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VltmÍ spoluobtrnl'

llnocr Jsott svttty L|idu' Poltďl r sPotojenosti.
l'idÓ sl nevztlet p|edtvait dáreťly' rdoDl vlnďnl
strorďel' psťou culroyl r poglourDrjl lo|ed,' Jsou
to tradlce, lterÓ se lonail kaildl rol le fonci
Praslncc nr pďest narorenl JettJe Íristr.
lír ytnocr netrpdlly| ťrlrlípledcy|lr déti. I{šl
5t r dáreťl!, kter'r si tali| p||ly, Pllou r dlvlJl
l. ahnl vzllzl Pod dohe\ |r si Jc Jell5et přo(tc
r JejÍclt tat|etn| ptán| sp|nl,
DlrW se rozd|veil po ltédroreťernt veťpři. iíltt
lQt lc sc ned|lut| nnlc rlslull' rlr oldrc se zdá,
lr torg trl ncn|' snd Proto' lr nétdy dostanerc ylc
nef sl rrslooltlr.
lánocr Óychor nerá|j Posurorrt tat' jlt jp
rjdÍr' rlr Jrl le Pro|tlllc,
stďr jen' |e ylnocr nrjsou ylclrát do rotr,
fajen pro t1 lt*dre dtrtt, spottstu ďobréDo lldlr
r pitl' rlr Dlryná trlÓ protol aby gl lidÓ dlstáJi
gyldotorr|l' co Jgdrn pro dru}élto znlrcn|.
I talá Proto, |c pttte|stvl, |lstr e dobrá
choylnl t lider se ncrusJ dlyrt nrjeyo jcn o yánoctclt...
IcronIIe

lrtolního rolu cr urtutďnlll v nrl| obcl' trl jrto v trl0 nr|í rlrrti' luunllnt
volb' do obrmÍbo rrstuPitrlrtvr. V flruhrzl brlr restrvm' dvl nrrlvisll trndidátlr. l nrvrlmích
prtntrtl trndtdtt0 brlo rvoleno devttttlennO obrtní zrgbrPitrlrtvo. sr Jrénr Clen0 zuturitelstvr Jgtr brli
rrrnárml Jal rorhlrrcl, trl l nr 0řední trDull {li.
l|gtrvujtcí rrrrdlnl 0l rr urlutetnilo dnr 23. llrtoprdu l9!ll. ldr brl rvolrn ctrro|tr obcr r tgho
r|stuPcl. llruhl zrgeilání 0t lr urlutrčnllo dnr 7. Prorlncc l'!'|. Brll ugtrvm' lorlc| při obetnÍr
rrgtulltrlstvu r rvolenl JrJlcb ptrdsrdovát
r Ílnrnfnl r sotlllnl . lnl. Renrtr rorntxovÁ
r lmtrolnl
Edurrd tfudár |!.P. &ll
r ltrvpbn| e zerldálgl| .
9lrstirtt ňI$íiÍ
r ltolsll a lulturnl
- tgr. Lubortr yÍvs|
I vr|rjného rďlótr
Prwl *ln
r livotr|ho lrortřrdl .
lfi.rr oBrnl, rb' přl lvírt polrdrrcíth o tof,tc n otncrli nr uwdrnl předsrdr lorirí' ltrřl
bsdor lrlttb ptlporlnll r potfull lrtlt'
|vodovod'
tr rorul drlrtm jtdít|tt Drlo rroirdnln| potřrb obtr r rlvrlr' otttrrÍcl rÍblrioťct rlc|tltlrdr
Jil
nrdrtrvu l$, .Pď.l. V rorr|rrnl dobl tr v|rl nrdltr nrjd|lrtitljlt rlcl rrmcr rtlldtr Ptl.
Il.
rlltólO
I
rlulhlr
Tolboo rtrrort' jsrr 9řrlrrpn. lild' Jrrr nrpotttrl r ttl, tr m wltÍr do rtltnÍ rPrlv'. Pr&r ltrrortl
rv0J
nml rtvlóla| hodn| ui lrhl|, protote nlrory lldt, ob..oi o!cr, Jrur rlrn| r trldí r| rr rcrnl robl|r1
potlrbnou
ťlrl
rrrl
vlrrtl| n|hlrd. h||r vhlr tr rolr Pr.r! l r&l crlÉtoolrmÍh zrrfupltrlrtvr rrldr
podporu r Fol|DP11í r vl|íl, lr nr drutt rtrrnl u udrll vlr rotřrbl tro u$' obcu''l pro rrll obcc trubuz.
Přl tÓto rÍttrtitortl mrrír vhl oÉnrrout poúllovrt bírrlln otrG!ír rrrturitrlrtrt, trvnll
rtrrortovl o1cr llglu lrnr |ltrorllnr ÍobrlÍlwl:r trlo rlttl'cll nnu ťlrdllÍn írlllrtovl. rr pr|clr
ltrrur v uplynrlh obdoll wlurrll pro nr|l qbrt. n rlrlÍr rl. tt tl l'r&r mlllo rálo. Jn rrr|tlilt rBYl
urrvrnl toutlrrr, rportomÍ rrrllr rll|dll PHl vtrbl B[. lf,lrJrrr.
Y rlrln rl doroltc, rblrb 9lrr obtrncl, vrllr Éíhntrl zlilr pop.|l & toltn'rotl |nÚrrl tdrtví,
rpolojrnortl r rodlml Polndt.
Vlrdlrlt llyntltr
rtrrortr

v ilrtcl lirtlndu

tilllt*řtltllllllllllt{ttrrrrl|Éltltt}lr|r

Hasl'Cský sbor hlásí
*t'*****.***t t******

jrrních rlgÍtíchrobíhalr přÍprava drulltvl lul0
nr hrrÍtrll rvitrnt' lterl se u:lutr€nilo 29. tvltnr
v Trnlv!. llÍlr dobr| pftprrvě * nrlr rulstvo ur|stilo
nt |.líctt. l tdyt to jrtti není 0pln! ta prmÍ příčla'
nr lteror jsrr bÍvrli v iruburi zwllÍ' je vidlt' lr sr
nlco zleplilo. l proto rrtfl nrlir rulir dÍl rr dobrou
rrprlrmtrcl nrll obtr.
Ir lřlloru lÓtr r Mziru jsrc rlli dvl trltic}l
cvitení nr rdcjtír hři|ti.Potor nrstrlr 0drlbr tetlutitl
a P|íPrrvr nl llm. 9 tkhto zirnÍch dneth ja technitr
trzirovrnl r Přlprrvenr v neustll0 pobotovosti
pro dobrovolnC hrsitr z teubuzt.
llvtrer pfrji v|gr rpoluobtrnfu Úo rolu l??il Mnl
U
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vE l{.00 hodin
v PondĚl í 19. 12. l9?{
v 9.00 hodin

poláry.

(pro d0chodcr

RadorÍr Uílopal

velitrl
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r ty' lteřÍ ne$hou přij|t
Y nrdllil

XulturnÍ vygtoupení
2. PosezenÍ u lávy s

lák0 l

ralýr t
l
PřelvapenÍr
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Co nového ve škole?
Uťlle se brlt

n. íátny' rárr

p{yeclý troulel'

átolnt ťrropis lJcrnálel' clrďlrc do tanrtnlňo
troultu a do sportovnlc[ her.

yydáyáne

iil

Uťlrc se rluvit néreclýr jaz'ler' svá ualnl jsre

ptedvedli nr

rall tfldnl sch0zc

nrr yáno|nt Drstdcl.

r

potro[ uvidlte

Bd rrťlttu 5totnt rolu probé|t|l tlto rlce l
r výtet nr le|nou . doPrayu lajistiI pan [ibor írlerián
r lyli jnr y diyadlr na pohádcc T|i ylasy d|dr
lJcvádl r nr yýchoynh loncrrt|
t n. h|i.ti prob0hlr Drrtildr - déti si zrsout|lily'
rrjerdity si n. lonlclt, tterá rrjistila prnl
šreidterovli drltl rďiťe se postrrrli o obťerstycnl
pro ršeclrnl déti i ltosty' lter rodiť0r !r Poroc
d0l.tj€r€.

líástc prosinec je pro tlty 0becná štoly r l|eu0ur.oDdoDlr yel}Ích přlPray. Idob.' 5. JloIa' vyráb|
se dáreťly, p/lnlÉla, peÉe 5e cutrovt, nrcyjťujc r.
uánďnl plsro, Írldý pfďyede, co ut urt noyáho.Je tor-

tal i letos. jáci nacviťili yrlr|slÉ pásro' tterá jil
předvedli ye|ejnostl ye SIutovictclt, tuto nď|li
r y pondétt jr budetr rlt ro|nost lltlédnou y líeuburi
yr álo|c, déti ylstoupl r doroyá d0clrďc0 nr l|robiclclt.
|íalonec přejrcre yšer o!ťrnár y noyér roce hodnl

zdravl, štástl r spolojenosti

pÍrjl štoláci r prnj uťiteltl

P$l

flnd{tr álo|e

r přtiit|

se

rr nári pďlrrt

ZPráva 1.Fc Neubuz

l'l(l,l.Is

tlt llub ú l dnr|nÍru dni |2 tlen0' z toho Jr 2l rrlistrovrních
hrltt. Jrl jil mozí víte' zrMjili Jsrr zr|ltler rlří fotbrlovou
routll lV. třÍdl Y nrtrr olrtst. l tdyl jrrr ďrd rrMjcnÍr gouttlr
trCnovrli' llldí zrtltal bývl t!ll'. |hc v úvdl rout|lr nlr
pottrll dvl prlttl r rutstv' l|vozdná t Lulorl. tr drllÍ ut}tnl jgrr
trjÍldlli do Vltlovl' ldrn nár podrřilo plnl rvltězit . 5 : J I
IrÚ jgrr orrtrrtovrli tňcru nrlich úrpkb0. Eodl jsrr rrfrli
vorit rr rotrrřovÍrb h|itť' Jm v lrrtřrjovl jsrr prohrlli v'solo 7tl.
PrmÍ body z dorlc|ho hři|tt ci n*hlvárr nr Jrrnl |lst licr. Potud
hodnotírr nrh novl|lovsl| v'stouPmÍ v lipvér Podzin' rtterr bít
vcrllu spolojmi. lÍllrli jilr t0 t0d0 r v podrimÍ tabulcr jgre
nr illnÓr 9. rístl r csllovÉho pďtu dvrnlcti úČutnll0suttělr. l|rr
nršrho rutstvr gr lrptÍ záPrs od zllasu' tol urtitl dolazujr nr|e
pmlrdnl uttlnl v LÍPt' ldr jsn v drltivÉrpotasl nr vrlri tlllér
terénu rozdrtili dorlcÍho írvorita v'solo B t tr !

lr dosalml vísledly bych chtll podllovrt předevtlr nršrm
trrnlrovi l|irotlrw Yrjďllovir srrozřejrt talé vter hrlt0r' ttrří
sr nr tlchto vÍsldcÍch podÍlrll.

Po

ulonCmí rodzirnÍ části soutllr brt uspořtdln z|jezd
do stlíptu Y ňutlnicÍch Pro rportovcr rpolrřn! sr flmy bývrlého
obrního rutupitrlstva' ldr jsre sr vtichti dobřr pobrvili. ll tlchto
rlríclch probtM zimÍ přÍprrvr' ltrrl spo|Ívl v přltecllých utllních
r lrdnír hotrjt. lde sr dl z|glat dobrl londitnl zállrÚ pro jarnÍ tlrt
soutlle.

l

protolr sr

sportovt0r'

rlr i

blíll lonec lrlmdlřního
vter spluobtanir popřlt

rolu l99ii' hlrm! hodn! ldravÍ.

rolu' chtll byrh v3gr nrlir
vtrc}uto najlrpšído iov{ho

Sr sPortovnír pozdrrver
ftedorlr Vytoprl

Clttéll óyclt lÉrpopsat jedm netradiťnl
den nr nrll ltolp,
Jc pondÉll'den p|ed ililg|á|er' IJéti u|
rajl yyedoůenou átolu ylrstnlr vttvarnlt prŤ
jeyer. |lr ciďóá visÍ |dventnl tr|endá|' katdý
tu rl sýot| }rrbiťlu sa syýr P|elrapenlr'

yátyiťly isw ii2 ozdobm' p.plroyhi |outlrrl.
Iatdl slupintr rl syou vlritlur tterl zdoll
Paraprt nr olná. |ír otneclr jsou yystli|eni
z blláho Paqlra méhuláci' strorly' zrjlťci'
to r|e y prryidelnár troutlu jeto r bríce.
l |rtná' tde dáti rusely ťelrt' Prnoyal
ruclt. lrryon|nlr ryoneťtg roh|l vstoupjt

t|td|, llr taldá llyici ho/elr
.ly|
svlťlr.
tu asi l|ilulá|'' řtI, panl

sPoleťnl do

utitcllr''r

la|dt z yás si rusl nrjlt dlreÉel'.
Déti bledr|' v|ude' tde se dalo' r nxiáze|y
óoróón' |i uhllt. Ien' ldo si ul naáel' poráhrl
syéru larrrádoyi, lby si dáti zasloulill tuto
sJrdtou ďránu' hyly yyslánl Po stupinlách
splnit dobrý slgte*. Jsre ralá resnjťlr
r tal d€ti zal|tily do rlstnÍho oócňodu
r poráňr|y nosit nlluPy' rrretaly dvorty
r c|rodnJly. Béňer pa| bďinty se yšecňn'
vrátiIy r hodnotily jsre jrjiclt slutky,

jir ta dobrotr por{|rlt z0stanr nrrldy.
Prl 5t soutéli|o r raterrtice' irr'lu
ťeslh' zp|vl|l se loledl r ďIlyrly ozdob|
re sádr' n. strortel' I d'ltát ddti zyltdly
n. pétn. znhly. Ion' Íolt 5t nepoyedl'

Snad

jist|
nrpsrt |íjlu|t5 .uáťlo'. PíÍ5t!se
'U letězy
povede. ||ajodnou 5€ orya| ruclt'
|inČely r dáti l€ spodnt tttdy nfi přigly
v Certovstých rasláclt n. oD|iCeji zrrPlyat
r rarecitoyrt syot ťertoyslott ólsniťtu. lrlo
to pétnépřelyrpenl od prvilt|lů r drufiáťl0,

lyrtoušelj jsre si hned yánďnl iesldlu'
r rrzplvrli *oledy, I ptiSlo dtlil plelvapenl
z |ad rodiťí. llituláJ s ťertpr ohodnotiI

Dětský koutek
*************
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yýtyarná výtyor'

r rozdal s|edlá ďrány,

Ial proÍiIr den rrll ralotlJdnl

z oóce lleuóur.

lýdie strrorestl

l. lltvtt jrho
2. llbrt jinrl
3. VÍrobcr cirel
|. lárw nrll plrnet'
5. stdl hloupl rvířr
ó. Přítytgl ovct r lrrv
7. ÍírrtlÉt
8. Lrs Rucrjn
9. JrtÍ rvltrl v rlr! rlrvÍrr
l0. ln|l lúr rr vyutujÍ Últi
It. Peml lrhzo
12. llotorovl lolo

átola

. Íediteltl tš

spoleĚengká. rubrlka
***ttt**t*tit*****r.

|írái iu0llrntl
lg. 8. lf Jaroshv
21. B. 9f tloriln
23. B. 9f Ludrilr

l.
l,

9.

ff llrrie

9. 9f Rudolí
2. 9. ll fiudolí
2. t. ?l Joseír
2.10.
lB. t0.

19.t0.

?f
?f

lf

25.10.9f
tt,

ll. 9l

3.12.
20.12,

9l

tf

Antonln

Jaroshv

Itlrr

89
88

lrt

lttul|Al|ilWí
čnpÁr

82

let

iÁitr

BJ let

Lul(Eš0vá

87

let

80

let
let
let
let

lgunÍr
ÉtÍřtt

let
7í let

ošxEnová

8f

ošxgnl

gučÁrEx

lrt

llarie

JAIIU

lnocenc

ošxgnl

8ó
80
88

Valentin

THALUPR

80 let

Eduard

ošxml

Annr

čuňÍrovÁ

8l let
l5 let
BB let

29.l2.9| Františlr

t

šurrnŘovÁ

Dorl o!f laly
2l. !. l99| |lartin čtctt t.P. ll2
2?. 5. l|9| l|lrorlrv ilIrAňÍ( !.P. 2
|. 7. l99| Lullt ltnáBEr t.P. 12
ó. t. l99| Jiří BERYEI| t.P. ||
l9.tt. l99| Prtrr LuÍEš0l,á t.P. |9
PřeJeme hodně zdraYí'
radostl. a štěstí v Žl.votě
,Íírt cl uz.rleli
23.7. 199{ nrrunr

iYenuirovi

rBronirlrvlĚt.Ittx

BLAHoPŘe.rE]íE
Urrtl

PřeJeme hodně zdraví'
štěstí a rodl-nná Pohody.

l|. 5.
lB. 3.
8.l0.

9{
9{
9{
9{

int.

Frrntilla

tÍlJTíÍÍltlÁČ.P. 7ó

Ludlila čugová č.P. 70
0ldřith lg!JÁ( t.p. ó|

Xrrel lAct( Ě.P. lt
čest Vašl panátce

ó.lt.

* obecní ůřad uPozorňuje všechny dlchodce, žg úpravami zákonů o sociáIní
politice došlo k.e zrněné v posP.ytování sociálních pĚíspěvko Pro sociálně
slabé obČany. V letoĚnírn roce 5t jiŽ n e b u d o u rozdĚlovat uvedené
přÍspěvky plošně podle výšky d0chodů. BocÍátně potĚebý obČan, k.terÝ
má mimoĚádné výdaje nad úroveň svého životníhomínima Ei mrlĚe podat
žádost na obecnÍ úĚad sPolu s dokladern od mímořádnÉ platby. Každour
Podanou žádost 5 doktady o zaplactní índividuálně Posoutdí povĚřený
PratrovnÍk Bkresního
urnáná.

úřadu Ve Zlínět který rozhodne, zda bude

žádos

* všem farníkom' Poutníklrn a dobrodl.ncom posílám od trůnu Panny |.tar.
Křtinské vánoĚní přání sPojené s podékovánímza Vaše putovánÍ do Křtin]
za Vaše dary na zvelebení naší marl.ánské svatyně i na stavbu kaple
v Březině - Progečl..
Láska BoŽía přímluva Panny l.|arie ať Vás provází v roce t995.
Z celého srdce Vám žehnám - P. TonáB Prnka
(Pllno.' rí mĚe tv. ve Křtinách 24. 13. t994 ve 22 hodín)
*- tv|tg'.=1é rrárrcDce! €l šťagtrrý
Ncelrý rok
lrĚe:l Í rz#3e.m olrĚ€lrt6'rn
Ner.rlrr-r:a í
ě I. err r=vé o l=ee rr í lrcr = Gils tr-r, Ír .í. te I. s tlra'
***********.ř********{'*t{.**********t.t*******t****

Redakca . IníormaĚního zpravodaje . děkuJl. doplsovatelol
za příspĚvky a zároveň přlporíná' ža stránky IZ Jgou pro kaŽdého'
příspěvky neJgou ttnzurováný. KaŽdý z Vás' Ětenářo' noŽe přtspét
svýn názoren do gvýn novl.n.
ln|orrrtn| r?rrrdrt rEUEUl . obůr:nílolcr |rgbuz, wÚlv| lltrtnl l|rÚ lruhrr, Pď 7cJ tl.
Šr|rrdrttor ||9r. L. U|vodrl rrdrlcl tvořÍ tlroovl lulturnt lorlrr 0 ů kubcr. llslnr

ili

.i' '}rrr.

|lllrd

l20

v|tlrlc.
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J'ťJ0ll}2. plÍlDt|*.

