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PřIsfop.vÁ př{v' k ně.l.léň! Mh|álu
Rozhks sml pou'lvál pfuohic. p.&le|ny G.k.briáh) a osbý kÍéji afuFji
v eřIeádčeoď.by smimz}r6 po!žl%tbké3fu.b mBlq mlsloíÚGb měs i Edoucííř.du.
v mindřádnýchdbeích smlmz\ls poúiri']inéo9by (i!pr. Po]icieČRád') poYéřmé
sfuíou měsb'
vyíl.íÍ zp.rY n&blébo úřrdu nčsbkýmrozh|sm
zprÁrf úř.dDl (dodávry .|.!ťjckéhoprcudq plFu' pihé Wdy & da|ši!ýjime.né,nimo'ádn. a kizoé udÁloíj;
ozún.n] zřál a iá|.zn a da]šltýaamé infumace ně$rého úhdu]dŽúň.oi Polři. Č& á}c. pdtsdúénebo
spolupořádaéM*tm Rtrdo|fov!Fd)
zpÉw nkl'niJ (oŤámol o d.ltrl prcdejnyčipmvo.wyi o.ám.nÍ o ercdejijá}.hokoli óoŽl bŽ N.dffl mn !
o5Ámi] o dď!I.h ikiúú.h z íč.|.mfýděkěnéčimosti]Náš.dÍpolitj.Lýh sfu ápod).
zpŤjvy el!tí| (Ébidk rc|ný.h pruvTlc
č|.ň ř{děhfué .jmNd] pw|mé
rcřejtrésbíjlqi áre polddfué@olrf s
* ídlen v Rudofov.j ď* porídÚéško|skiniaJznlmi! dúkžité
infomm. od otga'ial u loŽ.nýchrcbo 'lzetrý.h
N.!'ysíajl ý zpáv} 3 pobu'ljhh a íwiodným tftm' $ukromi zpdvy i sděl.ní,gBfu|ae ! pod.kovÁnlzpd!,y
obsůu'.I ďohi]úd!j., N.!'horuj. s. ádoí.m o abránÍplsnln. ptán|apod'
zp.Á!'y se ÉjIn'ajl vlclbvé podobě(o$bně' poštoq. mailemn.bo tlefoni.ky) Po FsolmÍ plijá'éhotm Ř
'l'hŘje pťávoupBvit !.x' do pottobyVhodíé
pa 'fnÉšenlměsbkim rcál6.m' zpló!)' ptijlnl a j.ivTluř e6m!!i&
podďelny (sla!@iáfu]j pípadíě osoby,keréji epuj|, vpřípadě spomýchhláŠmb,}ďtr]. o Ónv]!íáff 4ríry
!@!6 n.bo ÚiíosÚfub Í.s Rúolfov
V pl]pld. prijíJ Í.k|am|zEáryje nuhé,'by zp.án obslhNlb jn.no bdátlq ĎeV á tČfimy. bydli.d ádd.l. í.bo
Bdresufiny. po'lpt ž.d'ble n.bo Řit}o a podphcoby oÉněnéjedmt z fimu'
Popl't} v. liti l oo K. (Ýt' DfH) z j.dno hrá& s !ÉIrÁ a zp'{v] Ekl'Íi] Poelrbk j. 9|fuý efudodqsI|6|n
Y pokladn.MěU Rudo|fot p|ilb! moálá i farfuU' P'i pnpádnéú
a'lová.] arÁv s poplateknfubl pďl.m op.roÝiil'
zprÁvaby íděla plesáhnoúdobuj.d.éminu'y'Po&' v]sl|eÍ ejř
vj.dnon dni hud.sí|áno na' 5 komd'l.b zp.Áý
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