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1/2019

ZASTUPITELSTVO OBCE
USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 1/2019
konaného dne 5. února 2016 v 18:00 hodin v Míchově čp. 21 – Kovárna
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Rozpočtové opatření č. 11/2018, které dle pověření ZO schválila Rada obce ke konci účetního
období. Zastupitelstvo nemá námitek a souhlasí s rozp. opatřením dle Přílohy ZO 01/2019 č. 1
 Návrh Smlouvy o výpůjčce nebytového prostoru v KD Roženecké Paseky – prodejna COOP poslané
provozovatelem COOP Velké Meziříčí. Takto navržená smlouva je pro obec neakceptovatelná
a nehospodárná – viz příloha ZO 01/2019 č. 2 a nesouhlasí s jejím podpisem. ZO navrhuje
po vyúčtování využít dotační možnost Kraje Vysočina
 Seznam žadatelů o pozemky k výstavbě RD U hřiště ve Věcově dle Přílohy ZO 01/2019 č. 3
(z roku 2016) – 5 žadatelů + 1 náhradník
 Cenovou nabídku ČMELDA – Jan Chmelař Nové Město na Moravě – barevná kamera + wifi –
snímkování silnice v Roženeckých Pasekách a v Míchově. (umístění na budově kovárny v Míchově
čp. 21 a na budově KD R. Paseky čp. 1). Bude sloužit k operativnější zimní údržbě popřípadě i k jiným
mimořádným událostem. Viz příloha CN
 Cenovou nabídku p. Romana Havlíka – klempířství a pokrývačství Roženecké Paseky na zateplení
stropu HZ Jimramovské Pavlovice PUR panely (orientační výpočet po internetu byl v podobném
rozsahu výpočtu). Viz příloha CN
 Průběh provedené inventarizace majetku obce za rok 2018. Nic nebylo vyřazováno, výsledek
souhlasí se zjištěným stavem
 Plán jednání ZO Věcov na období 1. pololetí 2019
 Výsledek Tříkrálové sbírky 2019 v obci Věcov a všech místních částech – 46.148 Kč
 Tvůrčí činnost bývalého občana Koníkova p.Pavla Sztwiertni a jeho žádost o uveřejnění příspěvku
ve Zpravodaji
 Informace o činnosti obce:
o pořízení překopávače kompostu – podána žádost o dotace z Fondu Kraje Vysočina
o dokončovací práce na lihovaru v Jimramovských Pavlovicích – sociální zařízení a šatna
zaměstnanců obce dokončena, probíhá montáž oken a vrat na přístavbě pro hasiče.
o stavební úpravy kuchyňky na obecním úřadě ve Věcově – práce již probíhají
o opravy vodárny v Odranci a posílení vrtu – podána reklamace vad díla a čeká se na příznivější
počasí. V Míchově proběhne výměna hlavního vodoměru a ve Věcově proběhne ke konci
roku 2019 výměna všech domovních vodoměrů

o podání žádosti o dotace na seniorské byty ve Věcově 6 bj – druhý pokus
o rozhodnutí o dotaci na sociální byty – čeká se na rozhodnutí. Žádost prošla schvalovacím
procesem.
o podána žádost dotace na výstavbu inženýrských sítí v lokalitě nad hřištěm ve Věcově – 5 RD
(400.000 Kč) + další úkony a bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele bez ohledu
na výsledek žádosti. Poté proběhne prodej pozemků, na které jsou uzavřeny SoSB.
o výkup pozemků v místních částech obce – pod komunikacemi a jiné – probíhá průběžně dle
možnosti soupisů a podpisů smluv.
o podání žádosti v rámci záruky na opravy domečků na dětských hřištích
o pojistná událost – protečení pultovou střechou v KD Odranec (tíha sněhu a tání). Bude
jednáno s pojišťovnou
o přípravné práce na zřízení Agendu MA21 u obce – formování pracovního výboru a podání
žádosti o dotace
o seznam možných dotací poskytovaných Krajem Vysočina v roce 2019
o po zimním období proběhne oprava MK v Odranci po vodovodu
o v letních měsících se bude připravovat MK kolem Kejdy ve Věcově k opravě povrchu
(příkopy, vyřezání keřů, propustky apod.)
o připravuje se oprava kanalizace a rozšíření sítí nad Krištofovi
o připravuje se projekt na výstavbu sportovní dráhy na hřišti ve Věcově nejen pro hasiče

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Program jednání zastupitelstva obce
 Usnesením č. 3/1/2019: Akceptuje původní vyhlášený Záměr obce č. 7/2015 z roku 2015 –
na prodej pozemků v k.ú. Věcov za účelem výstavby RD v lokalitě nad hřiště a schvaluje
(potvrzuje) seznam žadatelů a uzavřené smlouvy o smlouvě budoucí kupní s pěti žadateli
dle přílohy. Příloha seznam, žadatelů a uzavřené SoSBK.
 Usnesením č. 4/1/2019: Pořízení 2 ks kamer na monitorování stavu silnice v Roženeckých
Pasekách – z KD a v Míchově z Kovárny za cenu 13.879 Kč vč. DPH, montáže a zprovoznění.
 Usnesením č. 5/1/2019: Zateplení stropu PUR panely dle cenové nabídky p. Romana Havlíka –
klempířství a pokrývačství Roženecké Paseky – HZ Jimramovské Pavlovice v ceně 49.973 Kč
vč. DPH
 Usnesením č. 6/1/2019: Darovací smlouvu mezi Obcí Lísek a obcí Věcov na systém svozu
bioodpadu v částce 9.000 Kč dle Přílohy ZO 01/2019 č. 4
 Usnesením č. 7/1/2019: Smlouvu KUJI P01C8XTB – Pověření naší peč. služby Krajem Vysočina
k zajištění dostupnosti poskytování sociálních služeb na roky 2019 – 2020
 Usnesení č. 8/1/2019: Smlouvu IDZZ02757 o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina na poskytování
sociálních služeb naší obce v částce 146.000 Kč na rok 2019
 Usnesením č. 1/1/2019: Záměr č. 1/2019/KP – prodej pozemku v k. ú. Jimramovské Pavlovice
o výměře cca 150 m2 za cenu 10 Kč /m2 – OsV souhlasí (s podmínkou)

Zastupitelstvo obce požaduje:


Zajistit vyúčtování prodejny COOP v Roženeckých Pasekách za rok 2018 a jednat podle výsledku
na příštím jednání o možnosti dotace z kraje z FV

Skončeno: 19:50 hodin

Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká
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ZPRÁVY Z OBCE


POPLATEK ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ – TZV. SKLÁDKOVNÉ

 420 Kč za rok/osoba trvale bydlící
 500 Kč za rok/vlastník nemovitosti
Od poplatku je osvobozena fyzická osoba, která je
o Umístěna do dětského domova pro děti do 3 let věku, školského zařízení pro výkon ústavní nebo
ochranné výchovy nebo školského zařízení pro preventivně výchovnou péči na základě rozhodnutí
soudu nebo smlouvy,
o umístěna do zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc na základě rozhodnutí soudu, na žádost
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, zákonného zástupce dítěte nebo nezletilého,
o jako nezaopatřené dítě umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením na základě
rozhodnutí soudu nebo smlouvy o poskytnutí sociální služby, nebo
o umístěna v domově pro osoby se zdravotním postižením, domově pro seniory, domově se zvláštním
režimem nebo chráněném bydlení
o ve výkonu trestu
o zdržující se nepřetržitě déle jak 12 měsíců mimo území obce (resp. neznámý pobyt)
Úleva ve výši 75% se poskytuje (platba 105,- Kč):
o dítěti do věku 15 let včetně roku, ve kterém dosáhnou rozhodný věk
o studentovi pobývajícímu přechodně mimo území obce (internáty, koleje, ubytovny, priváty apod.)
o vlastníkovi dalšího domu, který je již poplatníkem dle č. 2 odst. 1 písm. a).
Úleva ve výši 50 % se poskytuje (platba 210,- Kč):
o studentovi dojíždějícímu denně za studiem mimo území obce
o osobě nad 70 let včetně roku, ve kterém tohoto věku dosáhne
Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejpozdější termín pro platbu
poplatku je 31. 12. daného roku!!!
UPOZORNĚNÍ:
POPLATEK ZA SKLÁDKOVNÉ MUSÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ VE VĚCOVĚ ZAPLATIT KAŽDÝ OBČAN, KTERÝ
JE ZDE PŘIHLÁŠEN K TRVALÉMU POBYTU, I KDYŽ ZDE TRVALE NEPOBÝVÁ –– POPLATEK JE STRIKTNĚ
VÁZÁN MÍSTEM TRVALÉHO POBYTU A OSVOBOZENÍ OD POPLATKU Z TOHOTO DŮVODU NENÍ MOŽNÉ.
TOTO SE TÝKÁ I OBČANŮ, KTEŘÍ POBÝVAJÍ V ZAHRANIČÍ NEBO BYDLÍ DLOUHODOBĚ JINDE A JEJICH
BYDLIŠTĚ JE ZNÁMO.

 Poplatek za psa
Poplatek platí držitel psa a to ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa
je poplatek 150 Kč. Je-li držitel psa poživatelem invalidního, starobního či vdovského důchodu, poplatek
činí 50 Kč / pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa.

 Vodné, stočné
Výše platby za vodné a stočné za druhé pololetí roku 2018 si můžete zjistit na obecním úřadě
tel. 732 167 728 nebo emailem obu.vecov@tiscali.cz.
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 Nájem z pozemků a veřejných prostranství
Poplatky za nájem pozemků a za užívání veřejných prostranství je možné hradit již nyní v kanceláři
obecního úřadu. Minimální platba za pronájem je stanovena na částku 100,- Kč.

Poplatky lze hradit:
hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt)
bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:
o variabilní symboly:
Věcov
1 + vaše číslo popisné
 specifické symboly:
Míchov
2 + vaše číslo popisné
skládkovné
Jim. Pavlovice
3 + vaše číslo popisné
vodné, stočné
Odranec
4 + vaše číslo popisné
poplatek pes
Rož. Paseky
5 + vaše číslo popisné
nájemné zem. pozemky
Koníkov
6 + vaše číslo popisné
nájemné veřejné prostr.
-

10
11
12
13
23

 Zasílání Zpravodaje, hlášení místního rozhlasu, výše poplatků apod. na email
Pokud máte zájem o zasílání Zpravodaje, hlášení obecního rozhlasu nebo výše poplatků apod. na Vaši
emailovou adresu, pošlete z emailové schránky, kam chcete toto posílat vaše jméno a příjmení na adresu
obu.vecov@tiscali.cz.
 HODINY PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ PARTNER VE VĚCOVĚ

Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
08:00 – 10:00
08:00 – 09:00

Telefon: 561 202 215

13:00 – 15:30
13:00 – 16:30

PRODEJ DÁLNIČNÍCH ZNÁMEK NA ROK 2019

 POVÁNOČNÍ VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
V pátek 28. 12. od 9 hod. byl zamluven
Zimní stadion v Poličce pro naše obce.
Jsme rádi, že se Vám, vašim dětem
i hokejistům na ledu líbilo. Budeme v této
nové tradici pokračovat a opět se v prosinci
můžete těšit na povánoční bruslení.

Za OsV Věcov Jaroslava Bobková
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 HOTSPOT – místa pro připojení k internetu v obci
Nově mají občané i návštěvníci možnost ZDARMA se připojit k internetu
prostřednictvím hotspotů. Pozor – omezený dosah, signál je nejsilnější v nejbližším
okolí budovy!!!!
Umístění

Název

Heslo

Hotspot KD Roženecké Paseky

KULTURNI_DUM

rozeneckepaseky1

Hotspot lihovar Jimramovské Pavlovice PavloviceKD

lihovar14

Hotspot KD Odranec

KD_Odranec

odranec6

Hotspot Kovárna Míchov

KD_Michov

kovarna21

Hotspot OÚ Věcov

Vecov_Free

veCov-61

AKCE REALIZOVANÉ OBCÍ V ROCE 2018
 Vodovod Odranec – již zkolaudováno (dotace cca 74 %)
cena 6,3 mil. Kč
 Vystrojení vrtu, napojení na řad, oplocení apod.
cca 170 tis. Kč
 Pořízení nádob na separovaný sběr odpadů a oprava velkoobjemových kontejnerů
(nádoby pořízeny na papír, sklo a plasty) – dotace 60 tis. Kč grant FV
cena 160 tis. Kč
 Pořízení domovních kompostérů – 80 ks á 1200 litrů a 100 ks á 1600 litrů
+ 1 ks štěpkovače + kontejner na textil 1 ks (dotace OPŽP 85%)
cena 680 tis. Kč
 Pořízení projektové dokumentace pro stavbu inženýrských sítí a MK vč. GEO posudku
k nové výstavbě 5 RD Věcov nad hřištěm
cca 210 tis. Kč
 Rozšíření a výměna svítidel VO za LED v Míchově (dotace 150 tis)
cena 335 tis. Kč
 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Věcov (dotace FV 150 tis. Kč)
cena 338 tis. Kč
 Pořízení mulčovacího ramene za traktor (dotace POV 127 tis. Kč)
cena 343 tis. Kč
 Pořízení projektové dok. a podání žádosti o dotaci – sen. byty Věcov čp. 51
cca 340 tis. Kč
 Pořízení projektové dok. a podání žádosti o dotaci – soc. byty Jim. Pav.
cca 260 tis. Kč
 Rozšíření veř. osvětlení v Odranci nad obcí k nové byt. výstavbě – pokládka chráničky,
zemnícího drátu a ochranné pásky – vše v délce cca 850 bm (při akci vodovod) cca 280 tis. Kč
 Přístřešek dřevěný – sběrné místo TKO Koníkov u spodní zastávky
cca 28 tis. Kč
 Rozšíření přístřešku na TKO u horní zastávky Koníkov
cca 10 tis. Kč
 Pořízení dopravních zrcadel J. Pavlovice, Věcov
cena 30 tis. Kč
 Zajištění akceschopnosti JSDH s CAS – SDH Věcov (dotace 100%)
cena 15 tis. Kč
 Výkupy pozemků pod komunikací (Štarkov, Věcov, Odranec)
cca 100 tis. Kč
 Výstavba hasičské zbrojnice J. Pavlovice u lihovaru – svépomocí + tesař a pokrytí cca 250 tis. Kč
 Reko šatny + soc. zařízení pro zam. OÚ – omítky, obklady, izolace, el. instalace cca 180 tis. Kč
 Přístřešek na traktory a stroje u lihovaru J. Pavlovice – svépomocí
cca 30 tis. Kč
 Oprava čidel automatického ovládání vrtu v Míchově
cca 12 tis Kč
 Položení žlabů do příkopy u nové výstavby na Odranci – odtok dešťové vody
cca 55 tis. Kč
 Oprava povrchu a odvodnění MK na Zadním Koníkově svépomocí + bagr (šotolina) cca 15 tis. Kč
 Zřízení obslužného sjezdu na hl. silnici v Míchově u nové výstavby
cca 20 tis. Kč
 Zřízení sběrného místa na TKO ve Věcově včetně pořízení nádob 1100 litrů
cca 80 tis. Kč
 Odkup parkoviště před OÚ od ZD
cca 20 tis. Kč
 Oprava a zpevnění nájezdu do garáže u lihovaru J. Pavlovice
cca 26 tis. Kč
 Vodopráce a opravy v KD R. Paseky, KD Odranec a KD J. Pavlovice
cca 60 tis. Kč
 Opravy a servis veřejného osvětlení ve všech částech obce
cca 115 tis. Kč
 Osvětlení požární nádrže v Míchově – 1 x halogen a sloup
cca 8 tis. Kč
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 Turistické lyžařské trasy na Novoměstsku
Turistické běžecké trasy, které se upravují na Novoměstsku, dosahují délky 100 km. Trasy jsou
upravovány severovýchodně od Nového Města na Moravě a vedou přes území obcí Vlachovice, Sklené,
Tři Studně, Fryšava, Kadov, Krátká, Sněžné, Samotín, Blatiny, Milovy, Podlesí, Kuklík, Odranec, Věcov,
Jimramovské Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, Studnice, Rokytno, Pohledec, Maršovice, Jimramov,
Zubří, Radňovice, Jiříkovice a Nové Město na Moravě.
Trasy jsou upravovány rolbou pro klasický styl běhu na lyžích. Na křižovatkách jednotlivých tras
a na dalších významných místech jsou umístěny turistické rozcestníky s oranžovými směrovkami. Všechny
trasy jsou upravovány před víkendem – v závislosti na počasí převážně v pátek a v sobotu. Nově můžete
přes GPS sledovat online pohyb rolby v terénu.
- základní informace o trasách: https://lyzovani.nmnm.cz/zakladni-informace-o-trasach/
- mapa lyžařských tras: https://lyzovani.nmnm.cz/mapa-lyzarskych-tras/
- veřejná sbírka na údržbu trati: https://lyzovani.nmnm.cz/verejna-sbirka-na-udrzbu-trati/
- sledování rolby online: https://lyzovani.nmnm.cz/sledovani-rolby-online/
- půjčovny lyží: https://lyzovani.nmnm.cz/pujcovny-lyzi/

MLADÍ HASIČI ODRANEC
 Sezona 2018 u mladých hasičů Odranec
Sezona 2018 byla u mladých hasičů Odranec pestrá, zábavná i plná starostí, ale především euforie
a obrovského nadšení.
Těšili jsme se především na premiérovou účast v poháru Soptík, kde si poměřují síly mladší a starší
družstva dětí v disciplíně požární útok. Nechtěli jsme nic nechat náhodě, a proto jsme zahájili přípravu
již na počátku roku ve vnitřních prostorách kulturního domu. Zde jsme rozvíjeli především pohybové
aktivity a fyzickou kondici dětí. Aby kroužky nebyly jednotvárné, prokládali jsme je hrami, seznamovali
se s technikou, rozvíjeli, motali a spojovali hadice. Děti tento systém vítaly a byly natěšené na první
opravdové závody.
Vstupem do sezony pro nás bylo okrskové kolo v Roženeckých Pasekách, kde jsme se měli postavit
silnému soupeři, výsledkově úspěšnému Věcovu. Bylo pro nás proto milé překvapení, když jsme toto
sousedské “derby“ těsně ovládli.
Pozitivně naladěni a zdravě sebevědomí jsme vyjeli na první kolo poháru Soptík do Dlouhého.
Zde jsme ale přivedli do praxe známé přísloví „první vyhrání z kapsy vyhání.“ Nebylo nic platné,
že na jednom terči svítil výborný čas, který by znamenal konečné 2. místo. Jako výsledný se počítá čas
na terči, který byl sestřelen jako druhý. Z prvních závodů jsme odjížděli s šestým místem, které se nám stalo
tak nějak osudným po celou sezonu.
Následovaly další prosoutěžené víkendy, za kterými jsme se vypravovali po celém Novoměstsku:
Nová Ves – 9. místo, Zubří – 10. místo, Radňovice – 6. místo, Bohdalec – 6. místo. Naším prokletím se stal
vždy jeden z terčů, který se sklopil až dlouho, dlouho po tom prvním. Jednalo se vždy jen o drobné chyby,
ale i ty nás posouvaly na nižší pozice. Jarní část závodů byla za námi a my měli jasno, na čem musíme
zapracovat, abychom v posledních dvou kolech, která se konala po prázdninách, dobyli vysněné stupně
vítězů.
Po letní tréninkové dřině a snažení jsme plni očekávání, ale i nervozity odjeli do Bobrové. Chuť
pověsit si na krk medaili a zlomit prokletí byla vidět nejenom u trenérů, ale především u samotných dětí.
A možná právě proto měl být dneska náš den. Možná právě proto jsme na jaře chybovali, abychom zlepšili
tréninky a aby ten dnešní den přišel. Hned při prvním pokusu děti zaběhly osobní rekord a cedulka
s nápisem ODRANEC na výsledkové tabuli se vyšplhala na druhou příčku. Děti s napětím sledovaly požární
útoky soupeřů, aby po tom posledním zvedly ruce nad hlavu a radost mohla propuknout. Nikdo naší
cedulkou nepohnul, a tak jsme slyšeli to, co jsme si před sezonou dali za cíl: „Na druhém místě a stříbrný
pohár získává Odranec!“ Dění v autě po cestě domů z Bobrové se dá označit za malé Nagano. Jen my měli
Rychlé špunty.
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Namlsáni úspěchem jsme přijeli na poslední závody do Maršovic. Zde se však opět probudil náš
strašák z jara a nedokázali jsme se správně trefit na první dobrou do terče. Náš výkon stačil na šestou
příčku. Šesté místo se stalo také výsledným umístěním v soutěži, kde celkem zápolilo 11 týmů v naší, mladší
kategorii.
Závody za námi. Klidný krásný podzim nahrával tomu odměnit se dětem za jejich úsilí a obětavost
v celé sezoně. První dobrodružství v podobně známé hry Boyard nachystaly dětem Edita Kadlecová
a Marcela Lamplotová. Děti zdolávaly překážky, plnily úkoly, aby na konci získaly poklad a především si užily
spoustu zábavy. Holkám moc děkujeme a už teď se těšíme, co si pro nás přichystají na další rok.
Pro druhé dobrodružství jsme si zajeli až do Jihlavy. Výlet do Robinsonova ostrova zábavy se nám
osvědčil již vloni a letos jsme si to jen potvrdili. Kolena na skákacích hradech a prolézačkách si prodřeli
nejenom malí hasiči, ale i my velcí.
A protože na Vysočinu dopadla konečně zima jako trám, rozhodli jsme se sezonu zakončit
dvoudenním soustředěním i s nocováním v kulturáku. Nejdřív jsme navštívili bazén, kde děti řádily
na vodních atrakcích, večer jsme si na projektoru z fotek a videí připomněli uplynulou sezonu. Než všichni
zalehli do spacáků, byla i projekce pohádky na dobrou noc. Po probuzení jsme nazuli běžky a vyrazili
do stopy a vše zakončili pravou zimní bobovačkou.
Již nyní jsme zahájili přípravu na závody, které se budou konat v únoru v tělocvičně ve Svratce.
Závěrem bych chtěl poděkovat dětem za příkladnou reprezentaci obce, poděkovat trenérům
a všem, kteří se na kroužku nějakým způsobem podílejí. Velké díky patří SDH Odranec a v neposlední řadě
panu Bartoňkovi, který nám zhotovil a daroval nové sportovní dresy.
Jelikož rádi posouváme hranice, počet závodů a aktivit na rok 2019 plánujeme rozšířit. Budeme rádi,
když přijdete podpořit náš tým mladých hasičů na kteroukoliv soutěž.
Za realizační tým mladých hasičů SDH Odranec Jan Buchta
 Párkové závody v Odranci
V sobotu 26.1.2019 se uskutečnily na Odranci tradiční Párkové závody v běhu na lyžích. Bohatá
sněhová nadílka přikryla v pátek připravené tratě, ale organizátoři se nevzdali. I když skútr z Odrance
zastavila technická závada, díky p. Luboši Prudkému a jeho stroji měli závodníci kde poměřit svoje síly.
K závodu se zapsalo 53 závodníků a závodnic všech věkových kategorií. Ve 13:30 již někteří závodníci
netrpělivě vyhlížejí start. Hvizd a je odstartováno. První závodníci na dětských kluzkách vyjíždí na trať.
Rodiče se objevují v rolích zvedačů, servismanů… Postupně se rychlost a technika závodníků zlepšuje.
Všichni fandí všem. Na tribuně panuje výborná atmosféra. Po závodech dětí nastupují ženy a muži. Role
se vyměňují. Teď se fandí mámě, tátovi…
Po dojezdu každého účastníka byl k dispozici teplý čaj, svařák, párek v rohlíku. Závodníci odcházeli
s medailemi na krku, ať již byly z cenného kovu nebo z perníku. Vyhráli totiž všichni ti, kteří se postavili
na start. Ti, kteří oprášili svoje lyžařské náčiní a utkali se se svými sousedy a známými ve sportovním klání.
Příští rok v bílé stopě na shledanou.
Za SDH Odranec Jan Tatíček st.
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TŘÍKRÁLOVÁ

SBÍRKA

Výsledky Tříkrálové sbírky v našich obcích:
2016
Věcov
Míchov
Jim. Pavlovice
Rož. Paseky
Odranec + Koníkov

11 894
4 799
6 236
0
5 904
28 833

2017

2018

11 058
5 435
5 827
4 641
6 040
33001

13 042
5 160
7 996
5 600
8 205
40003

2019
13 690
6 650
8 952
6 587
10 269
46 148

Děkujeme koledníkům a všem, kteří přispěli.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Počet obyvatel obce Věcov a místních částí k 31. 12. 2018:
DLE VĚKU
1 - 10 let
11 - 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 - 70 let
71 - 80 let
81 - 90 let
nad 90 let

MUŽI
39
33
55
56
63
44
39
36
14
0
379

ŽENY
40
31
31
44
48
51
33
33
14
2
327

CELKEM
79
64
86
100
111
95
72
69
28
2
706

DLE OBCÍ
Koníkov
Jimramovské Pavlovice
Odranec
Míchov
Roženecké Paseky
Věcov
CELKEM

24
91
109
112
129
241
706

 V roce 2018:
 narodilo se 10 dětí:
o 6 chlapců a 4 holčičky
o 2 ve Věcově, 4 v Roženeckých Pasekách, 4 v Míchově
 přistěhovalo se 10 občanů:
o 3 do Věcova, 2 do Míchova, 2 do Odrance, 3 do Jimramovských Pavlovic
 odstěhovalo se 9 občanů:
o 2 z Koníkova, 4 z Míchova, 2 z Roženeckých Pasek, 1 z Věcova
 zemřeli 3 občané:
o 2 z Míchova a 1 z Roženeckých Pasek
Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová

8

