
28.1.2013 - Dnes se výraznš otepft{o oďyofeďne se narnšřífo až p "C. Snífr,
Ř.terý nayaďf, mízefqreď oeíma. A to ješte yreď ďvema ďny se teyfoty
yohyhovaty yoď 6oďetn rluTazu. z6.t 6y{o - 5 "C.

12,2,2013 - Dnes snšží{o oď u hoúnry až ďo zz froúny u nas nasnšžífo
ďeset centíynetrů snšfru.1l nr:Éterýcň" ohfa,stecfr nayaďfo až třícet
centímetr& sněhu. Sníh oyét Ř.omyfrŘ.ova.f ďoyravu.

15.2.2013 - Dnes se Řonafo z 1lerzjné zaseďdní tohoto roŘu. Scfrůze se
ztňastnífr všícfrní až na. Jířího íowyho, ďostavífo se í nlŘ.ofrŘ. hosttt. JaŘ.o
yrvní se yro6íra{a stíZnost na"ysapaníTft,Ř.ové, Fterý lofnr, yo6ífráyo
ysí.

23.2.2013 - Dnes v oďyofeďních froúnríchpostíhfa cefoučesŘ.ou
reyuhftÉu snĚftoyd 6ol,ře snšžífo nelňetržíté sŘ.oro cefy ďen v obcí
Píyaďto $ cTn syĚfru a sítuace sí{nr, Ř.ozrryftŘ.ovafa ďoyravu nejen u naš
v o6cí, nrÉteré vesnír,Éy 6yú zcefa offiízrultá Al4í y nocí snšžení
neustáfo.

,ť

24.2.2013 - Dnes 6yto sítuace se snĚfrern ještr: frorší než yěera, snšfrulňes
noc yrí6ífo a snšžít nelňestafo. Sífníce 6yfy a1soúftnr: nesjízďné a Ř.ďyz
taŘ. mohfrríďíní jet maxímáfnr, +oÉm/h. 7vtísty 6yto ďoŘ.once í taŘ.zvaytó
6ífá tma. Snšžít Festafo až ye yeěernícfr hoúndch.
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23zaB - Dnes yo ďfouhé ď06ě vyŘ.ouŘ.fo sftmír:Ř.o 6yťo Érásnr tey{ota se
pofryhovafa Ř.ofem 6 stuyňt na shLncí a zdií se, že narn zíma tímto
ďnem sŘ.onrí[a..

B3.zolg- Dnes se Ř.onafa ínaagurace yrezíďenta lvlífoše Zemana. Dnes
s e st af ofícídfnr pr e zíďent em Č es É.é r egu6 ftÉy. 7lfa yražs Ř.ém hratr ďnes
ďopofeďne sfonífs[í6 ayřeďnesfprajev. Ťímto ďne teďy zašíná
yr ezíďent ov aní 3vlífo š e Z em-ana.

Dnes se y ynístní hosybďce Ř.onafa osfanla syóttu svíDž.

13.3.2013 - Dnes ogět snĚžífo, í Ř.ďyZ už to vypaďafo, že zírna sŘ.anr,í[a.
3{apaď{o ďeset centímetyt snĚhu a oyět snífr Ř.omyfrfr"ovaf ďoyravu.

15.3.2013 - Dnes se ŘonafoTaejné zaseďórtL ťeytoty ďnes bya vefrní
nízŘ.é, jaro neyríchází a nelňíchází.

163.zo13 - Dnes se Ř.ona{y umístnífro yoftostínství za6íjar,Ř.ové hoďy,
místní se ďohoďfr na tom, že usyořdďají za6íjašÉu- Kožďy Ř.ďo píše{
FísPryéústov6au ďostaf ovcur a. &ofo ďen výsh,LzÉu v poďo6r: jítrníc
t{ar:enÉy aprejtu- Ťato aŘ.ce se Ř.onafa úytnl poyrvé a zďá se, že zůstane
traú,cí.

1g.3.2o13 - 1lyďatruí syňfroltá naň{Ř.a y nocí na úterý a v úterý rarto
zŘ.orrryfrÉ.ollafa ďogravní sítuací ta6íŘ.a ye yšech Érajícfi". ?očet nehoďy
mnoň"a regíonech výrazrĚ y zrostC ?rgvoz nařaň, síCníc a že[ezníc
yr erušífy poyaďarté stromy a lléty e.

23.3.2013 - Dnes se Ř.anafy m:ístnímyohostínstvímašŘ.arní 6á[ nejyrve
trtsfrý, ten se Ř.onafy oďyo{eďnícfr froúnácfr ayoztrjí se pďáďaf 6at
yro ďospéfé stejnĚ taŘ. jaŘ.o tarrnt byfo mínuty roŘ.. l.ttast byfa sŘ.oro
stejnd jaŘ.o yreďroŘ.eyn až nayár novar,Éa co se 6r,hemroÉulňístěhovafr
ďo O6ce. -C.etos, a[e. oyrotí foasÉu se mašŘ.arní taÉ. nevyďaií{o osazenstyo
se neyohoď{o a sŘ.onší{o to yotyčfr.ou mezí ďvcma frosty. 5{aštestí se yše
vyřešífo a záhayaloÉrar:ovafa normáfnr. JaŘ.o pohoštcní se yoúvaft
jítrníce a tfašenŘ.a ze za6íjašÉy, Ř.terá se yořáďafa mínuQ týďen.
3{uď6u oQstarávaf oyět harmoníŘ.ai, ďíÉy Éterélru,L se pcír ftú fetos
neďostavífo, yrotože jeho {tuďefuní sfuch je na 6oďu nnrclzu.

JJ
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I.4.20I3 - Dnes je 1lefrÉ.onotníyotrft a traúšnr jaŘ.o Éoz{y roŘ. choďÍqo
vsí Ř.[ucí šuyat hotÉy. Za vyšuyartí ďostcLnou vajír,Ř.a, peníze nebo
sfaďŘ.ostí. TefrŘ.onočníyontrfí (nlŘ.ďy taz červené yonúfr) je útem,
Éterý násfeďuje po neÚ,{í funrtvýchvstartí 

"ánĚ.1/ 
našeyrtyrostřeďí je

spojeno s nejr&znšjšímí traďícemí a zvyŘ.fostmí, Fteré fze zaiaút Ř.

7 eciodbuým ňfuártm É.onr:ící zímry a nastáyajícíbo jara. I Ř.ďyz to
vyyaďá, že jaro ty tcmu vů6ec neoďyovíďají.
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7.4.2013 - Dnes se Ř.ona.fyrvnífothafový zóyas jarní sezony mezí
3{unšj ov íc emí a Ty s o Ř.ou t í6yní z áp as yr o 6ífra.f tr aúr,nr, a s Ř.anr, íť
výhrou na.šeho týml,t z:o. 3{rriší výhru osfavífr" jaŘ.o vzďy v na,ší
frospotr.

12.4.2013- Dnes se Ř.onafo 4 Teřejné zaseďartí Ohecnífro úraďu sešfr se
všíchníčfení 3rta schtzí se ďostayífyan Svo6oďa, Éterý syofaf
syofuoftr,nty Évttfr. nayojení voďy, řóšíto se Ř.om1,1. voďoóoďpatří a, Ř.ďo

má za nšj oďyoyéďnost. 
"oztrjí 

serešíft hoďíny zamšstnArtců, ve
Ft arý c fi 6y fu znašné nejň esno s tí. ? o s c frnzí p íyr av í[ r: fen z a,stupít e fstv a
yan 3{a6art yohoštr:ní jeftŘ.oZ mĚfnarozeníny a samoňejmš na nós
nemofr"f za?omenout @.



14.4.2013 - Dnes se Ř.onať ďrufty fot6a{avý zayas mezí KunĚjovícemí a.
žífrfr. 3{ráft jsme TLa, ďomácím hříští v NteÉmíií záyas yrohífra{ ze
zařátÉu v yofr.fr"ďu, ďafr jsm"e yrvní gó[ a{e yo opaŘ.avartýcňfau{ecft a
agresívíté fwášn se yše zmšní[o yryní čeryerrou Ř.artu uúfífrozhoffi,í
na.šetrul. fwašt" Fterý to ve{mí šyatnĚ nesf a neoďpustít sí nr:Ř.ofrŘ.
syrostých výrazn na. aďresu rozhoÚ,ífro í fwám. Rozhoúí poté yísŘ.af
yrotí naším hrar,tm- tsohuZefjeďnoml,t z našícfr hrám ?yfayoz&jí
uffifena ďaGí čeryená Ř.arta a tam nds rozhoúíyostayíf ďo osrnL SŘ.wé
y tu ďo6u 6y{o 2:1?ro Žíhfr. ?aŘ. jsme ďosta.ft ješte tretí gó{ ayrotírlraš
ďostaftaŘ.é jeďnu čerllenou É.artw frra už 6yto y tu ďo6w vefnú
vyftroce?La a fwáš, Éterý ďosta{yrvní ěeryenau Ř.artu taŘ. v naúivÉ.ácft
nepofevíf a vyhrmovaf Zífre&Fýrn í rozfroďr,ínal ze sí na. nš _po zdyase
?ď,Ř.á UtŘ.ání sfr.onr,í{o 3:2 Jrro žífi.ftpeď Ř.onceyn nám rozhoú,í uŇfr{
ješft je&u ěeryenou a taŘ. jsme posfeďní ďvc lrúnuty fwáfr v seďmí ?o
utÉ.aní zavo{afr.9roťihrdšíyoftcí, yrotože se báft, že se na ně naš ftrar,,
Éterý jím vyfwmava{yaŘ.ó a tře6a jímpošŘ.oďí auta- ?ofícísté píjeft a
ďoyrovózefína,šegrotíhráše ďown6 taÉže na.Ř.onec z tofr.o OytayeÉruí
Ř.omeú.e a.farwušcí se a{espň zasmáfr-

17.4.2013 - Dnes Ř.ofern ryté hoútty ďošfo É. ošEftvé ďoyravní nehotr. Je
to už ďruftá nehoďa oď ďotrfaní novéfro o6chvatu-?ří srážce
s Ř.anníon em utryC I r í"Úr, ďo ďáv Éy (T tafunír 3{a6 ar t č [en z as h,ry ít e fs hl a
O6ce 3{unšjovíce) váZnaJroranšní S{asír,í muže vyprostíft apeďafr ďo
ruŘ.ou o š etř ov at e 6:l,. ?r o zr anĚné ho naŘ.onec pífetc I vrtufníŘ., Ét erý ho
trartsyarotva[ ďo rte,ynocnícatsěfrem nefroďy ďoš{o nayíc Ř. nema{emlt
úníÉuprovoznícfr Ř.agaftn. ,,Z éamíonu uníéh nqfta a z dbúaéy
jnrol/oz7tíéryafrny úiaíéo7u 3{asÉí oáerva{í té?rĚř tísíc frtrů srrusí
nqfty,;rrouozníci équafrra yo{y a 6aina,"uyá,ďf mfuvei frasirsŘ.éfro
záchrannéfto s6oru3{ontam;ínace yiďy naftau je taŘ. zdsaďní" i:e na
místo ďorazífr taŘ.é oďhornící ze Žívotního yrostřeďí, Étaí rozhoďnnu o
ďerších Érocích. Zamořenáptď" huďe nanset 6ýt oďhagroyaná.



21.4.2013 - Dnes se Ř.onafo ďatšífotha{ové utŘ.oíní tentoÉrat na fiříští
sottyďb y Ťrnoyé zdya,s sŘ.onní[yroftrou na.ších g:l.
3{romš fothafll. se ďnes hrafyosfeďní zriya.s 

"{"y-off 
lnezí ?fzní a

Zfrnemyroto ďnešnífro fothaftL všíchníposyícLaft na froŘ.ej. tsyfo to
ve[Ř.é ďrarna až ďo úy{ného zrilléru. Zdpas 6y{yo cefou ďo6uvefrní
yyroyncuxý. )l yos{eďních p ytďínách s třetí třetíny zdyasu veďfa ?[zer,
g:z. ?o špatnémyísÉnutírozftoffi,íhopaďf góf ďo ?[zeísŘ.é hrartÉy a
muse{o se proďfuZoyat. Aníprvníyroďfouzení neurčífo tlíftze a taZ.
yríš{o ďruftéproďfouzení, a,[e to už se o to postaraf shvný Svtartín
StraÉ.a, Fterý yosfa{rozhoďující 6ranÉu ďo ZfínsŘ.é 6rartÉy. O6rovsŘ.rí
raďost zaprnífa ŘotefpfzensÉýchfartoušEil i Fwášn na feú. Sta[í jsme se
vítezí, Ř.onečnš mrirrueyohar ďoma! Stafr jsme se místry.



12.5.2013 - Dnes jaQ.o Ř.aZďou sezónní netrfí se ayét Ř.onafo fothafollé
utŘ.aní rruezi 3(unějovícemí a j{yozďem, Éteré je ďrufré v ta7ufce a taŘ.
se ďafo yreďpoŘ"faďaL že výsfeďeŘ yro nris 6uďe ÉrítícÉý a taÉy 6yt
T yrvnícft vteŤínáchpaďf ďo naší ?rartÉy yl"yní gó[ na F.terý jsme , a[e
v zríyětí zaTea.7oya,fr a" opfatífi stejnou míncí zdpa,s 6y{teďy chyífr, tl,
afe hohuzef potom už to šfo rycfrfe a naŘ.onec zayas sŘ.onr:íf naší
prohrou u3 a ještě F. torrul" cefy zóyas yršefo.

foŤo

lB.5.zol3 - Dnes se Ř.ona{a jaŘ.o 3{ožďy roŘ. yšeruísŘdyouť. 3( ďísyozící
zďe 6yťo syousta a atraŘcí ayočasí se {etos taŘ"é ve{rní vyveďfo.
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28.4.2013 - Dnes oď ry:ao se Ř.ona.[o ďafší jarní fot6a[ové utŘ.óní mezí
Žícfrftcerní a 3funr:jovícemí. Zdyas fotyo cefou ďo6u vefyní vyrovnaný.

^tast, 
ate ďafryryního 7óra a veďfí i:o yo prvnírnyofota.se. Te ďru6é

y&fce jsme ďaft ješté jeďen, souyďíyozújí snízíft stay TLa. 2:1 a taŘ. záyas
í sQ.onší{ 3rtaší ďnes za"s{ouženš vyhráfr.

3o.5,2o13 - Dnes je ďenyíeďyrvním mdjem- Tšuďe ye yesnících se
traútnr hfríáyracně yostavená a ozďobená ruíjŘ.a, aby jí nezbeďnící
z jíných oŘ.ofnícfr o6cí neyoffiízfr. Stejr* taÉ" je tamu v naší vesníšce.
O6yvate[é se sešftna,wústníTn frříští, a6y spo[eónš payíft apopovííafr- l1
ohmr, se setr{o ďfouho ďo ranayříštího ďne.

1o.5.2o13 - Dnes se Ř.ona{o yáté yďejné za,seďártí O6ce. Zaseďríní se
ztĚastníft všíchytí r,fení až naTtaďímíra 3{a6arta", Éterý se bohuzef stófe
[ér,í y rtetnocltícíyo neďávné ošŘ.ftyé ne6otr. Zaseďaytí ďnes ne0yfo
ďfoufré.

11.5.2013 - Dnes se ye veďfejšícfrTšeruáech Ř.onají sfayností .Obec
Tšeruby ve{Ř.ofeyC sfatlíh, Boo {et oď svého za,{ož,ení Trchoferyt os{ay se
s t a.[a. s o 6 otní no c, Ř.ďy ry tíří v ďo b avý c h Ř.ostýrne c h yr e ďaft
zastuyíte&m Tšeru6 yrívífegía. O6cí se?o mnoha {etecfr sfaynostrĚ
yrátíf s t atus mš st a. S favno stí yr o íífrafy yr eďev ším na y š eru6s F.ém
namšstí, Ř.ďe se Ř.onaf hístwtcŘý iarmarŘ.. Détí sí moh{y vyzŘ.oušet
sftefhu z Éuše , jízúl na Ř.aních apo cefy víŘ.enď zista.ú ?ro veŤejnost
vofnr: yrísh.ryrué o6a Ř.ostety. 5{ejZrasnšjší 6y[ sohotníprnvoď Tšíchrú se
ďo 

"Ěj 
zapojífr. s vefíÉým na&ením- Tpreďuyocfroďovata 3{rú6oroya

ďruZína, násfeďovaruí fra.síl,í, Étďí síyro tento ďen zagtýčífr. hístorícŘ.ou
stríŘ.ar:Eu taženou Ř.onyní. a frtavnr, ďorazífr. sŘ.oro všíchrtíTšeruhští
Étaí sí syecíafnr, pro tuto pí{ežítost ušífr čí zaptýčíft ďo6ové Ř.ostýmry.

roŤo



2.6.2013 - Dnes se neŘ.onafo artífothafové utÉ.aní" Ét afr rozmÁřenéml.t
frrištL

g.6.zo19 - S{taúny řeE y 
"{zňsáém 

E ojí oďneňfe o1ňt stoupají. ntejfrorší
sítu^ace je na tsa,ď6uze, Eďe yo ceúém toÉu yfatí tŤetí stuynš yovoú,oyé
aÉtívíty. T.ostouyrťttoÚy ye Staťt6oyé na DomažfrrZu-



1g.5.2o13 - Dnes se Ř.onafo ďatšífotáafové utŘ.ríní tentoÉrrít 6yto o rĚco
vese[ejŠí sŘ.onšífo naší výhrou 4:2 s Tvlťaďotícemi. tseňem utŘ.cíní se, a.{e
yrífrrta{a vefŘ.ayrůttž mrařenl a. 6ourŘ.a. Tšechno 6a.hno z yofí teÉ.{o yo
s Ífnící pr ouďem, s ífníce př e s 3{unšj oy íc e 6y ta y o 6 ouŤ c e c ě {d z a.6 ahnrna.

foŤo tsouk1(A

z6,5.zolg - Dnes se Ř.onaťo ďatšífotáa{ové utŘ.ríní, Éteré se [wá{o oyět za
ďeŠtr:. Zayas se frráfmezí 3funějoyícemí a 3{ozojeďy, hohuzef sŘ.onr,í[
na.ší yrohrou 6:4.

1.6.zo13 - Tyďatné déštc uú{afí své, cefy týďen yršefo oyaÉuje se situa.ce
z roZu 2oo2, É& 6yQ yo cefe, B.eyuíftce zág[avy a teď je to oqět toďry.
Tytrva{e ďešté zveďfy íL{aúny íeŘ", fwozíyovoďrĚ ruL seýeru í záya& čecfr.



10.6.2013 - Dnes zasrÍhfa naší vesnící?růtrž, Étera zyůso6í{a to že se
z poft vytvoří[ařeŘ.a. Étera teŘ.fayrouďem už yoďruhé cefou yesnící
nejvíce zasažení 6yfu oyět luďvíÉ.ovi,'I]hroví aTa.cŘ.oví tém se ďosta.fa
yo{a s 6a6netn až ďo ďorru,t, ŤeŘ.a znír:ífa zafrraďy a teŘ.fayrouďemlňes
sífnící chvífemí se neďa.[o yrojet aní autem. 3{ráz na ry6níce už yíce
voďy nevyďrzí. Shfem fretí hodirty píjeft frasíší a6y oú,eryafr voú.t
nejv íc e p o s tíž ením o 6y v at e &m.

TaŤoGR.AfIT



B.6.zo19 - Dnes Ř.ofem $:oo se sta{a na ohchvatu ďa{ší ďoyravní
nefroďa,už je to třetí ďopravnínefroďa oďyostavení ohcfrvatu.



12.6.2013- Dnes se oďefwrítfothafový záyas, Řterý se neŘ.ona{ Évtlft ďeští
a yr ornar, enernu tr áll nÍÉu.

18.6.zo13 - S{onečrĚ yUšto feto, teyfoty se ďnes vyšpffra{y na. 33 stuyňi ve
stínu.

19.6.zo13 - Dnes yaďaty reŘ.orďy narněrífa se tepfota, 36 stuyňů ve stínu,
yoztrjí yeěer F. ndm ďorazífa sífnó 6ouíŘ.a- Za6[esŘ.fo se sŘ.aro É.azďou
seÚunúl ohfoha 6y{a sŘ.oro yoráď osvětfena 6{esÉy.

zz.6.zo13- Dnes se Ř.onafDacfrfŘ.ap u 5{eÉlníře.

tz.6.zolg - Dnes se Ř.ona,fo 1laeiné zaseďóní na Éteré yríje[ syecíafrsta
Fvl {í y ov o ďníln" Ét er é yr e ď ne úvTlem z as dfr ft naš í o 6 e c. Ře š íto s e j aŘ.

yreďejít yríva&m yoďy ďo yesníce, afe jefrŘ.ot: za to moh{vefÉý
plívatový ďéšť. Žáďná z tnažností nepííyadfa ll úvafru. Schize se ta6é
zúšastníf naďeŘ. ŤomášeŘ. s Janem ŠahatsÉým ÉvtlftprísycvÉu nafot6a[
Ř.terý se ftneď scfrváft"f alňevzít ďar na nofrejhafový turnaj míš a 2 ooo
3(č na o6č,erstvení.

lj.6.zolg - Dnes se Ř.ona.[ oď g:oo na místním hííští nohejbafavý turnaj
yríje{o u týmů. 3{a ftíští se poíóva{o občerstyení v poďo6c É.fo6ds,
fango§, hrano{eÉ. a sam.ozřejmě píva. O6čerstyení ohstarafa 3(atďína
Togefova 3{ráro se až ďo ry:oo. ?oté se vyfr,fašova[y certy, první cenlaa
Úytvef?ý yohar, Éterý zistafv S{urtšjovícícfu jeftŘot jsme vyfirátí cety
turnaj. Te vítcznéln týmll ftratllítczsfay žarnfrr,Ř.a" Ota 3{aÉr aTácfav
žemfrr,Ř.a. a peďartípofráru se postarat naďeŘ. ŤamášeŘ., Éterý i cefy

t8.7.zol3 - vefÉ.é sucho


