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W,^ L!,2005 ďoš[o ke zrn čné, osoby ?u-
t1PrcneĎřcnó uedcníirr zapisŮ do kroniky obco.Bor-
hodr'utítn uas-[,upt{,e[stua obce byI rlDUVn kronrť-
káňe rrr jn*r.ovan p&n DořL'rqi Ptíček.|,otgŠu
TIt clíl knoniky b.11[r.iroveň s uk.Bnčenirínn činnos-
ti pňedc}i orťho kronik6j ňe ťžavřen, by tr, t'a|oJe npňedcTi orťho
aiu un, a to pro eápísy ocl r, 2005"
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tr}ou Drahonnírou fuubralrov 0u. L ÍnaIé Bysů-
řlce 50. CId rcku 197s ů.li Ťruale Ve adqlší óbsi.
7,nan{e [,ství s* nďnn nar'diti dua *q*"t'd ,!Iroce

tr}tsv Jsrno dokoněílr rekonsúruker búuá,ue dťeuěni
ce čp $6 |u T,d'l'J dornek" 0d nokř 1976 #ern by[,
xapÚ.en do dění řobcu jako poslarreo tetl*jií-
ho MN|V a ur'ouenu .iserr, Půsbuir ve ťunkcí"přKl"
:.dJ kaqu* výstaůb-y. V roce ' {990 3.scnn. ugť p-
t'*j pnvní'h *ocu*aýn voÍhach p0 Ťř* salrle -
tove rello(,nrcí xyoil,en starogtoW ohg".ltlto funkcť
l9er, vgkonó[,aL souběÍ,ná se *uÚm h'[aun,dnn,p0l/0-
nÁnlm XÍyně,něřlťe a do roku lgle l praco'',\in.a
rďastrálnrh' liřadut ve Vsoůupe, 0dorolru {gga
ař do roÍe,nr ?00e .Issrn poůorn pracotat u soukro,rrb
ho geonoetru. l-lu,ipl*'{Jť j*\o ahnlr V dťeuou$ robě
v sou$gdnť obcr Vailošgke@stříce}

WřÉbunánn vederrí hno'nikq ve rmrnenl ne.-
dď'l0á [<atastr'o$ v Jihou,.jctrodír, Asnr., kdr/ dne
26 prosťnlcg sutrrró xenět,řYeserní o nď*t,uaněrrgni.
L[a t[nra tsurnarnr., x4tisobiIq z&pla'lu pohř'ďn rrčl<o'
pnťrygisk$crr stítů, a přlfnauifo 0 ,ú'ot néko|.ik
statlstoLn" tůdi a íes{b,tilae pnnFnavilu o oř{stře
št a dornotrg. il'ilásLaoiina sofi,ndarita *,ůůďjrclun
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