR.AvÁCANCr šultlvsxÉ KRAJINv
t!!1!\i fu (o!ňni.rlll lritilcho

od !. září tlo 30. ííjna
v měšaské }$ihotně

Póřalhkl.

]l{ěslski 
^niholM 

JdhaÝ.t N.] ihtdú|

Předbě-na pozvánka na říien
T\"0ŘT\{,viKEND _ lvoŘi ctit-.( lttrumq,,l

!kct sť kOn:l \ ,inl.i..'l'Ýdnc ktrillo\ ť'

v §obotu 3. říiňD § v tcdčli r. řijn, !ždy od l0. 00 do l-| tit} hodl&

ť tělocýičně mčýa

. scdnboolio!é a dřeltné zíložlq, do knih.

. Mo7kocYiL.nu. ru,\oj diiÝliFu a logikJ r Kateii-

svictry, séžilkl podzinni n vinúčni (Gkorn0€. špe.k}
2 tonilt\ lnoodni ozdob,! 2 koíálkrj. pletenize §lón!.
zdobeni pemičků. nalo!áni nn tndka. nihrdclnik! 7
pŇtúcii, 

^pi.ho!fol:i 
PalchNoík, pleiené šál). lžičky

zdob.Dé inneD. dn }!na ozdob} nn slromelek. ! mno

Ns [isla sl b\det noo Z{koupil Ýlnr. korilky. kúnrponenlr na birulcni. deto6c-
nI n,ulťnJI hnlo\L(P(,l\ d.l^,D.. n.F,lín.m la,e,.á ln.D,,,h,

\'§obolu J. řijll od l t.00 nodin a.d 15.00 hodin

Niórlni lithlidk, od§ů Anikrá

Pařddalel.

rl/arl§ni táln.le Jdeuť e./ (:'ňld@l v. sPal/Př.i., s M/ril,; no\! !Ý,.

P|LzE1,IsKE ZA.l l NIAvosTl
7*itel p&t Ý n,I\

§tředs 16. Zri ř,i

. núvšlě\u nnvea loulel l Pllni ,

. tr]divld|á., Pohlidka *nlra I]lzna

. lř.hmania sci.nce CčDtd lPlzeňslié saence cenler Techmmi3

]. v ('.§k. Ennhlice ů]edinělýnl projektem. exp€rinr€ntú]ni sllni_
.i pj. 

^rda!e, 
(1eó je §pojenim nelomrdiniho wděldíini 3 Po-

tllóml furirti.kou deslindci ]

IŤihlt|š}t r městské knihoYně do 1,1.9.

7ltlohá na vsiúD!ic 1,10,_ Kč.

rftý. .l.nofice &\l Lhlú-.aú

l§"*tiffi§§k"
ř;S\li: P. &fiůVťlii Pfi§l{*Y §S §,l&§ffiMfi ],YMiJ,

.i.ja|lť iF].;\i:r!lil' l,],úatrš] rtir..lť ilriallilitI ll,, :,,,.ll,
l]| nn]i|! 1,1 PnÁa i ! l.]r i,i]El n! l,]\,1 1]l(]!|i.:ť.

,, . ,.. :,
j|] jj.,i: ii.l]|]]:],l ij \1.1

'ixk* hnlgiá***iky
. )1 i;\

' '. ] l i--t !}i]}

** vyr*by x řW*nh;r;rik - s*řiag:v;x*

itr|'f]}š §l i/'ldl# vša nezávazně vyzkorr§el - poďivať se,


