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ZZ  ÚÚŘŘAADDUU  MMĚĚSSTTYYSSEE 
  

 

Úklid sněhu po novele zákona 

Od nového roku platí zákon č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., 
o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, takzvaná chodníková 
novela, která byla přijata přes protesty Svazu měst a obcí ČR, ale i řady poslanců 
a senátorů. Tato novela přenáší odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vad ve 
schůdnosti chodníků z majitelů přilehlých nemovitostí na vlastníky chodníků 
samotných.  
Na úřadu městyse máme zpracován plán zimní údržby, který byl na minulém 
zastupitelstvu novelizován. Je třeba si uvědomit, že ve Vranově máme 11 km 
místních komunikací, které musíme v zimě udržovat ve sjízdném stavu. K tomu 
přibudou ještě některé chodníky navíc. Skutečností je, že jsme se o většinu 
chodníků starali i dříve. Městys udělá maximum pro to, aby místní komunikace a 
chodníky byly na frekventovaných místech včas uklizeny se stávajícím technickým 
vybavením. Některé obce a města nakoupily drahou techniku, zaměstnají více lidí 
na odklízení sněhu, ale pouze v dimenzích, které jim dovolí rozpočty. Nám chybí 
technika, kterou nutně potřebujeme a do budoucna se bez ní neobejdeme. Rok 
2010 bude pro nás finančně velmi náročný, proto jsme se na zastupitelstvu 
dohodli, že na letošní zimu žádnou techniku kupovat nebudeme, ale dle finančních 
možností bychom v příštím roce s využitím výhodného leasingu víceúčelový 
traktor zakoupili.  
Obracím se proto na vás, vážení spoluobčané, abyste pochopili současnou situaci 
a v rámci svých  možností udržovali chodníky před svými nemovitostmi uklizené 
jako v minulých letech. Věřím, že tomu tak bude,  a za to bych vám rád poděkoval.    

/lv/ 
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Odpady – problém nás všech 

Na listopadovém zastupitelstvu jsme schválili Obecně závaznou vyhlášku  
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů. Pro občany je potěšitelné, že se 
cena za uvedené služby nezvýšila a zůstala na stávajících  450,- Kč pro jednoho 
poplatníka. K tomu přispěli samotní občané také tím, že pochopili, že třídit odpad 
a nechat vyvážet plné popelnice se vyplatí.  Několik čísel k zamyšlení. V roce 
2007 byly skutečné náklady na svoz odpadů (bez odstranění odpadu) 389 376,35 
Kč, kdežto v roce 2008 byly 243 980,60 Kč. Při stanovení poplatku na rok 2009 
jsme se dostali na částku 605 Kč na poplatníka (max. je však 500 Kč). Při 
stanovování poplatku na rok 2010 (vychází se z roku 2008) se dostáváme na 
částku 475,90 Kč, což není ani maximální hranice, kam až můžeme jít ze zákona. 
V roce 2009 by se podle kvalifikovaného odhadu náklady na netříděný komunální 
odpad neměly zvyšovat, dokonce by náklady mohly být ještě o něco nižší jak 
v předcházejícím roce.  Pokud se nezmění zákon nebo ceny za svoz odpadu, je 
dobrý předpoklad i pro stanovení poplatku na rok 2011. Tímto bych chtěl občanům 
poděkovat za  zlepšující se přístup k odpadovému hospodářství. Rovněž sazebník 
příspěvku právnických a fyzických osob oprávněných k podnikání za možnost 
využití daného systému likvidace odpadů se nemění.      
Přesto bych chtěl upozornit na některé nešvary, které nás tíží. Stále se 
v některých lokalitách Vranova dávají do kontejnerů rostlinné zbytky (listí, tráva, 
větve, padané ovoce apod.), ale také velkoobjemový a nebezpečný  odpad 
(koberce, sedačky, televizory apod.). Takže i tam je co zlepšovat.  Bohužel často 
lze vidět v kontejneru nebo vedle něj nepotřebné věci z rekreačních objektů. Také 
někteří chataři by si měli uvědomit, že by se měli chovat kultivovaně a 
neznečišťovat životní prostředí nám všem. 

/lv/ 
 
Vánoční svátky 

Jistě mi dáte za pravdu, že vánoční svátky patří mezi nejhezčí svátky v roce. 
Snažíme si je užívat  s rodinou a svými přáteli. Zbavíme se stresu, který někdo 
prožívá při domácím úklidu, nákupech a shánění dárků. Vánoce by neměly být  
o drahých dárcích, ale prožité v klidu a pohodě s těmi, které máme rádi. Mají 
vonět cukrovím, slavnostní štědrovečerní večeří při rozsvíceném  vánočním 
stromečku.   
Proto Vám, vážení spoluobčané, přeji, aby do Vašeho domu pronikla pokojná 
vánoční atmosféra,  a  mnoho zdraví, štěstí, osobních  a pracovních úspěchů 
v roce 2010.   

/lv/ 
  

Datové schránky 

Datová schránka je elektronické úložiště, které je určeno k doručování dokumentů 
a k provádění úkonů vůči orgánům veřejné moci a slouží k dodávání dokumentů 
fyzických osob, podnikajících fyzických osob a právnických osob. Datová 
schránka není e-mailová schránka ani její náhrada.  
 

Zavedení datových schránek pro náš úřad znamenalo zavést dvě nové agendy: 
1. Zřízení datových schránek pro fyzické a právnické osoby, které se vyřizují 

prostřednictvím Czech Point – nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa 
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komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací 
Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné 
správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných 
rejstříků, podat podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou 
konverzi na žádost. 
Prostřednictvím Czech POINT se rovněž provádí zrušení datové schránky, 
zneplatnění přístupových údajů a vydání nových. 
Všechny výše uvedené služby prostřednictvím Czech POINT jsou bezplatné. 

2. Datová schránka Městyse Vranov nad Dyjí  byla oficiálně aktivována 1. 11. 
2009.    Spuštění datových schránek je podmíněno připojením na spisovou 
službu.  Vzhledem k tomu, že Úřad městyse Vranov nad Dyjí  spisovou službu 
nevlastní, muselo být nalezeno náhradní řešení a byli jsme připojeni na spisovou 
službu včetně elektronického úložiště na MěÚ Znojmo. Spisová služba nyní 
slouží nejen pro datové schránky, ale i pro došlou a odeslanou poštu, pro  
e-podatelnu a podatelnu jako takovou. Spuštění datových schránek dále 
znamenalo nainstalování nových programů do počítačů, zřízení elektronických 
podpisů a časového razítka. 

Bližší informace na www.datoveschranky.info  . 
/lf/ 

 
 

KULTURNÍ OKÉNKO                                              
  

 
POSEZENÍ S DŮCHODCI 

Velmi zdařilá akce proběhla 23. října v místní knihovně. Naši senioři si dali 
dostaveníčko při harmonice. Pan Kratochvíl zpříjemnil toto setkání  melodiemi a 
písničkami pro střední a starší generaci. Všichni se dobře bavili a poslední hosté 
odcházeli do svých domovů  v pozdních nočních hodinách. Touto cestou 
děkujeme paní  Aleně Prathové  za  přípravu  bohatého pohoštění pro naše 
důchodce.  

/js/ 
VÁNOCE S HRAČKAMI NAŠICH DĚDEČKŮ A BABIČEK 

Šestý ročník prosincové výstavy v budově bývalé zámecké kočárovny  přiblíží 
vánoční atmosféru dětského světa minulosti.  Zájemci shlédnou unikátní hračky ze 
soukromých sbírek a z jihomoravských zámeckých depozitářů – většinou z konce 
19. a z první poloviny 20. století. Expozice bude doplněna vánočními stromky, 
obrazy a malým salonem s vánočními dárky. Otevřeno vždy od 13 do 17 hodin, a 
to od od 21. do 23. prosince 2009 ( pro objednané výpravy  a školy ) a dále pro 
širokou veřejnost od 26. prosince 2009 do 3. ledna 2010. 

/kj/ 
Připravujeme: 
 

17. 12. 2009   Vánoce v podzámčí 
22. 12. 2009   Zpívání u vánočního stromu 
 16. 1. 2010 Obecní ples 
 6. 2. 2010 Masopust 
 12. 2.2010 Merenda 

/js/ 
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POSEZENÍ S DŮCHODCI - 23. ŘÍJNA  2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLICIE ČR INFORMUJE 

 
Vážení občané, dovolte mi, abych využil této příležitosti a informoval Vás touto 

cestou o trestné činnosti páchané na seniorech. Jistě jste si v poslední době všimli 
informací ve všech médiích, že v současné době zaznamenáváme nárůst této 
trestné činnosti, přičemž se jedná o celospolečenský jev. Pachatelé těchto deliktů 
využívají důvěřivosti, v některých případech i bezbrannosti lidí a pod různými 
smyšlenými legendami vylákají nebo odcizí i celoživotní úspory. 

Tyto lidské hyeny, omlouvám se za tento výraz, ale nemohl jsem si ho odpustit,  
vystupují jako řemeslníci, podomní prodejci, zaměstnaci různých firem, kteří vrací 
přeplatky, někdy se také prezentují  jako poškození z dopravních nehod, nebo 
příbuzní lidí, kteří leží v nemocnici a čekají na operaci, kterou potřebují zaplatit. 
Těch smyšlených legend je daleko více, avšak uvedl jsem ty nejčastější. 
Základem je však  vzbudit důvěru a této důvěry posléze zneužít k vlastnímu 
obohacení. Poškozenými jsou v mnohých případech naši rodiče, prarodiče, známí, 
sousedé nebo jen lidé, které známe podle vidění z obchodu nebo z kostela.  Jistě 
si vzpomenete také sami na případy, které se staly v minulosti ve vašem  okolí. 

Vyšetřování této trestné činnosti je náročné a úspěšnost zjištěných pachatelů je 
velmi malá. Přitom ke zjištění pachatelů můžete přispět zejména Vy, občané, kteří 
jste přímými svědky. Stačí být jen všímavý ke svému okolí a nebýt  lhostejný  
k druhým. Vždyť příště  může být okraden někdo z Vašich blízkých. Důležitá je  
v tomto směru i prevence, ke které využíváme rovněž všech sdělovacích 
prostředků, spolupracujeme s orgány obcí při vyhlašování rozhlasových relací, 
případně zveřejnění různých informací na vývěsních deskách. V nedávné době 
navštívili naši policisté osobně seniory ve všech obcích našeho okrsku a 
informovali je o všech možných rizicích, tak abychom této trestné činnosti předešli. 

Na závěr bych chtěl uvést, že nejdůležitější je této trestné činnosti předejít, 
neboť i v případech, kdy se podaří pachatele zjistit a usvědčit, nastává problém s 
náhradou způsobené škody. 
 

Npor. Bc. Radek Balík – vedoucí obvodního oddělení Vranov nad Dyjí 
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ZE ŠKOLNÍCH LAVIC 
 

 

V předvánočním čase, pokud nám to dovolí chřipková epidemie, chystáme ve 
škole už tradičně vánoční dílny, a to 16.12. v 16.00 hodin. Vstupné pro děti je 

pouze 20,- Kč, pro dospělé necháváme výši částky na dobrovolnosti. Ze získané 
částky hradíme alespoň částečně zakoupený materiál. Byli bychom rádi, kdyby se 
našel sponzor, který by pomohl tuto velmi kladně hodnocenou akci finančně 
zabezpečit. Touto cestou zveme všechny děti, rodiče a ostatní zájemce, kteří si 
chtějí vlastnoručně vyrobit něco pro vánoční pohodu a zkrášlení svého domova, 
aby neváhali a určitě přišli. 
I my si ve škole díky vstřícnosti a pochopení našeho pana starosty nadělíme 
dárek, na který se všichni velmi těšíme, jedná se o již zmíněnou interaktivní tabuli 
SMART Board, kterou nám přijede firma nainstalovat v první polovině prosince. 
Naši žáci se podíleli i na výzdobě vranovského vánočního stromu a již nyní 
připravujeme předštědrovečerní zpívání na Náměstí. 
Dále je zapotřebí zmínit se ještě o několika důležitých akcích. Především musíme 
poděkovat místnímu oddělení Policie ČR, zejména panu nadporučíku Radku 
Balíkovi a panu praporčíku Dušanu Podsklanovi za velmi dobrou spolupráci.  
V poslední době pro děti naší školy připravili hned dvě zajímavé akce, a to besedu 
o právním vědomí pro žáky 9. ročníku a dále velmi zajímavou praktickou hodinu 
dopravní výchovy pro menší žáky, která se setkala s velmi kladným ohlasem a 
určitě bude mít praktický přínos pro naše děti z hlediska bezpečnosti nejenom na 
silnicích. 
Prozatím u zrodu je další zajímavá akce, která se týká tentokrát mezinárodní 
spolupráce. Pokud budou mít naše děti a jejich rodiče zájem, budou se moci 
zapojit do přeshraničního projektu pro děti ve věku 5 - 10 let z Rakouska a Česka 
s názvem " Před dávnými a dávnými časy... - po stopách podyjských pohádek a 
legend". Tento projekt je součástí Dolnorakouského festivalu plánovaného  
v termínu od 8. května do 8. srpna 2010. 
Bližší informace sdělíme dětem a rodičům po Novém roce. 
 

Několik organizačních poznámek na závěr: 
Podzimní etapu sběru starého papíru jsme koncem listopadu uzavřeli, podařilo se 
nám nasbírat něco přes 4 000 kg. Na jaře, zřejmě v dubnu a květnu, bude 
probíhat 2. etapa této soutěže, která bude vyhodnocena na konci školního roku. 
Sběr elektrospotřebičů stále pokračuje, 3. ročník bude ukončen 10. května 
2010. Po tomto datu již elektrospotřebiče do školy prosím nevozte, pokud se 

zapojíme do dalšího ročníku, včas budeme veřejnost informovat. V této souvislosti 
se musíme zmínit o jedné záležitosti: přestože jsme mnohokrát upozorňovali, že 
nesmíme sbírat elektrospotřebiče, které mají obrazovku, to znamená 
monitory a televizory, přesto se našli lidé, kteří nám před školu složili dokonce 

bez předchozího upozornění pana školníka monitory a nedávno zase televizor! 
Tímto jednáním bohužel naší škole nepomohou, naopak nám přidělávají zbytečné 
starosti! A to je politováníhodné. Byli bychom vděční, pokud se tak stalo omylem, 
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kdyby si dotyční nežádoucí elektrospotřebiče zase odvezli. Těm, kteří celou akci 
pochopili a naší škole pomáhají, touto cestou děkujeme. 
Další zajímavosti, mimo jiné práce školní družiny, na našich webových stránkách:  
www.zsvranov.zde.cz 

Mgr. Zdeňka Černošková 
ředitelka školy 

 
 
 
Z ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 

 
První říjnové dny patřily „BRAMBORIÁDĚ“. Soutěžili jsme ve čtyřech 

disciplínách. První tři soutěžící v každé disciplíně byli odměněni pěknými cenami, 
ostatní dostali diplom za účast. 
 
Listina vítězů 

Disciplína 1. místo 2. místo 3. místo 
Hod bramborou do koše Tomáš Müller Dominik Toman Vilém Raška 
Sběr brambor poslepu Dominik Toman Simon Cigánek Tomáš Müller 
Odhad váhy – 1 kg brambor Ladislav Bajgl Dom. Polívková Milena Grundová 
O nejdelší bram. slupku Milena Grundová Dominik Toman Frant. Valášek 
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Velmi zdařilou akcí byla soutěž „O NEJKRÁSNĚJŠÍHO BRAMBORÁČKA, 
NEJKRÁSNĚJŠÍ BRAMBORAČKU“. Děti s pomocí maminky nebo tatínka 

vyráběly doma z brambor a jiného přírodního materiálu bramboráčky. Své výrobky 
pak donesly do družiny.Vybrat toho nejkrásnějšího – to byl pro porotu složenou 
z učitelů školy opravdu těžký úkol. Každý bramboráček byl originál, každý byl 
něčím zajímavý, výjimečný, něčím upoutal. Porota se rozhodla odměnit celkem 
pět bramboráčků (bramboraček), ale obdiv si zaslouží úplně všichni. Zvláště 
rodiče, kteří mají největší zásluhu na tom, že se tato krásná soutěž mohla 
uskutečnit. 
 
 
 

Pořadí prvních pěti: 
1. místo: Marek Altenburger 
2. místo: Natálka Pospíšilová 
3. místo: Dominika Polívková 
4. místo: Michalka Zpěváčková 
5. místo: Anička Marie Piwowarcziková 

 
 
 
 

 
 
 



 9 

Na „DÝŇOVOU SLAVNOST“ jsme se připravovali již několik dní dopředu – 

zdobili jsme prostory družiny i školy dýňovými motivy, učili se básničku, vyrobili si 
dýňový kompot. Na začátku zábavného odpoledne jsme plnili různé úkoly, 
abychom se pak mohli vydat na „dýňovou stezku“ ztemnělým zákoutím chodby 
naší školy osvětlenou svítícími dýněmi. Svou účast na stezce jsme potvrdili 
podpisem. Všichni účastníci dostali pamětní průkaz a jako dárek si každé dítě 
odneslo domů kašírovanou dýni. 
Poslední měsíc v roce probíhá již tradičně především ve znamení vánočních 
příprav. Na Mikuláše se družina proměnila v malé peklíčko s rozdováděnými 
malými čertíky a čerticemi. Děti přišly v čertovských maskách, které jim pomohli 
vytvořit rodiče. 
Vánoční atmosféru si užíváme plnými doušky. Velkou radost máme ze stromečku, 
za který moc děkujeme rodičům Dominika a  Nikolky Tomanových. Ze sádry 

odléváme svícny a různé vánoční motivy, učíme se nové písničky a koledy. 
Vyrábíme hvězdičky, které si od dětí „kupují“ rodiče za symbolickou cenu. Výtěžek 
z prodeje půjde na Konto Adventních koncertů. Vybranou částku bychom rádi 
zveřejnili v přímém přenosu Adventního koncertu ČT 13. prosince. 
 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

/dh/ 
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SSKKPP  VVRRAANNOOVV  NNAADD  DDYYJJÍÍ  

  
 
 
VÝSLEDKY A ROZPIS ZÁPASŮ MUŽSTEV SKP VRANOV NAD DYJÍ 
 

Muži IV.A 
 

8. kolo Vranov - Olbramkostel 3:1 (2:0) 

  branky: Hájek 2x, Žáček   

9. kolo Přímětice"B" - Vranov 2:3 (1:1) 

  branky: Železný P., Železný R., Mačák 

10. kolo Vranov - Slatina 2:3 (2:0) 

  branky: Hájek 2x   

11. kolo Konice - Vranov 5:1 (3:0) 

  branka: Jaklovský   

12. kolo Vranov - Gr. Mýto 4:4 (1:0) 

  branky: Jankůj, Dobrovolný, Hájek, Jaklovský 

13. kolo Vranov - Suchohrdly 3:2 (1:0) 

 branky: Hájek, Žáček  
  

  

  

Tabulka: 
 

1. Štítary"B" 13 10 2 1 53:18 32 

2. Konice 13 9 2 2 38:15 29 

3. Únanov"B" 13 8 2 3 46:19 26 

4. Těšetice 13 7 1 5 37:26 22 

5. Blížkovice"B" 13 6 3 4 24:21 21 

6. Hl. Mašůvky 13 7 0 6 27:30 21 

7. Přímětice"B" 13 6 1 6 36:22 19 

8. Chvalovice"B" 13 5 1 7 30:32 16 

9. Slatina 13 4 4 5 21:48 16 

10. Mikulovice"B" 13 4 3 6 21:30 15 

11. Vranov 13 4 2 7 24:35 14 

12. Suchohrdly 13 4 1 8 19:29 13 

13. Olbramkostel 13 3 3 7 13:33 12 

14. Gr.Mýto 13 1 1 11 13:44 4 
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Přípravka 

  

4. kolo Vranov - Blížkovice 1:1 (0:1) 

  branka: Dvořák   

4. kolo Vranov - Blížkovice 0:1 (0:0) 

5. kolo Vranov - IE Znojmo"B" 2:0 (1:0) 

  branky: Trnka Petr, Pecina Radek 

5. kolo Vranov - IE Znojmo"A" 0:5 (0:2) 

6. kolo Vranov - Jevišovice 0:3 (0:1) 

6. kolo Vranov - Pavlice 0:8 (0:6) 

7. kolo SC Znojmo"B" - Vranov 0:3 (0:2) 

  branky: Muller Tomáš 2x, Trnka Patrik 

7. kolo Práče - Vranov 3:0 (2:0) 

2. kolo Jevišovice - Vranov 1:1 (0:1) 

  branka: Beneš   
  

 
Tabulka: 
  

1. Pavlice 14 13 1 0 81:9 40 

2. IE Znojmo"A" 14 10 1 3 46:16 31 

3. Práče 14 8 2 4 31:18 26 

4. Blížkovice 14 6 2 6 17:29 20 

5. SC Znojmo"B" 14 5 0 9 22:41 15 

6. Vranov 14 3 2 9 9:35 11 

7. IE Znojmo"B" 14 3 2 9 8:48 11 

8. Jevišovice 14 2 2 10 14:32 8 
  

  

  

  

  

  

  

  



 12 

OOSSTTAATTNNÍÍ  

  
ZZMMĚĚNNAA  KKOONNTTAAKKTTNNÍÍ  AADDRREESSYY  PPRROO  ZZAASSÍÍLLÁÁNNÍÍ  PPŘŘÍÍSSPPĚĚVVKKŮŮ  
Od ledna 2010 bude redakční rada Vranovského zpravodaje pracovat v jiném personálním 
složení. Z tohoto důvodu se mění i kontaktní adresa pro zasílání příspěvků. Texty, fotografie, 
náměty proto od nového roku posílejte na adresu  infocentrum@ouvranov.cz . 

/ld/ 

KKOOLLEEMM  OOPPRRAAVV  VVRRAANNOOVVSSKKÉÉHHOO  KKOOSSTTEELLAA  

Koncem září byl uzavřen vranovský kostel Panny Marie Nanebevzaté a začaly 
v něm velké opravy. Denně zde pracuje mnoho odborníků, další restaurují 
jednotlivé cenné součásti, které byly odvezeny do restaurátorských dílen. Oprava 
pokračuje rychlými kroky, a to zvlášť proto, že nás honí termíny, ve kterých 
můžeme čerpat dotace z norských fondů a z dalších zdrojů. O zajímavých 
nálezech v kostele už obšírněji informovala různá média, přesto chci připomenout 
aspoň několik nejzajímavějších skutečností. Byla objevena krypta, potvrdilo se též, 
že celé zdivo chrámu se zachovalo v původním románském stavu. Pozornost 
poutají i zbytky románských fresek a mnohé zaujaly vykopané kosterní pozůstatky 
pod podlahou kostela. Přestože se počátky kostela tradičně datují do poloviny  
13. století, není vyloučeno, že další opravy poodhalí ještě nové skutečnosti, kvůli 
kterým bude muset být poopraveno nejedno očekávání.  
Otázek je mnoho. Mezi nejpalčivější patří tyto: Proč je ve Vranově tak velká 
neobvyklá románská stavba, proč je zde ještě tak velká sakristie a proč je zde 
rotunda?… 
Není bez zajímavosti, že v průběhu oprav bývají nedělní bohoslužby v 9.15 
v zámecké kapli a bohoslužby ve všední dny jsou slouženy v rotundě svatého 
Ondřeje za kostelem. 

P. Marek Dunda 
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DDŮŮMM  DDĚĚTTÍÍ  AA  MMLLÁÁDDEEŽŽEE  ŠŠUUMMNNÁÁ  VVÁÁSS  ZZVVEE::  

 
 
Vánoční turnaj ve stolním tenisu – pro děti z obvodu DDM Šumná v úterý  

22. 12. 2009 od 11.00 hodin v tělocvičně ZŠ Šumná. Přihlášky do 18. 12. 2009 do 
DDM Šumná.  
 
Vánoční turnaj v šachu - pro všechny děti ve věku do 9. ročníku ZŠ od 8.00 

hodin v budově ZŠ Šumná. Určeno pro obvod DDM Šumná, v úterý 22. 12. 2009. 
Přihlášky do 18.12. 2009. 
 
Dárek na poslední chvíli – ve čtvrtek 17. 12. 2009 od 13.00 do 15.30 hodin 

v DDM Šumná, možnost výroby dárků pro své blízké a možnost výroby vánoční 
výzdoby, akce je určena pro děti ve věku 1.- 9. ročníku ZŠ. Poplatek je Kč 10,--. 
 
Vánoční pečení – v pondělí 14. 12. 2009 /přihlášky do 11. 12. 2009/, od 13.30 

hodin v DDM Šumná, pro děti ve věku 1. – 9. ročníku ZŠ, příprava  jednoduchého 
vánočního cukroví - vanilkové rohlíčky, linecké cukroví,   plněné košíčky… 
Poplatek Kč 10,--. Přihlášky u p.Šremrové. 
 
Pečeme vánočku – čtvrtek 17.12. 2009 v DDM, 8.30 - 16.00 hodin, kurz přípravy 

a pletení vánočky pro děti i dospělé. Poplatek Kč 30,--. Přihlášky do 15. 12. 2009 
v DDM u p.Větříčkové. 
 
Zábavné soutěžní odpoledne – v pátek 18.12. 2009 od 14.30 hodin pro děti  

od 1. – 9. ročníku ZŠ v prostorách DDM Šumná. Přezůvky! 
 
Dětský klub domu dětí - je otevřen v předvánoční době až do 22.12. 2009  

v každý pracovní den do 16.00 hodin. 
Přihlášky a informace: 
DDM Šumná, tel 515 291 436, e-mail: ddm.sumna@zn.orgman.cz, 
http://sis.znojmo.cz/ddmsumna 
 
 
 
Upozornění: 
Dětskou karnevalovou veselici připravuje DDM Šumná  
na sobotu 23. 1. 2010 od 14.00 hodin v kulturním domě v Šumné. 
 
 
 
Dům dětí a mládeže Šumná Vám přeje pěkné Vánoce s bohatou nadílkou a 
úspěšný nový rok 2010. 
 

Miloslav Šnajdar 
ředitel DDM Šumná 
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ZZDDOOBBEENNÍÍ  VVÁÁNNOOČČNNÍÍHHOO  SSTTRROOMMUU  --  2277..  LLIISSTTOOPPAADDUU  22000099  
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NNĚĚCCOO  PPRROO  BBYYSSTTRRÉÉ  HHLLAAVVYY  

 

 
 
VODOROVNĚ: 
A. Dívčí hračka; africký kmen v Zairu.  B. Loutka; iniciály č. básníka Kryla; 
míchaný nápoj.  C. Slezské město; palivo; západočeská obec.  D. Vojenská 
jednotka; zkr. štábu pozemních armád; předložka; úkryty zvěře.  E. Horský skřítek; 
táta; příbuzná;  bankovní panika.  F.  T A J E N K A   G. Konec latinské mše; 
zabíjačková pochoutka; droga; proutěná nádoba.  H. Cosi; angl. zkr. pro 
poddůstojníka; zkr. Vysokého učení technického; anglicky zachránit.  I. 
Staroíránské symboly čistoty; rusky tento; zastar. setkát.  J. Zn. auta; předložka; 
náplň do jitrnic.  K. Ženské jméno; indiánská trofej. 
 
SVISLE: 
1. Končina.  2. Letěti skrze překážku.  3. Závěs;  zkr. Průmyslové školy 
elektrotechnické; dvorek římského domku.  4. Druh buvola; mužské jméno; dravý 
pták.  5. Ženský host.  6. Zkr. Národní knihovny; chirurgický výkon; osobní 
zájméno.  7. Úřední spisy; SPZ Českého Krumlova; potřeba oráče.  8. Kryt pro 
bojovníka; přitakání; fous.  9. SPZ Kladna; změnit obuv; iniciály českého herce 
Kostky.  10. Stavitelské umění.  11. Cizí mužské jméno; pobídka; nářečně stelivo.  
12. Japonský olympijský vítěz; hrdina; zkr. Akademické koleje Jana Palacha.   
13. Nasazovat  korunu.  14. Nosívat ven z objektu. 
 
Pomůcka:  anoa; Atari; cava; Endo; NCO; Okale; run 
 
 

Tajenka křížovky z minulého zpravodaje:  Užovka stromová 
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