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oď"fuji dlolhodobžryýkéukn|ifu |éb aýzlaé ckc.'
l7'l'o3 p|oběh|ofu iošfr obccnínúřoděsťhůzko
rodičůbldoucí.hD.uňóčků
Š.zistu'. zók|odní
.kob s|m'md N.žór}ou
v.hni pňýÍíal 2ú4 fuážké !ko, o 14éí kífuw@ť
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1rlft .ozhod'{j. ?o9rupit€|ŠtvÓ ob.e o ob3a2eí pMí.h ó byrů(z .€ kovéhopočiu ro) v byrovém
doně č9 7a . býrclé škÓ|.
' ý fiučúfu'ti ie již obaw
éah 10 b,rn d Ídk|jtky |íú2aěÍnáruú é|épaíéb dr5 již
hkrd:cké bvdoýybýnt1 škrl, koh|pl.kí 2pniw . elé Ó,či včekě cknňhk.hÓ zhÓdfuúí pline
y elšíh ý,4kÍ ,pfuw&jz |/š.ň,Ékúr|kůnpř.ji, oby jik y N?|th b||4h dobř. žilr c včq fuÚn
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'nilé fu př.h\apil E|ký,ójd
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|ak y |!fo chv/]i|.yčé/,áfu'
t5,203 s€ uškut.čnh ýočnÍ 9chůu
e híďníhosboru dobrow|.ý.hhoŠičů
. št'ejh' Jako I ldi'kék M
děkl1i fu kba i z 3t'dfu|u z Po2,ónÍ o bofuté Póhóště!í,
Jýn ná4 že vlPl,ndin
fN. rebýo úhi.h ,íbhú h6ičského Šbrn Pat'řeLa (až ft kdňu
cbychók
i /é|6 hÓhli fěšifja z
ÚJj:nk! Pň likviecj fuP,1é|é|b.rc N.ž.ít.) E.ji ňáh
'.
výkd\ůfušehodfužnm fu €ú|ěž/.h! čhlapi''šér'
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přostěse skvě|.
'noskích
(ožd.imÁskd
pobovit'
TeniokráŤ
bodei tohbo|d|
obdržídárek.
Hrqje DušďP|caer
Pom' zÁPiý zj.d^óni eďÚPil€|sfw
Jšou k dŠpozi. m in1€m.ídvý.h Šrfďkd.h ob.€
wRw|oŠalc.'€u o m požóddňí
tdkév kdnc.|áři obécnlhoúřcdu.

sTÁRosToW sTÁRosTI
dreb, jdk to bude s odp4dyv |etďňín |océ
zostupit€|.tvo ob.e schváli|o M svén 11.,ú.dóní 2o'l2'2o07 rcvou Vyh|'iškuo
nok|ódóníŠkohunó|níh odpdd.h' Jde o 2ák|qdňídolonenr. kr.rý défi{ujétyPy d š|ožky
ndk|ód.íní
Šodpddeh' Vyh|óšk4je 2óVdňó j.k p.o ízi.lé
koňÚnólňíhoodpaduo určuje zPůŠob
ošobyt.vol. b}d|í.ív obci, ldk p.. v|6riÍÝ .ek.@ční.h objékrůa Pfávnřké oŠobyno úz4í
Óbce Podňiko.jÍcí,
cí|.n zďtuPir€krvd j. 1.vo|e z]ePšovqthospoddř€nÍ 5 odpadém.zóměfně
h|uín o hospodďďÍ, prcrožéPodŠrdrnóčó't kohunólníhoodPdd! Šedd dó|e wožír' To je
vš@becnězn.ího,o|e p.d. u' spíšehlwÍ o |ikviddciodPodu.ch@me Šev flíhci t..hni.kých i
poJfupnědopro.ovot l(.ozuh.éhu fuk|líddnÍ
s odpady'
finončnÍ.hnožnoŠrí
jsr€
info|óovdni'
o &!č6nén 31ovu
Pouze PřiPoh.nu. shě5iý odpod koňčÍ
vPoPe|ni.ích, obj€hď
odPod v lonrejieru 3bě.ného dvord' Í.n tdki s|oužík odk|lídÚí
e|.krroniky, kovů, PoPhu dÍd' .rG1 odPodú
konk.étňě . PET |ohve do ž|urý.n
'řídÍm€
'
Ž.|.nkh
kon.tejňe.ů'V .dhci úspo.jsne Po
kontejnerů,5llo původnědo poP.|.ic, od |edm do
5končaí živolíosti ve|kéhokoňt.j@fu přď|i m 5b& obl€nreho odPdduno V|.čkuo odvoz no
3k|.ídkJ je oProtivhě zqjiíěn v|6tníňi p.6třed|Ý' Tuto pMi 6y.hon .htě|i ukončit
k3Ú'2008, redy s ukončďíllr
P|drIcri mdh.k nd o'dčenínlídobP.o fuk 2007' sp|ofuosrÍ
od !'dubM 2oo8 bud4e DofuÚoÝctlakto:
|''odá|e bud.h. wužívdt Šbě.néhodvofu óbdohňě joko dosud' Jé orózkou' Ždo
poíočuj. jeda šběmý dénv mě.Í.i' V ré věci by.h oč.kdrc|VošePodněiY o hys|Íň,žéiáí
P.ob|éh5€ Přizpůsobit vďin potřódn. l'tóbÍrÍse réžmožm3rodvozu t'ohoíoodPdduPřího
zdomu, po dohodě3 poneh PfeŠ€ r 6, fubi| 723917 507' Dů.ozněvás žládóm, dbyŠt'.
r€pektow|i sběfné dny o neodk|ádoi obl.hný odPdd do sběrnéhodvoro živ.lňě' I zde j.
fužnosr' v hifutddúh případ.ch, po donodě 3 Poí.n Pf@serem, od|ožitodP.d i hiho do.ý
zé'ddnějšízměm Při.h&Í ! běžnáhodohowího odPddu'Při úh.oděPop|atkůnó rck
2008 v.íh budou rydJ'ry p|ctové p',t|é k lřÍdáí odPodu. od l,dubnd 2008 bud€he třídit
odpddyn.G|.dujícíňzpůsbeh|
PET |dhv.o.hýé P|cíy od PoÍrevin(ogur', rosr|iinétuky o o|ejéo pod.)b{déne
lk|ódor do ž|arý.h pYnů'Papír G.ho druhu do Pý|ů č..@y'.h' svoz tě.hto odpodůbude
ío4 j€
hiho běžď odwní i.rhíh c.o i?'dnoý za a . 6 úd^i)-Př.d zďédaím P|dvide|ného
Porř.bd ryzkoúer' 2d jdk d|olho Š. vydoé Pyt|e ndP|ní.Popfusi| by.h Vó., abysle š nómi
budou no t'řeh 9távqjí.í.h sbě.hý.h nÍst@h
spo|ÚpracoÝa|ia ovizovo|iporř.bu swzu. |'!odd|é
PET
konr.ji.ry - ze|eď nq sk|o,
fu
lahve, plo!'y od Porrdvin o V naš.m PříPddě i od
'|uti|etošníchŽk!&ností by.hoh do budoúcmpřípddně zvýši|i
nóPolový.h kofronů' l.ld Ždk|odě
poč.t koňtejne|ůo ofuňžové
a modré.
Pod.obňžjší
a úť6ňqjí.í iňfo.fuce mjdelé ! přÍsPěvkuVeronilry K.|vevé no jinéh
mGtě zPrdvodqje' Ďěkuli V€.Mi.. zd j.jí Poho. q ini.iotivu'
závě.én iifo.ec. o příaýchnák|dde.hnohoniP{|ociš
odPody,s|užbyňqtuto.iňiost
Technická
Třeboň
a
Ár€
cz Ji.dři.hův Hrddec 5'r3'
rckuD'rj.h. od Ííeh
s|užby
5'.'o'
sPo|uPróc. j. ve|6i kor.|iní d oP.reíivní-V roce 2007 by|y piÍhéndk|ddyňa odwu o uklddlíí
3o5 óoo,.Kčza ótlpop|oríÍků.
Nók|odym r PoPld1níkd
činíccd 5oo,'(č'obec v.oce
odpddů
jednoho
pop|otňíka
r5o''
2oo7 dop|'i.e|dm
cco
xč, ce|ken ldk by] obení .oŽPoč.r Ždííž.n
čdŠtkou
91748,'Kč' z.štupi1.|5ivo obce vyhodiolilo tato slav r prija|o rÓznodnurío Úýšaí
N!|orku z 350 Kčňo 4o0 Kč'
ze sldtislik je patrné,ža v k.ždéruně sm*ňáo odPaduje c@ 250-300 k9 odpodu
dó|e vy!žir.|ného.Pokud 5e ndh podořívýřídit podslatňéMožJlÝí využir€|néhoodPddu,jok
je !ýše popsdno'Lš.rřím. P.P|or.k a šk|lídkov.íní'
ŤěhiÍo GPorchi o snÍžeňínnók|odůňo
dWre
odwz objehového odpdd! 2. sběrnéhÓ
ch.éné konPazovdt' ník|ddy no pořízení

p|croÝých pý|ů' H|awí Přínos zňěny v a.háŽ.ní ŠodPddy Vidíhe V PodPoře eko|ogickáo
ptísrupuk
proíredÍ'
hyš|áí o z|epšehí
poděkovoi
pochopeňío
pohoc o vys|ovit př.sýědče^|.žénón ý'funzá|eží
závě.eh vóh ch.i
zd
'iv.tnÍhu
ňd lÓm' v jakéň Prošrř.dí bud€ žítndš€ 9.n€@,
d|eÉjhéro nďi Potohci'

Poplaiky no rok 2008:
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Ťéňo.ko|oqi€ o 5 ňín Ťoj4é rénariÍděrÍodpodůdn6 smd nikonu n.un]loe' Iníorm.e,
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3.ohoířídiTo|6Pď zók|odňí
d.uhy
Po.hopi|d'žeuín É.h nechybí
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odpodů
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d poPí.'oboy 5 tíh1óoznoč4íh
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Ia je b||éze|qé a hnědésk|o které Potří do 2.|€ných kontéjn€.ů
'
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Á tÓh|€ je Po]yethy|qtaeÍta|ó!' po]y.Íy|én
(ineóh0' Poý€ry én (roač'v€ný), Po|yP.oPYén o Po|y5rY.énTokro ozn.čaé oboy polií do
rody ndn€ nópojové kofrony z koňbinMého mol.| ó|u, kd€ vš.k přev ódó
p.pí.' TYto oboLYše^dá6Jí do oronžovéhÓko.teJ.au' V heŇích obcích,joko j. PróVě ioš€' 3a ryro
obd|yvhozují do ž|utýchkonrejn4ú'
lů obo|échbývó W€ d € f u bÚd'Polz€ ohčai 2k.otkou (noPiíkod PP) n.bo čí9€ m
(nopřík|dd
ŠedoM na obo|yŠUšen.k'
kfubici sň|ékm ňéboM
5)' pop..lhdě obojín' Podíýíte.|i
p.o!rř.dk€n, jiďě r.m D,rd mč ky Óbjevíte Gokud ne no ět keiě' 1ok m šohoíné
]óh.v s čiŠtícín

Pokud š. rozhodňeíe Pro třídčií ddEích ob.|ů(..Jei PEŤ |ohví)'Pok Jé dů|éžité
řrys.l m
ndsl.d(í.í Věci' P|dďové obo|y nohÓu bý1 |€h.e znečiíĚré' d|e V žódnéh Příedě néní býl
ňB*naJ| Ťo P|otí Pro v.šk€ď lřídáý odPod, Jg dob.é fuPňík|od k€líh.k od jogurlu o|6poň
vyp|ó.hnoui V džnouvodÓu' Lóh.v od o|eje hušíbýJ dobře uhy,tó, jirok Palňí do sňěgého odPodo'
obo|y od kosmérky' Jofu č nópoJovék.roňy naí špdrnévyp.ichnour'
Dá|. bych chrěh uPozorn'r no někr€ré ňePediýé ňýrY' kr€ré 3éhojně
'|od'!l| PEŤ |óhv€ i
z PET |dhve Šená odštMit etikďd' - NE!! Do kfftejnau hůže1€ vh.zovď
5.likÉlou,lo bodeběhemr..Yk|o@ o!írcněno'
a zčďoP'Šůse ňÚí odďfunir kďoýé fu.|ý' . NEl|] ŤYro ýďky jsou odděay běhm
ddLšíhd
zP.d.oyání'
. PVc.jok. P|oď Pdrtí rokédo Ž uréhÓkonréjn€ . u, . NÉ]||
VPVC j. obsož.nch|or o při
rchřóí hohou sk.t n.b.zP€ č né zP|od''Y'Taío ňot€ r ió|j. ofuč€ i ý
čís|.ň3odo
ž|utéhokontcjne. u nepdtří' J. io mpřík|dd ino|euh či ňovodurovétí ublv

z obó|ek5e hu9ítý.hiÓur Íó|iovéokénko'. NÉ]|!
Budéodsrfonáo Př] do|šínŽPŇcovdní
znópo:ď^o kd.toru Š€ hcí odlíBnit uňě|ohhot.ýuzdvě.'. NE!! sldčí kd.lon
9é|ópňouto hodil do konf€'iň.|!'
Bohuže|.. všehÍy obo|y'ňa kt.ré rcfuŽíňé,j9óu 2 Mr€.ió]u, k1€rý j€ nožnoV součGnolr]
..cyk]o€ r ' Jmaovirě ro j.ou mPříklodobd|y,
m kiďÍ.h rc|@ď. o@čai c/PP'C/LĎPE..lp'
j.j
j€
n
Ml€|ió|y,
ichž nor|iv. druhy rcníj.!nod!.hé od Šó. oddě|ji' U
Jsou lo la koňbinovdné
odPadu,Výjinkoo lso! ndpojov.
tě.hto 06o|ůnóh.ezbývó nic liného,ň€t j. Ýyhodirdo smžsného
-,

j€ ponocirěn z Ýfu'
Íňío př€ h |.d.h čiÝýčr.h v žddňéh
PříPoděn.ch.iPoočovor'.í|.n
ktďí hdjí ŠEhu1řídit odpodo nevědípř*iě jok to děbr 3P.óVižd kÁh Po?ons kléÚni odPody'
v přípoděz4jnu s. VÍc.nůž€r. do čd.r nd Štnínk'chwww'i.ktridit .z'
Věříb, ž. k.žď z vóŠchc€ ýou r|óško! pifupěl k čislíhu živohímup|oďř.dí pro.óe i hudou.í
vffi jka K,|W@hí budórcí.bědnkoLti@ire

Áby s€ n€:oPoirnč|o
V€nička Léšeni..,rdk Fko koždóli.d v*ni.e dnéníchdob,.e v P.ůběhupos|ednÍ.h
rdk Pokudlde o ŽPůsbžiwtdj
několild daítek |et znoč
ně zmái|o, jo( v. slruktqřE obyvoÍé|,
jiní |idé'std|evÍc€ lsed]osrí5|oužÍ
už laon
d Šró|e
še l!áí' syd|ítu už zv.lké č.íst.
již
zémědělírví dálno Př*rd|o býr h|ovnínzd.oj.h obživy'
r.kr@čňínúče|ůE'
M Původňí
obyvot.|é,ld.řÍ v dáviých i později'Í.hdoMch ve Ýaničc. ži|i,by se
horivovo|ok lokusu mpovo' pod|edochovďÝ.h dr.hivní.h
PoíuPněŽ.e|ozdPoňně|o
' Ťo n.íŠ
půlodní
hďerid|ů
nojira|. |óšai.kkh gfuni: o .hd|upod dóvný.h dob dž Po &učcňosr'
pub|ikoci2
hislorického
h|.diŠk.
l.l€ . h.ehe t.dY vytvořii Ž&ňouodbo.rcu
K.jhdbud.v P.vé
řddě o obyč.jný.h|ideh, kt.ří v Íétok.qjiňěPřed.ěko|ikosto|.tíhiži|i' pi*džněw
gruIrech,o švouPm.ívPodhínkrích
o Po|o.olPod|ých
sk.oÝných
srďénÍch
Profu'ige4dci
nepř€dsrďite|ný.h vyiýóřeli hodrcty, k]'erénmhdy po určitý.hobměnd.hPř.řVo|y dždo
jŠoulvádád la Ždk|odní
V hisrori.lén vývoji9runÍů
fdkrd' výčer.ěktefých gruňrů
zóPisů
Mi úp|rýo ýy.hÁzíze stťohý.h,i.Úp|iých a v někraých přÍPadé.hneč.t'e|nfuh
pub|ik..e
dochovdný.h
o|.hivó|ií.
Ve|hióY.hohprotouvítq|i'
kdyby* fuvzňik!připmwvdná
o DoměrnÍ.i.
NdÍ|e|ilakéní3tnío5č@é
osobně ndň k LÁ*ni.i cilový vÍon. sé 3WurcdinoujŠen2d. Prcži|Ýi@ n.ž 20 |et
jŠ6 2d. ň4fu|řod! přór.I' skvě|ýcho procovirÝ.h!idí,
životo'zo dobu*ého půŠobení
By|i by.ho$ .ódi, kdyby PřiP|dvowníPub|ikd.ePohoh|d!É€6 |ús.ni.kýnobčonůn
kde ži|yc.|éga.rd.a leli.h Předků'm j.ji.hž vh|€dky
vytvoři,tsi u.čjť vztdh k hí3tům,
F@tlšek '/íl.k
lěft.Ii|kovó

Historie o součosňost
Řdd bycn se pripoji|k !ýšeqv.néné
ý'ě Pom Jí|ko,kr.ry' oběiďě vauj. svůjč6
pří!.ďě pub|iko@o histo.ii Ldsaice' Pfusíh \&lhňy. kdo eh.! po'ýmur hišro .k'
podk|ódy
s přÍp.ďouňových
o nďí ob.i, ot''Šeobnítínd ob€ n í úřod'Ťolévsouvis|oŠti
ob€cních iňt.rň.tových st.dnek bychon uvÍla|.i hisrori.kéfotografie suviŠ.jí.ís
'ivoteh
hoh|i
v LlíJai.i. Pokud fuhrcňdždíhe d6tatďňé nňoi5tvÍ fotogmfictý.h morerid|ů,
by.hon fuv.áž ÚPořddar výšrdw.!6.chny PošMnutéfut.ri.í|Y budoupo p|ostadov&io
!řevedaí do di9ild|ňípodobyv|ócay'
F@lEek fu jt. nísfos|dfušfa

Lasentaděteffi
Áhoj ho|ky o ohoj k|uci! l l
Tdk Váfilhusíh pověděr,žery vd.€ vónoc€ jsou oP.oÝdokróné ŠVó.ilýco \'y.jsr.
jó
dórků|]!Á
dÓsÍd|i
'!okto bY|oGud. kr@něndŽdobaé!Á|. vid, ž.ro \žle dóÝnoaže
sitotižo VdŠ
|id.chčí5f'Á rdk Vím,
ted,ňól€ úphějiňéŠvóíkyaŠ|ovno5ii'',zočodlsem
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