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úVODní slOVO stAROsty

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ,

   z kraje roku 2023 nás čekají volby Prezidenta 
České republiky, I. kolo volby proběhne v pátek 
13. ledna od 14 h do 22 h a v sobotu 14. ledna 
od 8 h do 14 h. Případné II. kolo (nezíská-li 
někdo z kandidátů nadpoloviční většinu v kole 
prvním), proběhne o 14 dní později 27. ledna 
od 14 h do 22 h a v sobotu 28. ledna od 8 h do 
14 h. Přeji Nám, aby vyhrál takový kandidát, 
který bude naši zemi spojovat, bude hrdý na 
Českou republiku a bude nás se ctí zastupovat 
na mezinárodním poli. Prezident České 
republiky je volen na pětileté období. Pojďme 
si zvolit svého kandidáta.

   Do celého nového roku 2023 přejeme za 
vedení obce mír, pevné zdraví, více porozumění, 
tolerance a mnoho dobrého pro naši obec a 
naše spoluobčany.

Pavel Janoušek – starosta obce.

Marek Hilšer

Danuše Nerudová Karel DivišPetr Pavel

Andrej Babiš Pavel Fišer Jaroslav Bašta

Tomáš Zima
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„Požární zbrojnice Oslavice“, byly vybaveny 
šatny a zasedací místnost, plánujeme 
slavnostní otevření Požární zbojnice Oslavice 
na přelomu jara a léta tohoto roku. Stavba 
byla podpořena dotací z Ministerstva vnitra 
prostřednictvím Ředitelství Hasičského 
záchranného sboru České republiky a Krajem 
Vysočina. V plánu máme také uspořádání 
I. kola okrskové soutěže hasičů v požárním 
útoku.

„Šatny na fotbalovém hřišti“ stavba 
podpořena z dotace Ministerstva financí 
České republiky jsou také dovybaveny stoly a 
židlemi a budou nachystány na letní sezónu.

„Obecní traktor“ Díky pořízení sněhové 
radlice, sypače, přístřešku na posyp a dalšího 
příslušenství je plně zapojen do údržby 
obecního majetku.   

Pavel Janoušek – starosta obce.

Co se událo…

Dění v OBCI
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Dění v OBCI

Co náš čeká…

Průvod masek a dětský karneval je 
naplánován na 11. února. Jarní prázdniny 
školáků jsou od 18. února do 25 února. 

Oprava na rybníku „Učitelák“- dokončení a 
napouštění rybníka. 

„Posílení ranního školního spoje do Třebíče “ 
dle sdělení Krajského úřadu dojde ve druhém 
pololetí (od 1. 2. 2023) ve dnech školního 
vyučování k posílení ranního školního spoje z 
Velkého Meziříčí o další autobus, který bude 
vyjíždět před současným spojem a pobere 
většinu cestujících z Velkého Meziříčí. Tím 
pádem nebude náš spoj již tak přetížen a 
zároveň bude zajíždět do obce Rudíkov. 

„Průzkumy vhodných lokalit pro stavbu 
hlubinného úložiště“ sdělení Ministerstva 
Průmyslu a obchodu, prostřednictvím 
ministra Síkely, začne v roce 2023 průzkum 
4 stávajících lokalit (2 na Vysočině, jedna 
v Jihočeském kraji a jedna v Plzeňském 
kraji), které budou podrobně prozkoumány 
a porovnány mezi sebou. Zároveň bude do 
Parlamentu České republiky navržen Zákon 
o hlubinném úložišti, kde bude navrženo, 
že finální rozhodnutí bude podmíněno 
souhlasem obou komor Parlamentu ČR (jak 
Poslanecké sněmovny, tak Senátu).  Obce 
lokality „Horka“ (její součástí je i naše obec) 
se můžou bránit pouze prostřednictvím 
soudů, což činní. V této chvíli realizujeme 
ústavní žalobu na rozhodnutí, které vedlo k 

Připomínáme úhradu poplatků za odpady 
400 Kč/osoba, nebo rekreační objekt.

Dále poplatky za psa 100 Kč/1. pes, 150 Kč/
další pes.

Poplatky jsou splatné do konce února 2023. 
Je možné je uhradit na účet obce:

číslo účtu: 38326751/0100. Variabilní 
symbol: číslo domu. Předání známky na 
popelnici po telefonické dohodě zajistí 
starosta.

Nebo hotově v kanceláři OÚ. 

zúžení lokalit z 9 na 4, kde byly dle našeho 
názoru využity neoprávněně průzkumy 
zrušené soudem České republiky. 

„COOP Velké Meziříčí“ oznamuje pro nemoc 
paní vedoucí dočasné uzavření obchodu 
potravin v obci Oslavice. Od 19. ledna 
nastoupí nová paní prodavačka.

Pavel Janoušek – starosta obce.
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Během podzimu jsme zažili spoustu akcí. 
Zúčastnili jsme se Orientačního běhu, Edu busu, 
vzdělávacích programů v knihovně, na zámku 
ve Velkém Meziříčí nebo v ekocentru Baliny, 
rozsvícení vánočního stromu či jsme uspořádali 
vánoční besídku. Také jsme navštívili Horácké 
divadlo v Jihlavě. Uspořádali jsme Adventní 
tvoření, kde si děti i jejich rodiče mohly vyrobit 
adventní věnec, svícen ze skleničky na víno či 
vlastní svíčku. 

V rámci tělesné výchovy využíváme Kulturní 
dům, navštěvujeme tělocvičnu na Základní 
škole Oslavická ve Velkém Meziříčía také jsme 
absolvovali program Hravá atletika, který si 
děti velice užily. Na leden je plánovaný lyžařský 
kurz.

29. 9. 2022 k nám do školy přijel tým z EDU BUSU 
s přestavěným autobusem, který nám ukázal, 
jak se pracuje s roboty. Děti si vyzkoušely práci 
s Blueboty či roboty VEX 123. 
 
13. 10. 2022 žáci vyšších ročníků navštívili 
zámek ve Velkém Meziříčí, kde si poslechli 
pověst o Čertově studni. Na závěr si čerta i 
vyrobili. 

3. 11. 2022 jsme vyjeli do ekocentra v Balinách 
na vzdělávací program o výrobě papíru. 
Dozvěděli jsme se o historii papíru, recyklování, 
a dokonce si žáci vyrobili vlastní papír. 

Základní škola

ŠkOlA

18. 11. 2022 je den, kdy jsme s dětmi vyrazili 
za kulturou do Horáckého divadla v Jihlavě. 
Na velké scéně ožil jeden z nejoblíbenějších 
příběhů mnoha generací – Kniha džunglí. 
Příběh lidského mláděte Mauglího děti velice 
zaujal.

27. 11. 2022 proběhlo rozsvěcení obecního 
stromu, na který jsme si připravili krátký 
hudební program.

5. 12. 2022 nás ve škole navštívil Mikuláš, čert 
a anděl. Děti byly odměněny mikulášskými 
balíčky a pochvalou od Mikuláše, ale pár z 
nich dostalo i uhlí od čerta. 

6. 12. 2022 jsme zavítali do kina ve Velkém 
Meziříčí, v němž jsme zhlédli animovaný 
film Encanto. Poté jsme navštívili Vánoční 
výstavu. 

16. 12. 2022 proběhla vánoční besídka. 
Diváci se přesunuli do hvězdného nebe či na 
Letiště Václava Havla. 

Všichni zaměstnanci základní školy Vám 
přejí příjemné prožití vánočních svátků 
plných pohody, lásky a klidu. Hodně štěstí a 
zdraví do nového roku 2023.

Za ZŠ Oslavice Anna Čermáková
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ŠkOlA

Mateřská školka

O našem nasednutí do pomyslného vlaku 
zážitků a poznání jste již slyšeli. V září se 
náš vlak vydal vstříc novými směry a ujíždí. 
Naše cesta vede nejen po stopách technologií 
v čase, která se stala naším celoročním 
projektem. Vydali jsme se po stopách 
zámeckých pověstí, které nás dovedly na 
zámek do Velkého Meziříčí, kde jsme zjistili, 
jak to celé bylo s Čertovou studní. Na začátku 
října jsme zahájili náš saunérský kurz, který 

Základní škola

probíhal ve wellness centru Beauty&Beast. 
Další akce na sebe nenechala dlouho čekat. 
Naši školu totiž navštívil pan Hořák ze 
záchranné stanice Ikaros. Společně s několika 
chráněnými sovami nám přivezl velmi zajímavé 
informace právě o těchto ptácích. A aby toho 
nebylo málo, v říjnu jsme se zapojili do projektu 
Puntíkový den. Děti měly za úkol přijít oblečené 
do puntíků. A co když někdo měl nejvíce 
puntíků? Vyhrál Igráčka, ale ne ledajakého. Byl 
vytvořen speciální Igráček, který má pomoci v 
boji s onemocněním lupénka. 

Rok se zase přehoupl o něco dál a vláček 
popojel o dalších pár stanic. Navštívily nás 
paní trenérky z Atletiky Velké Meziříčí a ukázaly 
nám, jak může být atletika užitečná a hlavně 
zábavná. Čas v kulturním domě byl opravdu 
nabitý různými aktivitami nejen na podporu 
pohybových dovedností, ale i sociálních a 
kognitivních. Na konci listopadu se naši 

Zaměstnanci Základní školy a mateřská školy OslaviceZaměstnanci Základní školy a mateřská školy Oslavice  
Vám přejí šťastné prožití svátků vánočních,Vám přejí šťastné prožití svátků vánočních,  
v novém roce hodně zdraví, štěstí a pohodyv novém roce hodně zdraví, štěstí a pohody
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Mateřská školka

předškoláci vydali na zimní stadion ve 
Velkém Meziříčí a užili si dopoledne plné 
bruslení. Vánoční atmosférou jsme doslova 
provoněli naši školu. Dveře naší školy jsme 
otevřeli pro všechny rodiče našich dětí, a 
to za účelem adventního tvoření. Kromě 
předvánoční nálady si rodiče s dětmi 
odnášeli několik výrobků, které si měli 
možnost vyrobit, jako například adventní 
svícen, svíčku ze včelího vosku a další. Jsme 
moc rády, že jsme mohly rodiče našich dětí 
přivítat u této akce po delší nucené pomlce. 
Slyšíte? Vánoce už ťukají na vrátka a s nimi 
přinášejí i spoustu zajímavých zastávek 
našim výletním vláčkem. Jako první k nám 
do školky přišel Mikuláš spolu s čertíkem 
a andílkem, a protože jsme všichni byli 
hodní, nechal nám tu bohatou nadílku v 
podobě nejen sladkého překvapení. Měsíc 
to byl opravdu bohatý. Nejen že se naše 
školka zapojila do vánoční výstavy v Jupiter 
Clubu ve Velkém Meziříčí, netrpělivě se v 
našem kalendáři chystala vánoční besídka 

v Kulturním domě v Oslavici. Čas uháněl 
jako splašený a najednou tu byl pátek 
16. 12. 2022 a před námi velký úkol – 
představit připravený program, na kterém 
jsme pracovali dlouhý čas a ze všech sil. 
Uf, vše jsme krásné zvládli a za zpěvu 
Tiché noci jsme popřáli všem divákům 
krásné Vánoce plné lásky a štěstí! 

Romana Necidová
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čInnOSTI MíSTníCH SPOLKŮ

Nejvyšší bod v Oslavici jsme opět 
zdolali

V pátek 30. 12. jsme se opět v rámci 
předsilvestrovského vejšlapu vydali na 
nejvyšší bod v Oslavici. Počasí nám velmi 
přálo. Na samém vrcholu, který jsme všichni 
úspěšně zdolali, jsme si opekli špekáčky. 
Bylo to hezké zakončení roku 2022.

Za pořadatele akce Marie Šoukalová

Vánoční čas v Oslavici

Při příležitosti první adventní neděle jsme 
v Oslavici rozsvítili vánoční stromeček. 
Úvodního slova se ujala Marie Šoukalová, 
která přítomné přivítala a popřála všem 
klidný advent. Poté promluvil starosta obce 
Pavel Janoušek. Následovalo vystoupení žáků 
místní základní školy, kteří si pod vedením 
paní učitelek připravili krásné vánoční 
vystoupení. Zazněly moderní vánoční písně, 
žáci také hráli na flétny.

Dětem se vystoupení velmi povedlo a zaslouží 
si velkou pochvalu. Aby jim rychleji utíkalo 
čekání na Ježíška, byli odměněni adventním 
kalendářem.Poté začali školáci společně s 
paní ředitelkou Mirkou Šulcovou odpočítávat 
rozsvícení stromečku. Ten se opět rozzářil 
spoustou světýlek. I letos k nám na své 
ozdobené koloběžce přijel nebeský andílek, 
pro kterého měly děti přichystané dopisy 
pro Ježíška. Andílek nepřijel s prázdnou, 
pro všechny děti měl drobnou sladkost a 
nechybělo tradiční razítko nebeské pošty. 
Dopisy si pečlivě uschoval do svého košíku.

Pro všechny přítomné byla připravena 
čočková polévka, svařené víno, horká 
čokoláda, čaj, cukroví a ozdoba na vánoční 
stromeček.

Děkujeme všem, kteří se na akci jakkoliv 
podíleli a přejeme klidné prožití vánočních 
svátků.

Za pořadatele akce Marie Šoukalová



9

čInnOSTI MíSTníCH SPOLKŮ

SDH
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OstAtní

 

  

KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KRAJE VYSOČINA 
 
Kancelář ředitele krajského ředitelství 
oddělení tisku a prevence 

  

 
 
 

 
Adresa 
Vrchlického 46 
587 24 Jihlava 
 
Tel.: 974 261 209 
Fax: 974 261 700 
Email: martin.hron@pcr.cz 

Tisková zpráva – 7. prosince 2022 
 
Nebuď labuť! - preventivní kampaň proti investičním podvodům 
 
Národní centrála proti organizovanému zločinu služby kriminální policie a vyšetřování (NCOZ), 
která má ve své gesci potírání finanční kriminality, spouští v těchto dnech preventivní kampaň 
zaměřenou proti investičním podvodům. Jejím cílem je zvýšit všeobecné povědomí o tomto druhu 
trestné činnosti, varovat před rychlým nárůstem případů investičních podvodů a apelovat na 
zvýšenou opatrnost občanů při posuzování nabídek investování.  
 
Děje se tak záměrně v předvánočním období obecně nahrávajícím podvodníkům a podvodům 
rozličných podob, navíc v době zhoršené ekonomické situace a vysoké inflace, která může působit 
jako kriminogenní faktor a argument pro podvodníky, proč právě teď využít jejich „výhodnou“ 
investiční nabídku, která může být „příležitostí, jež přichází pouze jednou za život“. 
 
Vzhledem k rychlému nárůstu investičních podvodů a velkému počtu poškozených v posledních 
letech se NCOZ rozhodla varovat před tímto druhem trestné činnosti, která je i kvůli vysokým 
ziskům z ní plynoucím pro pachatele oblíbená u skupin organizovaného zločinu. Mezinárodní 
prvek navíc zvyšuje složitost odhalení těchto trestných činů. Tím spíše je důležitá prevence.  
 
Prevence je lepší než léčba 
 
NCOZ ve snaze zvýšit povědomí o investičních podvodech a důležitosti předcházení této trestné 
činnosti předkládá základní informace a doporučení, jak se můžete vyhnout investičním 
podvodům. Smyslem je usnadnit potenciálním obětem rozpoznat včas setkání s rizikovou 
informací či kontaktem.  
 
Jak se můžete vyhnout investičním podvodům? 
 
Základním předpokladem investičních podvodů je získání důvěry potenciálních obětí. Pachatelé 
vás mohou přesvědčovat k uzavření lákavé „výhodné“ investice osobně nebo vám předkládat 
„skvělou“ online nabídku. Vždycky je namístě zjistit si maximum informací o nabízené investiční 
příležitosti a informace si ověřovat.  
 
Dejte si pozor na nevyžádané investiční nabídky. Důsledně prozkoumejte každý aspekt investiční 
nabídky, a to i od osoby, kterou osobně znáte a pokládáte ji za důvěryhodnou. I ta mohla být 
oklamána. Stejně tak se nenechte zmást „lákavou výhodnou nabídkou investování“ propagovanou 
známou osobností. Její jméno a tvář mohou být zneužity. 
 
Nedovolte, aby na vašich úsporách parazitovali podvodníci. Buďte informovaní a nenechte se 
podvést.  
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Charakteristické rysy investičního podvodu:
1. Jsou vám slibovány snadné peníze nebo pasivní příjem. 
2. Neprodává se žádný originální produkt ani služba. Vše je pouze imaginární a je těžké ocenit to, co se prodává, nebo k tomu nejsou 

žádné jiné informace než od obchodníka, který produkt nabízí.
3. Sliby vysokých výnosů v krátkém časovém období mohou znamenat, že zhodnocení je vypláceno z peněz nových rekrutů, nikoliv 

z příjmů z investic.
4. Investiční program se zaměřuje pouze na získávání dalších investorů, aby se do programu za poplatek zapojili. Pravděpodobně se 

bude jednat o pyramidovou hru.
5. Mnoho podvodníků využívá spam k oslovení potenciálních obětí, například pomocí hromadného e-mailového programu. Nevyžáda-

ná prodejní nabídka může být součástí podvodného investičního schématu. 

Varovné znaky extrémního rizika nebo přímého podvodu!
➤	Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda. 
➤	 „NEUVĚŘITELNÉ ZISKY“ a „TÉMĚŘ ŽÁDNÉ RIZIKO“.
➤	Příslib a záruka, že „VŠE SE VÁM VRÁTÍ“ a vaše investice je „100 % BEZPEČNÁ“.
➤	Tlak na nákup investice „HNED TEĎ“, jinak třeba promeškáte „PŘÍLEŽITOST, KTERÁ PŘICHÁZÍ JEDNOU ZA ŽIVOT“.

Jak se můžete vyhnout investičním podvodům?
1) Být vzdělaný investor. Pokud nejste, dobře si investování rozmyslete. 
2) Buďte obezřetní vůči bombasticky znějícím příliš snadným velice výhodným investičním příležitostem s iracionálním výnosem v krát-

kém časovém horizontu.
3) Dejte si pozor na nevyžádané investiční nabídky. Zločinci investičních podvodů hledají oběti například na sociálních sítích, lákají je na 

výhodné akce, slevy apod.
4) Pokud vás někdo kontaktuje přímou zprávou, volá vám, posílá e-mail nebo vás kontaktuje jakýmkoli jiným nevyžádaným způsobem 

a komunikace se týká tzv. investiční příležitosti, měli byste být velmi opatrní.
5) Pokud obdržíte nevyžádanou zprávu obsahující nabídku investice od někoho, koho neznáte, nereagujte. 
6) Důsledně prozkoumejte každý aspekt investiční nabídky, a to i od osoby, kterou osobně znáte a pokládáte ji za důvěryhodnou, neboť 

i ta mohla být oklamána! 
7) Pokud nerozumíte přesně nabídce „výhodné“ investice, nic nepodepisujte, zejména v časové tísni, stresové situaci a pod tlakem.
8) To, že někdo uvádí, že je evidován v seznamu České národní banky (ČNB), neznamená, že ČNB nad takovým subjektem automaticky 

provádí dohled.
9) Nenechte se zmást „lákavou investicí“ propagovanou známou osobností. Nemusí to být pravda. Její jméno a tvář mohou být zneužity.

PAMATUJTE!
●	Subjekt, kterého znáte jen z online prostředí, nemusí být tím, za koho se vydává! 
●	Dávejte si pozor, které soukromé informace, kde a komu sdělujete!
●	Nesdělujte/nezveřejňujte své osobní údaje a citlivé informace, které by mohly přitáhnout pozornost podvodníků!

NEBUĎ LABUŤ!
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Varovné znaky 
extrémního rizika 
nebo přímého 
podvodu!

➤	 Zní to příliš dobře, než aby to byla pravda.

➤	 „NEUVĚŘITELNÉ ZISKY“  
a „TÉMĚŘ ŽÁDNÉ RIZIKO“.

➤	 Příslib a záruka, že „VŠE SE VÁM VRÁTÍ“ a vaše 
investice je „100 % BEZPEČNÁ“.

➤	 Tlak na nákup investice „HNED TEĎ“, jinak 
třeba promeškáte „PŘÍLEŽITOST, KTERÁ 
PŘICHÁZÍ JEDNOU ZA ŽIVOT“.
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A JAK TO MŮŽE 
DOPADNOUT?!
PODÍVEJTE SE DÁLE!A JAK TO MŮŽE 

DOPADNOUT?!
PODÍVEJTE SE DÁLE!
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NÁRODNÍ CENTRÁLA PROTI ORGANIZOVANÉMU ZLOČINU
SLUŽBY KRIMINÁLNÍ POLICIE A VYŠETŘOVÁNÍ
POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

PAMATUJTE!

●	 Subjekt, kterého znáte jen z online prostředí, 
nemusí být tím, za koho se vydává! 

●	 Dávejte si pozor, které soukromé informace, 
kde a komu sdělujete!

●	 Nesdělujte/nezveřejňujte své osobní údaje 
a citlivé informace, které by mohly přitáhnout 
pozornost podvodníků!
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AutobuSové Spoje oD 1. 2. 2023

Oslavice I (škola) Oslavice poznámka
5:10 pracovní dny 
5:13 pracovní dny 
5:29 pracovní dny 
6:09 pracovní dny 
7:13 pracovní dny 

7:35 7:37 pracovní dny 
7:58 7:59 Neděle (kostelní)

8:09 pracovní dny 
9:09 pracovní dny 
9:16 pracovní dny 
9:18 Sobota, Neděle
9:30 MHD VM otočka KD

10:13 pracovní dny 
12:03 Sobota, Neděle
12:09 pracovní dny 
13:28 pracovní dny 
14:09 pracovní dny 
15:09 pracovní dny 
15:44 pracovní dny 
16:09 pracovní dny 
17:09 pracovní dny 
17:18 Sobota, Neděle
18:13 pracovní dny 
19:09 pracovní dny 
20:09 Sobota, Neděle 

Poznámka Oslavice poznámka
4:49 pracovní dny 
5:49 pracovní dny 
6:38 Sobota, Neděle

Odlehčený spoj  z VM 6:49 pracovní dny 
7:49 pracovní dny 
9:49 pracovní dny 

10:28 Sobota, Neděle
11:49 pracovní dny 
14:08 Sobota, Neděle
13:49 pracovní dny 
14:49 pracovní dny 
15:49 pracovní dny 
16:49 pracovní dny 
18:28 Sobota, Neděle
18:49 pracovní dny 

Autobusové spoje od 1.2.2023 

Autobusové spoje
Do Třebíče

Do Velkého Meziříčí

OstAtní
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Oslavice poznámka
6:17 pracovní dny 
8:19 pracovní dny 

10:44 pracovní dny 
14:44 pracovní dny 
17:44 pracovní dny 

Autobusové spoje
Do Balin

Oslavice poznámka
14:19 pracovní dny 
16:16 pracovní dny 

Autobusové spoje
Do Osového

Oslavice Oslavice I (škola) poznámka
5:20 5:21 pracovní dny 
7:27 7:29 pracovní dny 
7:47 7:48 Neděle (kostelní)

10:07 10:08 Neděle (kostelní)
14:12 14:13 pracovní dny 
16:09 16:10 pracovní dny 

Autobusové spoje
Do Hodova

Oslavice I (škola) Oslavice poznámka
5:10 pracovní dny 
5:13 pracovní dny 
5:29 pracovní dny 
6:09 pracovní dny 
7:13 pracovní dny 

7:35 7:37 pracovní dny 
7:58 7:59 Neděle (kostelní)

8:09 pracovní dny 
9:09 pracovní dny 
9:16 pracovní dny 
9:18 Sobota, Neděle
9:30 MHD VM otočka KD

10:13 pracovní dny 
12:03 Sobota, Neděle
12:09 pracovní dny 
13:28 pracovní dny 
14:09 pracovní dny 
15:09 pracovní dny 
15:44 pracovní dny 
16:09 pracovní dny 
17:09 pracovní dny 
17:18 Sobota, Neděle
18:13 pracovní dny 
19:09 pracovní dny 
20:09 Sobota, Neděle 

Poznámka Oslavice poznámka
4:49 pracovní dny 
5:49 pracovní dny 
6:38 Sobota, Neděle

Odlehčený spoj  z VM 6:49 pracovní dny 
7:49 pracovní dny 
9:49 pracovní dny 

10:28 Sobota, Neděle
11:49 pracovní dny 
14:08 Sobota, Neděle
13:49 pracovní dny 
14:49 pracovní dny 
15:49 pracovní dny 
16:49 pracovní dny 
18:28 Sobota, Neděle
18:49 pracovní dny 

Autobusové spoje od 1.2.2023 

Autobusové spoje
Do Třebíče

Do Velkého Meziříčí
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28 

Vánoční křížovky 

1. Drahý kov 
2. Padá ze stromů
3. Dopravní prostředek 
4. Zvíře žijící v arktických krajinách 
5. Infinitiv od slova pečení 
6. Domácí zvíře                                                     
7. Druhé největší město v Čechách 
8. Dívčí jméno (25.11.) 
9. Mléčný produkt 
10. První písmeno z morseovky 
11. Mládě psa                                                        
12. Coca cola 
13. Orgán zraku                                                                                      

                                                                                                                             

KOK 

      
1. SLADKÉ PLODY 
2. VÁNOČNÍ PEČIVO 
3. ANNA ZDROBNĚLE 
4. HOKEJOVÝ BRANKÁŘ
5. ZJISTIT NOSEM 
6. ZE SNĚHU 
7. POHÁDKOVÁ BYTOST 
8. TAHAJÍ SÁNĚ SANTY CLAUSE 
9. KYSLÍK JINAK 
10. ZUBNÍ PASTA 
11. LUXUSNÍ UBYTOVNA 
12. ASTERIX A ….. 
13. SPOTŘEBIČ NA MYTÍ NÁDOBÍ 

      KOK, HOM, JEA 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        
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OstAtní SPOLečenSKá ruBrIKa

Dne 11. 12. 2022 zemřela paní Anna Stará ve věku 72 let.

Zesnulí spoluobčané

Narození

Julie Havlíčková

Hynek Polák

Filip Trnka
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