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Klnéjwícese narfuizí na územíoÉresu?[zeň seyer a ruífaí
Érajfrís[ušnouo6cí s rozšfrenou y&sohností je mĚsto

TesnířŘ.a

Ktnějwíce [eZí v yrŮmĚrné výšce 485 metrŮ naí mďem.

ýesnířŘ,a

rozŘ.fti"ďtí así osmruíct EítometrŮ
severozáyaíně oď centra
a osmnáct Éí[omctrŮseverné oďmésta
"[zně
Nýřany. Státy yŇet oňčanfi
této ma[é lesnířÉyje así ryo obyvate[,

"fzeňsÉý
NýY*y.
O6ec Kutňjwíce se

?ryní zmínÉuo o6cína{eznemc v ftístorkOýcfryrarnenecfr y roce p6g.
Ce{É.ovó É.atastrartíyfocňa o6ce je aal fra" z tofro orruí _pŮďa za6íra
seďmíesót yrocent. lesy zabírajíyruze Ř.ofem jeďruí ďesetíny Ř.atastru
o6ce. ý É.atastru o6ce jsou wocru! saíy.

Zéllgďní fufeflnece o oócí
?očet ohyvateE

138

Dospíycfi. o6tann:

117

Détíďo

rtí [et:

"ŤŤmřrruý

- 59 žen a 58 mažů

2l-ilďíveŘ.arccfrhyctt

véE ohyvateE

sS fet
llrr.,r ob€§

-r,*et a,

irrlo

KrclnňfrÉg
j s em 6y ta jmenoy dna 2 2. 7. 2 o 7 Z a.s tup ít e fs ty em o 6 c e
3@nĚjovíce , v če[e. se starostou lvlífosfavem NfoyaŘ.em.
5{aroú[a jsem se y ?[zní, a,{e oďnarození Oyďftrny o6cí 3{unšjovíce,
tuďíz jsern čestrtou roďar,Ř.ou. ZdŘ.raďní šÉ.otujsem stuďoyafa ye
Tšeruhech. T Toce zoo5 jsem nastouyífa na StŤeďní hotefovou šŘ.o[u
y ? [zní, Ft er ou j s em y r o ce 2 o o g ďo Ř.onr:í[a úsy,C šnou maturítní
zŘ.oušŘ.ou. čerstvéyo šŘ.o[e jsem nastouyí[a ďo nštnecŘ.éf*-a 5{oyern
car ďesígn, Ř.ďe semJrracovahroŘ. jaŘ.o výstuyní Ř.ontrofa.
?o uŘonšení syo[upráce s výše uyeďenou firmou jsem nastouyíta jaŘ.o
fínanr,níyoraďce yro žívotnísíťye spofetnosú Affíanz, Ř.ďe jsem zašafa
?racoyat nažívnostensÉýftst. T roce zoll jsemyřestottyífa ke
Ř.onturenšní spofeeností Qenerafi Ř.ďe ytsoÚím ďoďnes, stáfe jaŘ.o
fínanrníyoraďce. 3{ této yrdcí jsern v ďu6nu roÉuzoll 6y [a zyofena
ďo ohecnífro zastuyítefrtya, ve Éterémyůsobím
ďoďnes. 3{ mémlt
ě fens tv í j s em 2 2. 1. z o u 6y {a jmenov óna j aÉ.o ÉroníŘ.dr Ř.a o 6 c e.
3{r oní Ř.ríi Ř. ou
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26.11.2077 - Dnes v z froúrt se v frosyotr É.on"a[a scfrůze místního
fo t b afov é ho Ř. fu bu f C 3<unr;j ov íc e y o ď v e ďením P e ďs e ďy R aďŘ.a

ŤomášŘ.a a trenéra. Jarta Ša6atsŘ.ého.A{a scfrůzíse ďostayífr. yšíchní
fwašía čfenoyéŘ.fu6u a. saynoňejmš taŘ.é místnífanoušcí
apáteté
jaŘ.
5{a
scfrizí
se
ďísÉutovafo o tom,
zfeyšítfothatcvé výsfeďÉy
fot6a{ll
y
jare
roÉu zolz.1/ s froúnpo sŘ.onr,ení
FíŠtísezónš, Éterá zašíná na
scfrňze se yoúvaf gufaš a" o6čerstyení, Éteréyro frosty yŤíyraví[a
j{at ď ína T o g e fov á a fr.o sy o ďs É.á J ar o s fav a ke z áš ov á.
o jíďte t eyrv e z aš afa z d6 av a P í y opíj ení a[Ř.o ho frc Éýc h ná? ojř,,yí[o s e
"až ďo yozďrtích rarwtícfr hoďín, taŘ. jaŘ. už to oftvyQ.fe y našífrospoú

choú.

-

yrosírtec, se y o6cí KuttĚjovíce ješt!
neoÚjevíťa snr:frovóyoÉrývŘ.a ayos{eďní eu 6vú vefmí teyfé, í Ř.ďyz
mórne zíml.t. 5{ayrotí tgml,t mínuty roŘ.lňesnr: y tento ďen tomu 6yto
úptnr jínaÉ..
Snšň.ov á Ř.a {arnít a., Éter á yr oyuŘ. fa v y o z ďníc ň o ďy o {e ďní"c h ho únac fr
zŘ.ompftŘ.ovafa ďogravu nejen v 3@nšjovícícfr.3,{a cestdcfr veďoucírfr
Ř. o6cí se vytvořífy o6rovsŘ.é snĚhové jazyÉy, Éterýmíse jen stéžíďafo
yrojet. Dnes se naštěstíŘ.a[alníta neoyafr.ovafa.
1.72.2c71

5favzďory

torru.L, že je

-

2.72.2011
3{ona{o se g. Taeiné zaseďártí Zastupíte{stva o6ce
1funĚj ov íc e.1l a ejné fro z as e ďdní s e zúšas tnífr v šíc hrtí z as tuy ít e [é,
sarnozíejmš starosta, ďdte paŘ. referentQ.a 3{e[ena -LuďyíŘ.ollá a"
yoŘ.taďní j{ana g{a"6artová, jaŘ.o frost se níŘ.ďo neďora.zí[ 5{a zaseďání
se rešífooftt spoustu vécítýŘ.ajícícfrse obce. Jeďny z hfavních věcí
Ř. r e šení 6y Q o ďŘ.oup ení r: ástí p o z etnÉu manze ftrn T as afov
ým, ďrí[e
3rfávrh rozyočtu na roŘ. 2012, neexísteTlce a. zaníŘ. číse[ďom,ovních č.2 a
3l, ?fdny ínventur za roŘ. 2077, ndvrh ždďostíyozemŘ.ovémlt ttiaďu.
3xfa zaseďdní se ta,Ř.é úsÉutovafoo tném jmenovártí, F.teré 6yfo naŘ.anec
ďefínítíynĚyotvrzeno, Dnes sŘ.onr,ífo zasedlínív pozďních noĚnícfr

hoúnrícfr".

-ý nocí z ne&{e nayanúfíselňes 3{unr:jovícelňefrrtafyefrní sí{ný
yítr, Fterý v obcíyošŘ.oúfnr,Ř.oftŘ. huďov, jeďnou z ních 6y{o í
frosyoffiis&é stavení nl"arŘ.a" fuďvíŘ.a a nemoyítost roúrly 3cráh.
lvlareŘ. LuďvíÉ.ďoŘ.once tn[uví o tnenšímyíru, ÉterýmllpošŘ.oďí(
sftechu. Ťento jev je zďe vefmí neo6vyŘ8 o úíse fravořít í o rarítě,

4,12

fte6aže v yosfeďní ďo6r, je počasíhoďnr, neobvyŘ.fe. a óasto oOyvate{e
ďo Ř.az e y oř áďnš yr e Évayít.

-

Dnes traúr:nr: choďíyo ce[é reyuhftce MíÉufašs Čertem, aní
nezistafayozaďuv místníhosynďce se Ř.anafa aŘ.ceyro trtí a
roúše.?ro Řal,ďého 0ytpípravený 6afrr,eŘ. oďěerta a lvlíÉuftišea.
z6ýva,[o už jen ěeŘ.at až se oteyřou ďvae a, o6jeví se o6ávaný čert. Dětí
6vfu sarnozíejmš vystrašené jaŘ.o Éozďy roŘ.. ?o ve{,Ř.émeeŘ.aní se
Ř.oneenr, za vefrŘ.ého h{uÉu oOjevífr ve ďllaícft 3 e ertí, an&f a
sarnozřejmš nesmš[ cfryhtt fulíFufaš.TýéÉ.oftŘ.menšíchtrtí se oŘ.amzítc
roz&reěeťo yríyoftreďu ďo tvátípeŘ.efnífttl, vétší&tí uz samozřejmě _poď
masŘ.arníyoznavafr své Ř.arnaráďy ze ysí, a[e í taŘ. 6yfy vystrasení. ?o
vefŘ.é:m třesÉu ďostaft ffití své hafrr,Éy se s{aďŘ.ostnú a oyocem, ovšem
ěertí se ješte něŘ.ofrÉrdt vrátífr. zyět ďo frosyo&, o6y trtiieštc postrašífí
a oní 6yfy yríštíroŘ. oyravďl, hoďnL ďoŘ"once na se6e nechdvaft í
Ř.ontaÉt ďo peŘ.tayro roúr,e z{o6ívých drtí, Ťato aŘ.ce mó vefÉýúsptcfr
a buďe se jístéŘ.onat íyříštíroŘ..
5.12.2011
na.Šeo6ec

z AEce.

nesmí cfr 6lt t

oteE,

v fi froďín se Ř.onafo Jlracovní zaseďríní Zash,ryíte[stva
jO,mšjovíce.
o6ce
zaseďdní se zúřastníft všícfrníéfení.
g.12.2o11- ďnes

16.1z.zoll - ďnes v n hoún se F.anaťo yosfeďní zaseďdní zastuyíte{stva
o6ce. DaÉíse buďe Ř.onat yo noyérn Toce. Ze zaseďriní se omfuvíf
místostarosta tvlareŘ. fuďvíÉ.a čfen Jíží-towy. Trta scfilzíyanoyafa
ďo6rá ndfaďa a nesmĚfo cíty6tt ohč,erstvenív yoďo6t, cfifeíír,Éaa
vdnmnífto cuÉroví,Fteré yrí?umTňro yreďvánoční atmosféru.T ry
ftoún ďorazífa ďo o6ce vícftríce1oachym, É.terá Oytagieďpovíďarta, ze
ďorazí ďo zayaďních čech ye yečerrtíchhoďírtacft ze souseďního
3ÝémecŘ.a.llítr 6y[ oyravďu sítný a vyhodiťve ysí vďejné osvétfení.
Afe zatím je yočasína zítrtnío6ďo6í yefmí neo6vyŘ.[e, jen téžŘ.ose ďá
íkt jestft se fetos ďxŘ.á o6ec ÚítychTdnoc.

t9.lz.zoll - ďnes

rc hoúny zemšefye spartZu 6ývaty yresíďent
česŘ.érepuhfr.Ey. Táctav 3{ave[. O6ecníúraďv ďen smlttÚu, Éterý&uďe
zlyrosínce, vyvěsí černou a ČesŘ.ou vtajÉu a uctí yarnátÉu ynínutou
Ř.o{em

tícfra,

- ďnes OyfnejÉratšíďeny Toce, sfl.trter,ního svítu 6y[o oyravďu
máfo,a tepfoty 6y8 opravďtt na"ďlnšrně tepfe, í Ř.ďyz márne yrosínec.
22.12.

yo cefe ČesŘ.érelruhfrce syaustu r:eŘ.ajících trtt na veóer,
je
protože ďnes
ďfouho ořeŘ.óvaný Štlďrý yečer. T o6cí se v tento ďen
níc zajímavéhoneúje jen Ř.ofert tŤetí hoďíny yolňáf starosta o6ce
lvlíros fav 5{ovdŘ prostieďníctvím rozfrfasu všent ÉrrisnéyrožítíTdnoc
a svátÉi a taŘ.é §astný Ntový roŘ.. ZaftrátnrÉ.oftŘ. É.o[eď7ro ďoúíní
afuno sfery .T r o úrtdc fr ynís tníc h o by v at e fy anruj e T rínmníy o fto ďa a
Ř.aZďy jíyrUívápo syém. ?o ďesdté hoúnr 6uďe oteyŤena. místní
24.12. - ďnes je

hospoďa-

- ďnes je yosfeďní ďen roÉu 2077, v hosyotr, se 1ňíyravoyafa
aŘ.ce týŘ.ajkí se zaŘ.onšení {etošnífro roÉu. .Ciďé z ltesrtíce se zaĚafi
scházet Ř.ofem 7 hoúrty yeěerní.
3{at ď ína T o g e {ov ó a fto s t íns Ř rí 1 ar o s fav a Ře z ar, w á p ípr av í fr. yr o fro s ty
oft,erstyenív poďo6r, cfrutoveŘ., cfrfeíír,Fu a ďorti. Kožďy Ř.ďopíše[
yrínes I t aŘ.é nr:j aŘ.é o 6tr erstv ení ne 6 o fafrev a[Ř.o ho [u. 3{uď6u o 6st ar af
jaŘ.o sÉorona Ř.aiďé aŘ.cíyreďseďamístníhofothafovéfto Ř.tubu fC
3{unějovíce B,aďeŘ. ŤomášeL Sífvestr yro6,r,h[v Ř.ftďném ďllhu 6ez
šarvateŘ. až na rozfttou {tíhev sfrllovíce ayansŘ.ého stríytýru. O ynfnocí
sí ftosté yříyítíšatnyaňsÉým,yofiófr sí hoďnl štěstíďo rotu 2a72. ?oté se
31.12.2011

ďav přestmufPeď fr"osyoďu na ohřrostroj a racfrejtfe. AŘce sŘ.onr:í[a
v yozďních rarwtích frodirtach, nrÉteříos{avovafr. ještě ye svých
ďomoyecfr.
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- ďnes v rantnícft hoúnócfr" se yesnícípehrnt arŘ.án Anďrea.
Sífa větru 6yto 75 až uo Ém/h. ýítr 6y(taŘ. ,írnú,že zníšífnově
yostavený štítna stoďofe StatÉu Jííího[owyho. StoďofagreďroÉ.eyn
sŘ.oro cefrí sfr"ae{a, 6yta nayfnrna 6aftÉy senla a tímpdďe* 6yfu
nás fe ďÉy Ř.at as tr ofáfní. l4Cs íc s t arý štít tíln y áďem ne 6y {j ešte nafu ftŘ.
zyevnšný, a6y ndrazy taŘ. sífnéfrovětruvyďne[ DaÉíšŘ.oďy neíyty
zjíštcny.
5.1.2012

T ot o ar

6.1.zolz - ďnes

y

afíe sa a"ď[é frn štítu

yrvní vďejné zaseďríní y

roce zolz. 3r{a
zaseúníse ďostavífr marůeféTastfoví nayoďeysaní smťom,y o Ř.ouyí
yozemÉu.3{{avní 6oďy Ř. rešení6y[y, 1taejruí sfuzha 2072, l,t?rs, nové
smfouvy o vý§.onaTS, regístr yr,ív aywínnnstín"a záŘ.taá oftúíšení
agen"{, preúrtí- yrojeďnáýdní vytýr:ených fwayúc yozelnátl
y terérul, ÁVE CZ oďyaďové ftosyoďatstvL ďancvé {oÉ.faďy,Zlrracovarú
úz errmího p frínu" y o zv dní íng. J ír ího 3<y ďftr, Ř. a" Ty ur,t ov dní pr e s h.tp Éů,
pesfuryŘ.ovd agenďa, Záyís žá6n ďo l roĚníFu ZŠ1lšeru6y - jeúnou
aďeytáou na zaysártí 6yta RíĚena 3OárOvó" 5{hlrh na zrušenítrva{éfto
yobytu Jana tsrurtcfíŘ.a. Zaseďání sÉ.onříhye 23:oo.
l9:oo se Ř.onafo

B.l.zolz . ďnes v oďyofeďních ftoúrtóch se y 6uďovc ohecnífro txaďu
uvofnífa oďpaďní trubŘ.a, ze ÉterévyteÉ.[o mafé trtnožstyívoďy na
choď6u ohecního ttraďu.

neby[o zníšeno.
^ra"štéstíníc
I1.7.2o12 - ďnes ye věÉu 7S fet po ďtouflé netnocí zem,ie{Josef Nfový.

- ďnes mají 3{unšjovíce o o6t,anÉ.a ytAyíc, manže&m
1vlaštafferovým se ďnes naroúf syn Afexanďr, Éterýmr:fpres + Éí{aa
72.1.2012

3

centfunetr&.

13.1.2012
s

- ďnes se

Ř.onafo

JOT

acoyní zaseďdrtí zastupíte[stya, zúr,astnífí

e v šíc hrtí r, fenov é z asttryít e fs ty a.

2o.7.2o72 - ďnes se Ř.gnafo ?racoyrlí zaseďdrtí zastupítefstya^ foloje
mafrr,Ř.ost se ďnes zaseďártí vyjímečnšnezúšastnífa.

- ďnes se Ř.onafo ďa{šíyracoyníza.seffirtí zastuyítefstya.
Zúšastnífrse ll všíchníěfenové Éromštnístostarosty futarŘ.a fuďllíÉ.a.
27.1.2012

yosfeďním feďnovým ďnem Ř. naln ďorazífr ye[Ř.é nwrazy.
A teyfoty majíyaóď Ř.[esat, v yóteÉ. ma 6ýt ďoŘ.ortce až zo stuyňttyoď
nufou. Mrazy Ř. nalnyravdr,yoďohnn ďorazífy z RusÉ.a. t Ř.ďyZ to
vyyaďafo, že Ř. nayn fetos zíma neďorazí, na6anec 6uďou o0yvatefe, o6ce
ještéftoďnr, zasŘ.očení.íetošnízírna 6yto o1rravúl teyfa zašaft se
yrohouzet pfoúny, Éteréznír:ímamentáfní hofamrazy. ?ro zemštrfce
to huďe vefmí nepííjemné.
31.1.2012 -

s

3.2.2012 - Dnes se Ř.onafo z 1laejné zaseúrtív tamto Toce. l,kr,astníft se

všíchníě[ení.

1o.2.2o12 - Dnes se Ř.onafo Jlra.coyTLí zaseďríní O6ce.
17.2.2012

-

Dnes se F.anafo Jtracoyní zaseďtíní O6ce.

24.2.2012 * Dnes se Ř.ona{o yra.co^vTlí zaseďání O6ce.

zeď u
v oďyofeďních ftoúnáchyorazíftraÉtorísta
mdyaní -CuďvíŘ.oyá ustájené Ř.onr,. tsyfy yoníšenocefŘ.em

o7.o3.2o1z * Dnes

?arÉu, Ř.ďe

ďvacet metrů zďí, níŘ.onnl se naštlstíníc nestafo.

10

o2.3.2o12 - Dnes se Řona[o g 1laejné zaseffiní v tomto roce. (teastníft se
všíchníé[ení.Dostaví{ se ?cux Offfiích K.otous s rozyď,tem choďníÉn a

?aTL JíšílqďfršeÉ. na územníyfart.Dafe se yrojeďnavafo Aragonít, o.
s.' žád' o st o fínanšnípr ísyěy e Ř., yr íé{ení r,ís fa y oyísného 6 6, ďot a.c e
z ďotašnífr.o yrogrcrrrlll, zafmení úštusannosyróvy, strfení futínísterstya
ynítra Čg" ÁYr. CZ oďyaďové hospoďdrshlL Zase&ní Ř.onltto y 22:ao.
?ot:a,sípřes ďen 6y{o ve[mí teyfe, jaro Ř. narn ďorazí[o o nšco Úíve.

o3.3.2o12 - Dnes se

v frosyo# Ř.onafa osfavačtýícatýchnarozenín

trenéra místního fothafové Ř.tubu fC 3<unrjovíce Jarta Ša6atsŘ.ého.
Úeast 6yto frojnó, huď6u oyět o6staráva{RaďeŘ. ŤomcíšeŘ..os[aya
sŘ.onr,í{a v yozďnkh rarutkft hoúnácft
o8.g.zolz - T)nes trfnícíopravífr spaďfy štít,Éterý5.1.2012 znír:ífa

vícfuíceAnďrea.
og.3.2o12

- Dnes se

Ř.ona{o

Jcracoýní zaseďdní zastuyítefstva.

- Dnes úfnícízahájí{íyrdcínareŘ.onstruŘ.cí Ohecního
tliaďll^Zmr:nane6y[a taŘ. veft§.ó oďbourayafa seyauze zeď v o6{a,stí
ďveří; Éterétrfnícíoďstranífr. OvC místnostíobecního ltiaďu se tím
yáďemproyojíft a vzníŘI taŘ. průchoó Fterým se zaseďací místnost
zvétšífa.
12.3.2012

14.3.2012 - Dnes Útnící ďoŘ.anr:ífr výše zmílňnou reZ.onstruŘ.cí Ohecního
úř aďu. S atno zř ejmĚ y o ďr: {níc íc h z 6y I ney oř áíe Ř., Éterý 6y Iy otí e 6 a
uŘ.frút, a6y mofrfa" úreďníce 3{e{ena luďvíŘ.ovápoLrašoyat v yrdcí
Tytíráni utřenípracfru se ujafy ženry a se stéhovdnímsÉríníagoď. se
1ňízvafmístníyracant]osef 3{roneŘ.. S úŘ.fr.ďem se sŘ.onr,ífo y fi:oo.

163.zolz - Dnes se Ř.ana[o Jrracoyní zaseďartí zastuyítefstva, jaŘ.o frost
6yfna ďnešní sezeníyozvdrtpan 7vlartín JírŘ.ovsÉý, Fterý vystouyí
Peď o6tarly naveřejnérn zaseďártí Éterése huďe É.onat v fiospotr ďne
6.4.zolz a vysvětfr. oOyvate&m vešŘ.eréďotazy Ř.ofem územníhoy[anu-

- Dnes se v hosgoú Ř.onaf útsÉymašŘ.arní 6áC Fterý paáďafa
3(atďína Togeťová, yoďlnínŘ.ou yro úšast,je ze Řazďé z útímrusefo
príjíty masce. Ř.ona[a soutéžo nejhezeí masÉu a sannozíejmš saatéžo
cena. míhfrznr ve stejný ěas se Ř.onafna fňíštív S{arní tsříze prátefsÚý
záyas tnezí 7C Xtulljouíce a NteÉrrúří.3(terý sŘ.onr,ífremízou 4:4. ?o
zríyase se nšÉtďíz fotha,frsffi sešfr v KunšjovícŘ.éítospotr nayívečÉu.
I7.3.2o12
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t{éÉ.oftEfotoarafííz aŘ.ce
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2g.3,2o12

- Dnes se

Ř.onafo

?racoyní zaseďríní O6ce.

24.3.2012 - Dnes y 1g:oo se Ř.onafv místnímyohostínstvímnšŘ"arní6a[
yro ďosyěte. rdfyaaďafa 3{atďína1loge[ová, vstulmé 6yto 5o Ewut.
se sautěž o ceTly, ÉoZďy fos 6y[výherní Ntesměfa chy6r,t soutéž
"ďáďara
o nejhezěí masÉu, Éterou vyhráta veďoucí týmlL fC 3funšjovícelyana

ŤomášŘ.ovd, Éterá 6yto za čaroďejnícíz yohaďÉy O yrínceznš Jasnšnce
a ťétajícímševcí,Éterouvefíttnu ztvárnífa 3{e[ena RůžíšŘ.ová,
y o ďo Úno s t s fter eč Ř. ou j e yrý čísté nófro ďnd.?r o y o 6 av ení s e y oř dďata
soutéžo nejrycfrtejšího jeďfrŘ.ayárÉtt. 'ftefrftďŘ.a mnseŘ. 6yto různwoďá a
nrÉteréŘ.ostýmry 6yfu vefnú orígínáfní3{uď6u ohstarólta[yozvaný
harm.aníŘ.ái a v yoztrjších ftoďínóch ho vystřííaf XaďeŘ. ŤowtóšeŘ.,
Fterý se stará o huďbu sÉ.oro na Ř.aZďé místníaŘ.cí. 'IJtast nebyfa ve[Ř.á,
afe yr es t o v [aď[a yř ý emná afuno sfer a. Ntej st at eónšj š í vy ďrZ e ft až ďo

yozďních ranních hoúrt

,*,
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25.3.2012 - Dnes

y

14:oo se Ř.onafo yiáte{sŘ.é fothatové utŘ.aní mezí
TŠeruhatnía 3{urtšjovicemí, Ř.teré yo ď{oufrém 6ojí našícfrhrár,tl
sŘ.ončífoprofwou 7:z. ?o yrofwaném záyase se šft n;Étďífwáší uŘ.ftďnít
ďo hosyoďy.

3o.3.2o12

* Dnes y

t9:oo se Ř.onafo JcracCIvní zaseďání O6ce.

1.4.2012 * Dnes se ye 14:oo Ř.ona[yrátefs?ý

fot6a[ový zdyas mezí
3(amenným Úlezďem a 3{unšjovícemí.NfašíÉ.tucíse za,snažífr a zayas
sŘ.anr,í{ s:2 ?T o j{unĚjovíce. Dnes mšfr fwášíŘ.onečnšffillloď Ř. osfayáln í
Éďyz to OyfjenyřátefsŘ.a zápa.s, oÚyvatefe a hrar,e fu jístéyotéší{o.
6.4.zotz - Dnes y 17:oo se Ř.onafo a vďejné zaseďdrtí. ?ro vefÉýyoóet
frosti 6yto schůzeyresunuta ďo hosyoďy. S{r""ním 6oďem schtlze 6y[
Úz emní p fan a y et, oy at e fs É.cí s fuZ 6 a, Éter á rnís tnírn o 6y v at e ftlm z aj í§ uj e
ŘaZďoďertní strayu. Starosta tnďry zahdjíf zaseďríní a osfovíf frosta,
Éterý s e ďos t ay íC a6y o 6t, anům v íce yŤí6 frzíf úz errtní y tán. ? ot é
1ň íšfa na
řaďu ?ečoyatefsŘ.á sfuz6a, ze Éterése ďostavíh salna",panířeďítefÉ.a,
a6y o6tantlm vysvětfrra, Ze zďa,feŘ.e neyylňívajíjejích s[uze6, Éteréjíln
rno frou y o s Éytnout. S anno zř ejmš ne c fry 6r, fy ír oníc Ř. é y o znám?y mís tníc h
rýyah. ?o pro0rání všecfr 6offi se strhfa ú.sÉuze,Ř.terá se neohešfa 6ez
hdďeŘ. Fteré 6yQ syíševyvofríny znezífr.ďsÉýmívztaftynež čímŘ.oftv
j*ú^ NfejvětšířyounínaŘ.onec oďešft ntezíyrvnímí.?o schizí se ješté
chvíft seúfo v hosyotr a ďehatollafo se uyíva.

8.4.zolz - Dnes se Ř.onafo první utŘ.aní ve fothafové soutězí oÉresního
yřehoru íV. Tííďy sÉupínts. fot6a{orý zdyas se Ř.onafmezí tý*y fc
3{unšjovíce a S{vozď Záyas nóš tým jeďnoznašnš yrofwát í navzďory
ll e [Ř.&nu snaž ení naš íc fr fot b afr.s ffi j sme, pr o hr aft první z áy as {e.t o šní
sezóny o:s. ZŘ.famartí zayífív hospotr.
13.4.2012

- Dnes

21.4.2012 , Dnes

y

l8:oo se Ř.ona{o Jrracoyní za,seďcíní.

T ry:oo

se Ř.onafa osfavapaďesdtýcfr,narozenín
starosty 3vlífosfava 5{ovaŘ.a.AŘ.ce 6yfoveí,Řá aúšast6yta hojná.
oht,erstvení 6y[o zajíšti:no roďutou alňátefí, fnlď6u o1staraf
harmoníŘ.á\ Éterýje yosfeďní ďo6ou na vétšínš
aŘ.cích, Eteré se
v J(unšj ov ícícfr" y oí áďaj í S e tr fo s e a y oyíj e fo ďo y o z ďníc h r aruúc fr

hoún.

2o.4.2o72 - Dnes

y

l9:oo se Ř.onafo JlracoyTLí zaseďaní.
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22.4.2012 - Dnes

y

27.4.2012 - Dnes

y

17:oo se Ř.onab ďa&í soutéžníutŘ.dní mezí
3{unšjovíce a ŤJ rfa.sy, Fteré sŘ.anrífo to.

fC

l8:oo se É.ona.[o?ra.coyní zaseďdní

2g.4.2o12 - Dnes y 17:oo se Ř.ana{o ďer6y rnezí ŤJ lreÉlnírí
a fC 3(unĚjovícemí.Ťento zdyas je Éozďy roŘ. vefyní nayjatý,

yrotú,e

3(unĚjovíce majípronajatéhríštCpralll: v
a ďomácí zdya,sy se
^{efunírí
hrají v NfeÉmíiía neÉmííštífartoušcí
cftoďífartút launrjovícírna[e,
yesníce
hofruZe{ ÚlaÉrat ďo roŘ.a se
utŘ.ají afartoušcí samoňejmr: fartdi
syernu týmu. Ťoto ut6.ání bofruZefgro KurtšjollícesŘ.onr,ífo prohrou 4:o,
jaŘ.o v Ř.aZďé yesnícíí tt té našíŘ.ond Ř.azďormní
flfrďdnímajÉy. ^tetos se hftďartí Ř.onafo na fuíštíufrosyoďy.
"očasípáto
í Ř.ďyZ Ř.ofem ďesdté hoďiny se strhfayritržrrwařeyt a fr.ďemu
ohrĚ to
trochu zŘ.umyftŘ.oyafo flftďání. Ťo co se trfo pozújí,6yto rrtnohem frarší
než fr,§, místníom[aďína sí neoďpustífa yrír rýpavých yoznarneŘ" a taŘ
s e s tr frfo Ř. mešním y otyr: Ř.á:m. Ťy naŘ.onec s Ř.onšíft
j en y ouhým
yočmdrdnímcfroďníÉta cest. ŤaÉzevfastně níc neobvyŘ.fefro.
3o.4.2o12-

Dnes

4.5"2012 - Dnes

se

y

lB:oo se Ř.ona{o veřejné za.seďdní, Ř.terého se zúša.stnífí
všícfrnízastuyítefe.. JaÉ.o hosté se zúšastnífr"34ítošžemftrŘ.a., Ifona
žemfrr,Ř.ová, frantíšeŘ. S{aZr, S{yéta, 3{aÉrwá. Schtlze yrohífr"afa
stejnýrn zpisohetn jaŘ.o už něŘ.oftÉrát yan Žemfrr,Ř.a sí vyžáďaf zdyís
z je{ncÍnÍ
syoustu jínýcfr, ďoLurnentt, mímo jínétaŘ.é yožáďaf o výyís
_a"
vešŘ.erých_trrj*t zastuyítefe yana" 3{a6arta. ?ouŘ.ríza,[na. to, že yan
3{roneŘ., É.terýje zaměstnany yoď ohecním úraďetn neyfní své
J9ra,CoyníyollíwtostÍ. ?an 3{aár oftvínífyana3{abartA, že je č{eneln
Ksč a Ř.anúďoya.[ za, nezavís[éa, chtefpo nšm payír, že výstouyíf ze
s_trarty. ?o ďe6até ďoďa[yan ŽemftčŘ.a, že má zríjem o yronájem místní
hosyoďy. Schůze sÉ.onl:ífavášnívou ďehatau zastupíteft.

6.5.zolz - Dnes se oď ry:oo Řona[o fotdafové utŘ.atú mezí fC
JCwtrjovícerní a Žífrft. Zaqas zašaf 6ez většícfr" výÉyvů,afe v ďrufrérn
yoťočaseuž se 6yto TLa. co ďwaL a a6y ne Ř.ďyznašívyhráft zl. Zcí7as se
neobešef 6ez ydr žfutých Ř.aret, Éteré6yfr utrfeny našímfwdr,tm"- afe
yrvní 6oďyro fC 3{urt:jovice je ďoma.
11.5.2012 -

Dnes

y

l8:oo se Ř.ona.fo Jrra,coyní zaseďaní

- Dnes y 17:oo se Ř.ona.Ío ďatší utŘ.artí rnezí tý*y 3vlfaďotíce a,
fC sQlnejovíce.1/ tomto zóyase yaď[o nr,Ř.ofrŘ. 6raneÉ.a zríyas 6yttaŘ.
vyftrocenú, Zn se protífwašíye{yní ošŘftv| yoprafr. a"yaďfo nr,Ř.ofrŘ
13.5.2012

I6

červených Ř.aret našímfrrar,tm í souyďtlm. Zóya.s Úyfvefrní vyrovnaný
a chvíft vypaďafu že náš tý* vyftraje, afe 6ohuZe[ zápas sŘ.onr,íf

yrohrou

6:4.

- Dnes y 17:oo se Ř.onafo utŘ.anímezíTysoŘ.ou tí6ynía, rC
3{unr:jovícemí.Ťento zayas 6yt ojeďínr,ft. tím" ze úrartŘ.rír našeho týmu. sí
na zayas yíínesfsvého mazfrr,Ř.a así čtyímetroyou3{rajtu tsoženÉuta
6y to na fot 6 afe así největ šíatr aŘ.cL Zdy a,s yr o 6íha{ t aŘ.,že 3&tnšj ov íc e
mšfr cefou ďo6u rtavrh, afe hohuZefnetrefovafr. soupďol,u hranÉu. ŤaÉze
zayas sŘ.onríf 3l.
2o.5.2o12

24.5.2011 - Dnes y ranrtícfr ftoúnácfr se stafa u Sfatínéďopravní
nehoďa, Ř.arníonu a osohního auta. Sífníce2045 6yfo uzayřerta oď g:55 až
Slfarnísté
ďo ry:oo. 5{ehoďa sŘ.onr:ífa zranšnímjeďnofro z úšastníÉtl.
z a.s ahov afa p o ficíe í z cíc hr anncí s fuz 6 a.
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Tďejné zaseffiytl Scfrize se zúr,astní{í
všícfiníě{ení až na, rnístostarostu fuíarŘ.a -tuďvíŘ.a- ftí ďnešyvírn
zaseúníseyro6íra{ frfallnr, územnípftínrroftfrzefí se fr{aynr,
ýyJr acovarté rnayy 3{unr:jovíc. Ja§.o ftosté se rtezúšastnífníŘ.ďo,yríše[
?ouze zamĚstnanec o6ce Josef S{roneŘ. s ruívrhemnla Ř.oupí seúar,Éy.
Zastuyítefé se tuďry na stroj šftpoúvat, aby zjístíftjest{íby Éoup" mš{a
sm.ysí Ddk se scfrya{ovatpfan stavOy na zaŘ.ouloenernpozentÉunaší
ttreďníce S{efeny -tuďvíŘ.ové. Zaseďaytí sŘ.onr,ífo dnes cefF.em 6rzy.
13.7.2012

- Dnes se

fr.ona{o 7

14.7. 2c12 - Dnes se Ř.anafay 1g:oo ?yžam.ovdpárty yro ďosyěté. rdrty
paáďa{a 3{atďínaToge{ová a Jarosfava 3r,.rausová. Tše se oďeftráva[o
6y[o, ze všíchytífrosté musejíPíjít
opt v místnífrosyo&.
y tom v čern cftoďí spát."oďrnínŘ.olt
Iteast neÚyfa taŘ. vefÉ.ajafr. se yočítaío,protaže
aŘ.ce se yoďfe ytlvoďnífr"o p{árul ?nĚ{a Ř.onat venfru na frxíští_freď

2a

hospoďou, afe Éyaft špatnérrulpočasíse aŘ.ce na,Ř.onec Řnnafa uvnítř.
Ťanr,íto se oyět až ďo rayuúcfr froďín-

4.8.zolz - Dnes se Ř.ona{anecÉyjd"ďananašemry&nft.e u chat. tíffi 6yto
máfo a. ye šyínavémryhníce se zŤejmš níÉ.ďovymácfrat nechtef ,, A?tí se

yteúyíyn":D

to.B.zolz - ďnes se Ř.onafa syathaTítezsfavažemfrr,Éyo 3@teříny
ČervenŘ.ové,srtoubencí sířeŘ.ft ano oďyofeďne v {esní restaurací na.
ííyovceneďa{eÉ.o 3{unrjovíc É.ďe mšfítaŘ.é hostínu apoté zá6avu.
Svatha Oyfoll roúnrté?nÉru"fruce{Ř.em 6yto ao frosttt. 5{a hostínšse
yoffivafjaŘ.o frfavní cftoď trí ďruhy EneďfíÉua s velňoyo,u a zefttn, jaŘ.o
yřeďFnn 6yto ďomdcí zyéřínoyápaštíŘ.as furusínÉ.arníapofévÉ.a
sanrtoňejmš 6y{o frollr:zí s játrovýrní Eneďfrr,Éy. S{u{6u oístarafDJ
1r|í{an, Éterýfwár frraynš nalňartíZenícfra a. nevésty. Svatha se
yrotáhfa ďo yozďního rarta,
l1.8.zolz . Dnes se yeTšeruhech Ř.anaf turnaj vefat6a.fe. úr,astníftse
týmry: Tšeru6y, Tšeru0y u s{{ynš, Do[ní tsérá a 3{unšjavíce. Ťurnaj 6yt
ď{ouhy. Tšeru0y vyfrráty cefy aunaj tatže neutr[afr han&u svojí
vesnící,afe hohuZef náš tým sŘ.onšífjafr.o pos{eďní" útěcfrou?ro naše
hrar:e 6yto afespoň faftev TlmTLu a nšjaÉ.éto ohčerstvení.
jsme sí
"oftar
neoďltezfr..

-

Y R.gúmovícícftneďafeŘ.o 3funĚjavíc řáďí neznámý
stŤe{ec,Éterý frÉvíúrjn6ízonístáďo, frteré yatří místnílru,t oíyvatefí a
zastuyítefr Jírímll-[."awym.lt. T r,aúmovícíchjen oď čtvrtŘ.a za6í[pĚt
zyÍŤat. ?ítvapotvrÚ{a, že zyířatalňeď smrtí trgta ayostqmš urnírafa
na ynífrnízranĚní. 3víajítefstáďa je zoufaty, yríšeftotížo tííyzácné
zo.8.zolz

sarníce. ?ryní stře{ené zyíše6yto yta{ezeno mínu{y čtyrteL, posfeďní
ďnes ráno. Jiří Itywy mĚť ješténa zašátÉutýďne ye syém 6ízoním
staúl. patnáct ÉusŮ, yo Yafr,ní nezndtnéfto stYefte a{e pYíšefo třetírul z
ních. Š§.oďa je poďte majíte[e nevyčisftte{ná. Ztratí{ frneď tří sanníce,
Eteré roďí jeďírté mfafr, ročně. Stře{ec sí a{e jaŘ.o cí{vy6rat í ďyě teťata.
A Év&frfrsnšnínďlže zernřít ještéďaKí m[a&, 6ez matÉyďtoufro
nepřežíje. "Kďyž neďostane mfeŘ.o oď 6ízonímárny, taŘ. zajďe
taÉy,".?oď[e nařízené yítvy zy#ata t"?ěť". Stře[ec je zasóh{ taÉ'že
ne6y[a na místě mrtvď Se zraněním yřežívafaí ďen. TÝás[eďnš y
hofestecft yoďfehťa ynítŤníflní{oaě, 'Téc sí yYevzafa sflň6a Érímínáťní
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pofÍcíea vyšetYovanípro yoďezYení z trestnéfr,o čínupošŘ.ozování cízí
véCír".

b:

- Dnes zašínaynnaším3{unějovícÉýmfotÁafr.sttmoyét nová
yofovína sezóny.
3{ona[o se yrvní zápas yoďzímní soutéželnezí 3{aďar,Řou a
j(unšjovícerní.3{ošíse ďo tofro v prvnímyo[ot,ase oFnfr a taŘ. 6y[ zápas
yyT oynclný ul. ?o ďruhéyo[ovínr: na frreíšezřejmĚyaďfaímaya ayrvní
2.g.2a72

zay

a,s

s

Ř.onší[pro fwou

3:

z.

3.g. 2012 - Dnes se Ř.ona[o Jrra,coyní zaseďártí obecního úřaú,t,zůěastytí[í
se llšíchrtíaZ na rrústostarostu fuIarŘ.a, fuďyíŘa. Řešífse pro6{érn
s choďníÉy, Ř.teré ttraď zaďa{fírmr, tsT.RgEíL ChoďníÉy neoďpolíďají
normdm a taŘ. se 6uďou muset 1ňetr{avat a6y vyhoyoyaťístantovenýrrt

poďlnínŘám.
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14.g.2o12 - se É.onafo Taejné zaseďdní Ohecnífto ttiaďu-

t6.g.zolz - Dnes se Ř.ona{o fothatové utŘ"ání m.ezí žífr"ría fC
Xynljouícettú" záyas sŘ.onl,í{yrofwou zl našímfwctr:tm afit syaďto
se6evéďamí" É,terémšfíyornínufe výfrie.
- Dnes se Éona[o ďaEí ne&fnífothafové utŘ.óní mpzí Ťrnoyou
a 3(unĚjovícemí. Ťrnavá je yro ruiš tým nrvý soupď,lňšta ďo nasí
sLuyíny až tuto sezúnu ama taÉ.s ní ftráftyoyrv4 afe zdyas neďoyaí{
šyatnš.TýshďeÉ. &y[ 3:z, hoftuzefjs"rne nevyfwófr" ate 6yto to jen o góf
23.g.2o12

z8.g.zolz - Dnes Ř.ofem 7 fr,oďíny ranní se neďafeŘn 3QnĚjovk,lňesnšjíu
5{ové 3{osyoďy sta{a tragícŘ.á ď.oyravní neftoďa. Auto srazífo
ětytfuetítetoužerul, Éteró se yohyhava{apo si{nícíuTšeruí na ?fzňsÚu^
Ž ena utrpé {a zr atňní nps ftňít e {ná s e žíyot em- Nfe fro ďa s e st a{a neďab Ř.o
restaurace '1,1 Kryst&. 5{a místézasafrovafr frasíšíí vrtu[níŘ.'lŤz ffusan
říú.{seďmíesdtí{etýííďfr,. ftttĚ a{Řofro{l, Ervítwtnšts&{í{a- ?ífr,ínanefroďy se

vyšetÝujeyoffu.íezjíšťujetotažnost sraženižerrya fr[eďtí svéďky nafrOďy.
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2g.g.2o12 - Dnes se oď ry:oo Eona.{ofothafové utŘ.anímezížkfrffu.emía

3<unljovícemí. ÉterésÉ.onr,í{oyrofwou 5:o.

7.1o. 2012 - Dne.s se Ř.ona.[o frátefsŘ.é fothatové utŘ.ání mezí 5{eÉmíiía
3{wr:jovícemí,§.eteré sŘ.onr,í[o PeÉvagívcvýftrou našícfrftrdlt. ?o zdpase
yanova[a {obrd náhďa a yoÉrašwafose v fros1oodr,.

fothatové utŘ.áním.ezí s{unšjwícemía 3{vozďem.
D{oufro jsme teŘ.aftm gót, ah na"Ř.onec jsme se ďor,É.afr zápas na Ř.onec alět
jaŘ.o mínuty týďen sÉ.onr,í[výftrauro. 5{ašífwášíužyoďrufréllyfrrátL
14.1c..2012 - DnBs se Ř.ona.[o

t6.to,zolz - DnBs y 13:30 se u J{uttějutlk stafa ďoyravní nBfraďa" Eterá sÉ.onr,í{a
zranšním a ďv\mí auty na oďyís.Ří.ďíš,Étery ie{ z 7futtějovíc neďa[yreďnost
Yí.úšce,Ř.terá jefayo ohcfrvatu směremnla ZaftraďÉu oft auta sŘ.onr,ífav yofr a
ďvc oso6y zústaft. zaÉ.frnr,ny ve yozecft- Uroďy říďiš, Etrry neďa{peďnnst
sÉ.anl,í{s tefrší?nzranšním-?asažďí y ďru"fr.ém auté sÉ.anr,íft.s pár
zťomenínamí,v auté 6yft ďve ďorrft oso6y a ďve ďl,tL

- Dne.s se Ř.onafo fothatové utÉ.dni mB.zí lvtfaďoticemi a
3{unrjwiremí, tentoÉrát yaďfo fioďně gófu oyrotí mínuféma týďnu- Zópas
oyět s Ř.onší[ v ý ftr ou naš k fL ftr arn, fan oušcí í fw áší6y ry fra ďnl yr e frv ay enL
yrotože eíÉrátyoso6r, vyfrrdt se našímfothafrstttmješténeyoved{o. Záyase
teďy sŘ.onšíf s:z. A y tahufce jsme teďy yoyrlé na,yatém misté. 3{rár:í to
mus e fí y oř áďně o s {ay ít.
21.10.2o12

27.10.2012 - DnB,s ránp se oOjevífyruní sní"ft"lteŘvayi^[o6tany yefmí 6rry,
nr:Éteríří"ďiší"
npměfrFezuto na zímnílmeurnatíŘao tat mr:fr.yro6{em

zamšstruíníSnšfn, nBfuyto ?náh a Ř. yešeru se
snž frtv é j azy Éya y oz av É.azaša{a narrwzat.
rdno

ďo

ďojet

TlcL

sí[nícízašafr. t"l,ořít

z8.1o.zolz - Dnes se Ř.ona{o ďa8ífot6a{ové utŘ,áním.ezi jbzojeďy a
3<unšj ov ir emí 3(o z oj e ďy j s au j e ďní z agr e s ív nšjšk fL t ý mů a fannuš cí v zďy
rozyoutajírltar,Eu- A[e naáonec se zayas o6eše{jen s na^úllŘamíja6o yžďy.
Záyas Úytnayínavý ož ďo Ř.once. Aní fwářů už se necfitefo yěřit že oyĚt vyftrófr
a to ve[mí tésnš4:5- B'aďost 6y{o o&ravsfui a Eb co sfavít protože yo všecfr
yroftrcícft U Fišh Ř"onpřně íaďe víttzství.
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,

ut6ánímezí Kar{ovkemí a
3{uttĚjovícemL JefrŘ.m 3{rafovíce jsouyrwúmív tafuufce byto ce{kem fogíc6é,
že zayas sŘ.onšíyrofrrou a ta6é tat sŘ.onší[, ske jsme ďva góty ďo K.artovfuÉ.é
6ranÉy yropasírovafr" a{e zdyas sŘ.onl,ífnasíyroftrou o:z. ýítezruíftnít ruim
4.17.2012 - Dnes se Ř.onafofotňatové

s

e tímt o zagasem

P

etrhťa-

- DnBs se Ř.onafa ďo6oyná naškhfothafrstt. Sešft se llšícfrníhrar:í a
fanaušcL K.onec aoďzímní sezúny se Eonaf opet y mktní frasyotr. 3{ostínsŘ.d a
hlarta tsu"6eníšÉ.wáyríyravífr?ofroštení" yoúívafse guftiš z Řance, seÉ.aná a
Ř. to 6 ás y . D o Eonr e j e ďna
fanínŘ. a uy e E {a 6 a6 av Éuv §. {u§ ov ý c fr 6 arll ác ftZašátet doŘ.oync zafuíjítpeďseďa RaíeŘ. Ťomaseí 6r,hem své řeéíyoú§.wa{
tl šern fw ár,tm" fanouš Řnm a s atno zř ejmě t aÉ.ésy otlz otŤm" Éta í y o ď? nwj í naš e
frrare ,yotéyo&É.ovaftaŘ.étrenérmtíayreďa{ma sfavo. Jan Ša6atsÉý
vocfrváfrf fr{avnl ftráše, úEy ÉterýmjsTnt y tahufce sfr.onr:ífr"yoynlé na
seďmtžmmístě. Sezúna se fetos oyravďuyaveď{a- ?o ďuÉuzíse zašafo?ít a
s{allít.
17.11.2012

FOTA Z AKCE
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- Dnes oyět yo cefe relru6fíce cfroÚ"fr, ěert s míÉuftíšemj{unšjovícícfr
Y
se dlti sešfi v frosyoú í s rodíšía netrpěfívé čeŘ.afr na
Fícfroďčerta a míÉu[aše.fotafe trtíieštcnevctrfr co je řeÉ.d a taŘ. se aní
moc ne6á[L
Pícfr.oďu se menšíÚtí rozy{aŘ.aft" afe většítň se nehdfr. a
"o
yozna{iyoďmnsŘ.arní
staršíŘ.[uÉy ze vsíj ?oft všícfrníďostaft hafrr,fry
s ůírŘya 6yfr syo6ojení Ř.ďyZ čerti oďešft.
5.12.2012

- Dnes sífnícepoŘry[a nehezyečnrí[eďovŘ.a, tta Éterou nayaďf
ěerstyí snífi" yro ríúšeje tohfe to nejftorší u našívesníce je sítuace vžďy
ještC ntnofrem horšínež ye mšstésí[nícese taďy moc neuďrzují. ?o{ícísté
ďoÉ.once varoýafr a6y ti co TleTntsejí nevyjížú{í.
Te yeěernícft ftoďínácfr
se sítuace ješft zfuoršífa" yo cefycfr čecfrácíL nfr.síti syoustu nefroď
15.12.2012

2o.12.2o1z - Dnes y rartnícfr hoďíruícfr. se oftt opaŘovafa situnre
s na?wrzajícímďe§em a tvďífa se oyět {eďovÉ.a ja6o tomlt 6vto
15.12.2012 a oyět zy&so6í{a spoustu ošŘ.[ivýcfr ďoyravnícfr nefroď a nejen
to, a[e orúnace u [eÉ.ata 6va yfué ftďí se zbm.enínamíyo uL[ouznutí

na cftoďnícícfr.
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24.12.2012 * Dnes Éromštofro, že jsou Tánoce mátne ve[mí neoívyŘ.{ž
yoóasí teyfomr:r zďe uŘ.azuje s stuyřů naínufou což je n"a Ř.ancí
prosínce ďost nestarďanttní tey[ota" taÉžektos jsouTdnoce sÉuteěně na
6frítc. Ate je štcďrý ďen, ďen na Éterýse téšíspousta trtí í ďoryt{ycfr
ďen Ř.tíďu ayoftoďy. tsohuZe[ [e.tos ruímeýdnoce 6ez snr:hu- A{e Tanoce
ndm to nezÉ.azístarosta o6ce poyrdfvšem frrásné yrot:ítívánanícfr
svátÉn ayozva[je TLayeěernímšíďo 3{uttšjovícÉ.éŘ.ayfrnty. 1vlše se
Eona[a oď zl:oo. tsyh to yayrvé co se Ř.apfrr,Ř.a naýanoce oteyře[a.

ŤaÉzeyšem Štastnéaveseú!ééé.
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- Dnes se s[ayíf É.anec roÉu 2c72 a jaÉ.oÉ"zďy roŘ. í v ftosyotr
ďnes zaša[a osfaya 3{ovéfro roáu, y 1g:oo se sešfo n;Ř.oftÉ. máro fr.ú.
yesmĚs tí samí ja6o cfroú, ÉoZďy roŘ.. ?oyíje{o se,yosfoucfra[a se fruď6a
tanšítose ar,eŘ.ato nayůtnor. Xďyz oďbyra ďvanáctá tíďéz hospaďy se
1ňexntufr yen a zašafr oďyafovat yetarďy a ofrlostroj. ?o ofrňostrojí
yoÉrar,ovafa zó6ava až ďo yozďnífto rátu31.12.2012

4.1.2013 - ďnes se É.ona[o yďejné zaseďríní Zúšastníftse všícfiníě[ení,
jaŘ.o ftosté se zúšastnítnovýo6yvate[, Éteryse ujafmístní Ř.agfrrÚy,
Ř.terou se snažízreTloyoyat a rozfr.oďf se, že 6uďe Ř.teŘ.at Éozďy ďen ve
ďvanáct hoďín. slta Štr,ďrý ďen se yoÉusífpromístníohyvatěte
usyořáďat taŘ.avou netraúšníy&tnďní,úšastnehyta vefrŘ.6 a{e a{esyon
je tu snafra^ Zaseďartí sŘ.oní[o ďnes vefmí fury.

12.1.2013

- Dnes se

Ř.ona[o

yrvní Ř.oťo prímévo{6y yrezíďenta- Je

to úyfur

prvníyřímávofha v ftístoríífr.anúúityjsou TrlíhšZem.art, Jan fiscfrer,
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er g, Zuz ana í1,o ít frov cí, J ana'B o 6 o ší Ř. ov rí, Ťan a
físcfrerwa, 'ftemysf So6otŘ.a, JíŤíDíensííeraT{aútnír franz. Nta
J( ar

e

{ S c Ítw anz

er

6

našem ohecním uratr 6yt" vyvéšenavtajŘa a vof6y mofrtí zašít.
13.t.2o13

- ?o prvním Ř.ote pímévot6y je stay nasfeďující :
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Do ďruhéfro É.o[ateďy postouyí[ 1vlífošZem"an a 3(are[ Scfrwarzenherg.
- Dnes se yruďce ochfaďífo prišta Ř" ncim stuďenafronta Ř.terá
zyasoOiťa sífnésnĚžení.Sí[níce6ytí oyttpoďsnĚfrem cLnejvíce taďy u
nrís. Tšuďe oŘ.ofo je sífníceuJzrayená a.posofenci, a{e yreď znašŘ.ou
3{unrjovíce se níc neošetřuje a sífnícevyyaďrí jaŘ.yo[ní cesta Řomp{etnr
yoď snlfrem. Snšžít6uďe ?ravď,cyoďo6nr, cefy týďen.
t5.1.2o13

- I)nes se Ř.onafo ďruhé Ř.o[o yrezíďentsÉých vofeb.
Rozfroďova[o se mezí 3víí[ošemZemarrem a 3{ar[em Schluarzenhergern25.1-2013

z6.1.zolg * I)nes se sčítafyfrtasy. 3{ístoríctyprvnímyrezíďentem
y yrírruévo[6t se staf Jvtí{ošZeman vyfrráfnaďpavleTn Énízetemo lz
Za našíyesníšFu fr[asovah cefŘ.ert Oo o6tantl. Ťnďry sÉ.oro yofovina.

%.
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- Dnes se výraznš oteyfr.fo oď7oteďne se n^a:mšřífo až n "C. Sníh,
Éterýnayaí[ mízefldeď otima- A to ješft: yreď ďvema ďtty se teyfoty
yofryhovafy poď 6oďem Turazu z6.1. 6vfo - ry "C.
28.1.2013
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