
 
 
 
 

   Občasník Obecního úřadu Věcov 

(Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) 
 

Informace z MěÚ 
� Zápisy dětí do cestovních pasů – ukončení 

MěÚ Nové Město na Moravě  upozorňuje, že v důsledku novely některých zákonů 
nebude možno od 1.7.2011 provádět zápisy dětí do cestovních dokladů rodičů. Rodiče, kteří 
budou chtít své dítě mladší 10 let do cestovního dokladu zapsat, tak mohou učinit nejpozději 
do 30.6.2011. Dítě, které bylo do cestovního dokladu rodiče zapsáno přede dnem 1.7.2011, 
však smí překročit hranice bez vlastního cestovního dokladu s rodičem, v jehož dokladu je 
zapsáno, nejpozději do 26.6.2012. Tímto dnem zápis dítěte v cestovním dokladu pozbývá 
platnosti. Cestovní doklad rodiče zůstává i nadále platný.  
 
� Rozšíření služeb elektronického objednávkového systému  

MěÚ Nové Město na Moravě  informuje, že dne 17.5.2011 byla na webových 
stránkách města spuštěna aplikace rozšiřující elektronický objednávkový systém o novou 
službu. Žadatelé zde najdou informace o aktuálním stavu podaných žádostí o vydání 
řidičského průkazu, průkazu profesní způsobilosti řidiče, karty do digitálního tachografu, 
občanského průkazu nebo pasu atd. Dle data podání žádosti, lze zjistit, zda je vyrobený 
doklad již připraven k předání.  

                                                                           

Informace z OÚ 
� Znečišťování veřejného prostranství – skládka v Míchově  

Už několikrát jsme ve zpravodaji zmiňovali, že skládka v Míchově u hřiště je 
nelegální. Naveženou hlínu, kamení a ostatní materiál jsme urovnali, čekali na navážku 
ornice, aby se prostor mohl zasít trávou.  Bohužel dnes je zde opět navežená stavební suť… 
Stačilo jen zvednout telefon a zeptat se starosty, kam jinam lze tento odpad odvézt.  
 

� Znak a vlajka obce 
  Podvýbor pro heraldiku a vexikologii Poslanecké sněmovny ČR se dne 11. května 
2011 zabýval naší žádostí o udělení znaku a vlajky a doporučil, aby nám byly symboly 
v navrhované podobě uděleny. Udělený symbol obce Věcov odpovídá následujícímu popisu: 
Znak:  V modro-červeně polceném štítě vpravo zlatý korunovaný dvouocasý lev s červenou 
zbrojí držící na zlaté žerdi stříbrný praporec s ocasem s červeným heroldským křížem, vlevo 
stříbrný kůň ve skoku se zlatou zbrojí, jazykem, hřívou a ocasem, přidržující postavený 
stříbrný meč se zlatým jílcem. Dole zkřížené stříbrné sekery se zlatými topůrky. 
Vlajka:  List tvoří žerďový modrý pruh široký polovinu délky listu a tři vodorovné pruhy, 
červený, bílý a červený. V žerďovém pruhu žlutý korunovaný dvouocasý lev s červenou 
zbrojí a jazykem, držící na žluté žerdi bílý praporec s ocasem s červeným středovým křížem.  
  O této skutečnosti nám pravděpodobně v brzké době bude doručeno rozhodnutí 
předsedkyně Poslanecké sněmovny a v případě jejich schválení nám budou symboly  předány 
právě předsedkyní PS Parlamentu ČR Miroslavou  Němcovou při slavnostní aktu.  
 

� MUDr. Jelínková oznamuje 
MUDr. Jelínková Jaroslava oznamuje, že ve dnech 13.6. – 19.6. 2011 nebude 

z technických důvodů v Jimramově ordinovat. Zástup zajišťuje MUDr. Petrů ve Sněžném.  
Po, St, Čt, Pá      7.30 – 12.00      Út 10.00 – 12.30   14.00 – 16.00  
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� VPP 2011 
Jako každý rok tak i letos jsme požádali o příspěvek na zřízení míst veřejně 

prospěšných pracovníků. Bohužel současná politika není nakloněna těmto příspěvkům a nám 
se podařilo získat pouze 2 místa s tímto příspěvkem (v roce 2010 to bylo 7 míst). Takže máme 
od dubna zaměstnaného p. Fuchse s příspěvkem ÚP, p. Totuška na pracovní smlouvu bez 
příspěvku od ÚP. Od května p. Michalíka s příspěvkem od ÚP. Tento počet pracovníků 
nebude stačit provádět údržbu v takovém časovém provedení, jako tomu bylo vloni. Proto vás 
prosím o shovívavost v prodlevě s letní údržbou a  ostatními pracemi. Budeme také vděčni za 
jakoukoli pomoc ze strany občanů, ať už to bude sečení, úklid apod. Jako výborný příklad 
mohu uvést přístup rodičů, kteří se dohodli a střídají se v údržbě – sečení dětského hřiště ve 
Věcově. Za to jim patří dík.                                                                          Z. Vraspír,  starosta 

 
� Návštěva kronikáře PhDr. Jiřího Bartoně, příprava na výročí naší obce  

V roce 2012 oslaví naše obec Věcov 620 let od první písemné zmínky o naší obci. 
Toto výročí nechceme jenom oslavit, ale také podchytit do nějaké hezké 
knižní podoby a vytvořit tak materiál pro další generace. V současné době 
probíhá sběr různých dat, podkladů, kronik a fotografií. S p. Miroslavem 
Kružíkem z Okresního archivu ve Žďáru nad Sázavou jsme domluveni, že 
získá z archívu vše potřebné a zpracuje to do publikovatelné podoby – 
jednalo by se  asi o 18. – 20. století. Dále jsme navázali úzkou spolupráci 
s PhDr. Jiřím Bartoněm z Prahy (s nepřímým dědicem p. Věcovského – 
historika a rodáka z Věcova), který má kořeny na Vysočině, zpracoval již 
několik knižních publikací z okolních obcí (Vír, Chudobín, Sněžné, 
Ubušín a další..  

Pan PhDr. Bartoň by zpracoval nejstarší historii o naší obci – 
osídlování, kolonizace, územní příslušnosti, 30-ti letá válka, rychtářství, petice, období M. 
Terezie, lidovou tvořivost a řemesla, legionáři a domy a ostatní nemovitosti. 

 Pan PhDr. Bartoň nás navštívil 13.května 2011 a poradil nám mnoho cenného. Jsme 
rádi, že se nám podařilo sehnat tyto dva fundované odborníky a také si ceníme dobrých rad 
našeho rodáka p. Vladimíra Makovského z Velkého Meziříčí, který nás trochu popohnal 
s tvrzením, že už zbývá dost málo času.   
             Rádi bychom Vás požádali o jakékoliv údaje z Vašich rodinných kronik, fotografie z 
Vašich archivů, historické dokumenty, plakáty apod., které si myslíte, že by se měly v knize o 
Věcově objevit. Dokumenty a fotografie bychom si přeskenovali do PC a originály Vám 
ihned vrátili. Jakékoli podklady velice přivítáme. Můžete je zapůjčit k přeskenování buď 
přímo na obecním úřadě nebo p. Jarmile Librové nebo Zdeňku Vraspírovi. Za spolupráci 
velice děkujeme.                                                                                           Z. Vraspír - starosta 
 

� Rady spoluobčanům – policie varuje před podvodníky  
Policie ČR nás oslovila z důvodu nárůstu okradených seniorů  a požádala o spolupráci 

při medializaci preventivních opatření, která by mohla napomoci k  zadržení pachatelů trestné 
činnosti. Policie klade důraz především na starší občany na vesnicích a v malých obcích.  V 
loňskem roce došlo na Žďársku k deseti případům, kdy se obětí podvodníků stal senior. 
Celková škoda se vyšplhala na neuvěřitelných 164 tisíc korun. Hlavně starší a handicapovaní 
lidé se stávají častou a snadnou kořistí různých podvodníků. Legendy, jak se dostat do 
blízkosti jsou stále dokonalejší. 
  Vím, že to všem připadá samozřejmé, ale v okamžiku, kdy vám za dveřmi stojí cizí 
člověk a prosí o pomoc, jeden mnohdy poleví v opatrnosti a poruší své zásady. Je velice těžké 
zachovat chladnou hlavu a uvažovat racionálně bez ovlivnění. Je velice důležité si uvědomit 
to, že když neotevřu dveře člověku nouzi, tak mu tím neodmítám pomoc, ale pouze 
chráním sám sebe. Vždyť pomoci mohu i přes zavřené dveře. Odkáži je na sousedy, 
přivolám lékaře (155) apod.  
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  Vyzýváme občany k bdělosti, aby si všímali pohybu cizích osob  a vozidel, které 
přijedou do jejich obce. Policii významně pomůže při pátrání po pachatelích záznam 
registrační značky, typu a barvy vozidla, případně osob, věk, etnikum. V případě 
zachycení podobných poznatků z Vaší obce informujte Policii ČR na tel.  158. 

Na závěr několik rad, jak se takovými lidmi nenechat oklamat a okrást.  
1. Nikdy neotvírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi. 
2. Cizí lidi si nikdy nevpouštějte do bytu.  
      Pouze ty, které dobře znáte, nebo se vám důvěryhodně prokáží a sdělí vám, proč přichází. 
3. Pokud vás někdo oslovuje jménem, ještě to neznamená, že  vás zná. 
      Je vhodné uvádět na jmenovce na dveřích příjmení v množném čísle ( např. Novákovi)    
      nebo v mužském rodu, zvláště v případě, že v bytě žije sama žena. 
4. Buďte opatrní, neotvírejte každému, kdo vás za dveřmi požádá o pomoc, např. o 

možnost si zatelefonovat, či předání zásilky pro vašeho souseda. Situaci můžete řešit, i 
přes zavřené dveře.  

5. Mějte vždy důležitá tel. čísla poblíž vašeho telefonu nebo na dobře viditelném místě. 
6. Zamykejte hlavní vchodové dveře. 
7. Nemívejte doma více peněz v hotovosti nebo velmi cenné věci.  
      Peníze si raději uložte na svůj účet a cennosti do bezpečnostní schránky v bance. 
8. Své cennosti si raději vyfotografujte.  
       Po jejich případném odcizení vám tyto fotografie usnadní jejich identifikaci. 
9. Noste u sebe jen nezbytnou peněžní hotovost. 
10. Nikdy se před nikým nechlubte tím kolik máte doma peněz. 
      Ani tím, jaké vlastníte cennosti. Stačí nepatrná chvilička, aby si vás podvodník vytipoval a    
      dostal se do vašeho bytu, kde vás může připravit o peníze i cennosti.  
11. Časté jsou i případy, kdy vás neznámá osoba žádá o pomoc a vzbuzuje tím soucit. 

Potřebuje nutně půjčit nebo rozměnit finanční obnos a mezitím co jdete pro peníze, 
využije situaci k odcizení např: peněženky nebo uložené hotovosti. Vynalézavost 
podvodníků je opravdu velká. Mohou se vydávat za přítele Vašeho příbuzného či 
známého. Je proto bezpečnější si informace vždy pro jistotu ověřit. V případě zástupců 
firem provádějících odečty energií, požadujte služební průkaz prokazující příslušnost 
k dané společnosti.  

12. Nepodléhejte vidině snadného zbohatnutí, protože nikdo vám nic nedá zadarmo!!! 
 

 

    

����    Pálení čarodějnic 
Každoročně se 30. dubna  pálí ve Věcově i v okolí „čarodějnice“. Stejně tak to bylo 

naplánováno i pro letošní rok. Počasí ale nepřálo a tak bylo rozhodnuto, že oheň bude 
zapálen, až bude pěkné počasí. Všechny děti na tento den netrpělivě čekaly. Neustále se ptaly 
svých rodičů, kdy už?  Tuhle sobotu?  Jenže věcovská čarodějnice někomu nedala spát a TÉ 
soboty se děti bohužel letos nedočkají. 

 Když dohořela pasecká čarodějnice tak  z ničeho nic ve 3 hod. ráno vzplála i ta 
věcovská.  Z prvotního úleku, myšlenek co se všechno mohlo stát, zůstalo jen zklamání.  
Nikdo neuvěřil tomu, že se čarodějnice sama vznítila.  Ten,  kdo ji zapálil, neuškodil  
věcovským, ale především zklamal děti, které se na velký oheň těšily. 

 Je smutné, že zde akce pro děti pořádá málokdo Český svaz žen, ZŠ a MŠ,…  Ti co 
zapálili čarodějnici by se měli dětem nějak revanžovat. Nikdo z nich by nepřidal tisícikorunu 
či dvě na nějakou akci. Ale zkazit radost, zklamat děti a škodit - to jim první květnovou noc 
udělalo velkou  radost.                                                                                                  OV Věcov 
 

N Á Z O R Y    Č T E N Á Ř Ů   
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����    Orchestrion zazněl ve Věcově naposled 
V neděli 22.května 2011 se uskutečnilo na rychtě 

u Dostálů setkání rodiny Elišky  Gabrielové (dědičky 
rychty) s občany Věcova a okolních obcí. Této události 
se zúčastnilo dle majitelů kolem sta obyvatel. Paní 
Gabrielová nás seznámila s historií rodu Dostálů a 
rychty, bylo nám umožněno si ji před rekonstrukcí 
prohlédnout a její syn nám ukázal plány chystané 
přestavby.  

Samozřejmě také došlo na orchestrion Dalibor, 
který rodina Gabrielů vlastní. Plně funkční Dalibor se 
nám představil v plné kráse a písně jím zahrané nám byly odměnou. A co bude s Daliborem 
při přestavbě? Projde restaurátorskou dílnou a dočasně bude umístěn v muzeu v Bystřici nad 
Pernštejnem. Až bude rychta nově postavena, orchestrion se opět vrátí do Věcova.  

Dovolte mi, abych vyjádřila poděkování p. Elišce Gabrielové i celé její rodině za 
velmi pěkný nedělní zážitek.                              

                                                               Jarmila Librová – předsedkyně kulturní komise 
 
 

� Hasičská soutěž  
V pátek 20. května 2011 od 16,00 hod se ve Věcově za restaurací uskutečnila 

(v náhradním termínu) okrsková soutěž SDH v požárním sportu. Soutěže se zúčastnily 
všechny sbory okrsku Věcov mimo Jimr. Pavlovic. Průběh soutěže byl bez technických závad 
a nedostatků a vše probíhalo dle pokynů rozhodčích. Okrskovou soutěž musím velice kladně 
ohodnotit. Stroje a vybavení sborů se zlepšuje a je na dobré úrovni. Velitelé a soutěžní 
družstva zaslouží poděkování za účast a dobré reprezentování svého sboru. Všechna soutěžní 
družstva obdržela diplom a pohár. Vítězné družstvo si k hlavní ceně ještě odneslo Putovní 
pohár  poslance pana Karla Černého.  

Rád bych poděkoval všem rozhodčím za hladký průběh soutěže, ženám za obsluhu u 
občerstvení, členům okrsku Věcov za dobrou přípravu a organizaci a také všem, kteří se 
zúčastnili ať už jako soutěžící nebo diváci. Obecnímu úřadu ve Věcově děkuji za materiální a 
technickou pomoc, SDH Věcov za zapůjčení laviček a zaměstnancům obce a ZD Věcov za 
posečení prostoru a dovoz laviček a stolků. Děkuji také TJ Věcov za půjčení areálu 
sjezdovky. 
                                                     
Výsledková listina  

Pořadí SDH Útok P řekážky  Otázky Celkem 
1. Rož.Paseky 69.00s 49.00s + 5 b 123.00s 
2. Odranec 87.00s 52.00s + - 0 b 139.00s 
3. Věcov 98.00s 50.00s + - 0 b 148.00s 
4. Míchov. 99.00s 58.00s + 5 b 162.00s 

 
 
Rozhodčí:  
Topinka Milan – hlavní rozhodčí soutěže, Bukáček Tomáš - velitel soutěže, Vraspír Zdeněk – 
materiálně technické zajištění soutěže, Peňáz Milan – otázky; Vašík Josef a Nebola Jaroslav – 
časomíra útok, Topinka Martin – startér, Dvořák Zdeněk – pořadová, Lamplot Pavel a Kosek 
Milan – časomíra překážky, Zobač Miroslav, Zobač Radek – voda a CAS, Kakačová Marie, 
Zobačová Marie, Kadlec Radek, Prosecký Milan, Straka Jan, Prudký Luboš – obsluha kiosku, 
organizace soutěže, zboží apod., Tatíček Jan st. – průběžné výsledky. 
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� Srovnávací testy SCIO v ZŠ Věcov 
         Každý z nás je potěšen, když výsledky jeho práce jsou 
veřejností pochváleny. Potěší to, pohladí po duši, nakopne to 
k další práci. Hodnotíme průběžně, celý život. Vždy po 
náročném období si řekneme, co zlepšit, jak se pustit do další 
výzvy. Pro žáky je zhodnocením každodenní práce  známka. Většinou to bývají 1 a 2. Když se 
nezadaří, může to být horší. 
         Letos jsme se poprvé zúčastnili srovnávacích testů společnosti SCIO, které byly určeny 
žákům 3. ročníků. Testy jsou zatím dobrovolné, celostátní. Jedná se o zábavné testování 
vhodné pro sledovanou věkovou kategorii – test má motivační charakter a mezi jiným 
umožňuje seznámit děti s odlišným principem ověřování znalostí a dovedností, než je běžná 
písemka, test či pětiminutovka.  Testy zpracovali Tomáš Gregor, Jan Votava, Barbora 
Bobková a Barbora Votavová. Termín testů byl stanoven na konec měsíce března, přísně 
stanovená pravidla dovolovala počítačovou nebo papírovou verzi. Sledované oblasti – 
matematika, český jazyk, klíčové kompetence (všeobecný rozhled s logickým uvažováním), 
člověk a jeho svět (přírodověda) a anglický jazyk.  
         Žáci naší školy dopadli v hodnocení velmi dobře. Posuďte sami. 
 
Sledovaná oblast Počet úkolů Zhodnocení 
Matematika 18 úkolů Špičkové výsledky, patříme mezi 10 % 

nejlepších testovaných škol 
Český jazyk 18 úkolů Nadprůměrné výsledky, lepší než 70% 

zúčastněných škol 
Klíčové kompetence 18 úkolů Nadprůměrné výsledky, lepší než 70% 

zúčastněných škol 
Člověk a jeho svět - přírodověda 18 úkolů Nadprůměrné výsledky, lepší než 80% 

zúčastněných škol 
Anglický jazyk 18 úkolů Špičkové výsledky, patříme mezi 10 % 

nejlepších testovaných škol 
 

� Plavecký výcvik v MŠ 
I v letošním roce se uskutečnil plavecký výcvik dětí z MŠ. Opět jsme jezdili do 

Bystřice nad Pernštejnem, kde se nám moc líbí. Velké poděkování od dětí a učitelek MŠ patří 
hasičům Věcov, kteří zapůjčili auto na přepravu dětí do bazénu a řidičům p. Miroslavu 
Zobačovi, p. Radku Zobačovi, p. Milanu Peňázovi, kteří je ve svém volném čase a zdarma 
vozili.  

 

� Školní výlet 
V pátek 27.5.2011 se uskutečnil výlet dětí MŠ a ZŠ společně s rodiči. Vyrazili jsme na 

pohádku na Kunětickou horu, na Perníkovou chaloupku k Pardubicím a na konec jsme 
navštívili Muzeum loutek v Chrudimi. I když nám počasí nepřálo, myslíme si, že výlet se 
vydařil. Někomu se líbil více, někomu méně, ale tak už to chodí. Už se těšíme na ten příští. 

 Zaměstnanci MŠ a ZŠ Věcov 

� Sběr papíru a PET víček  
Žádáme rodiče, děti a všechny spoluobčany, kteří pomáhají sbírat papír a PET víčka 

našim žákům do soutěže, aby je odevzdali do ZŠ nebo MŠ do 10.6.2011. Doufáme, že se letos 
umístíme lépe než vloni. Je těžké obstát v konkurenci větších škol. Proto prosíme, pomozte 
nám se sběrem!!!  

Z Á K  L A D N Í     A    M A T E Ř S K Á     Š K O L A  
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�  O pohár včelky Máji 
Letos jsme se poprvé zúčastnili soutěže „ O pohár včelky Máji“ na propagaci 

včelařství mezi dětmi.  Hodnocení obrázků proběhne v průběhu měsíce června v Praze. My 
vám některé soutěžní práce ukážeme už dnes.   

 
 
 
 

 
 

 

 

 

� Včelařská soutěž 
V sobotu 30. dubna se včelařský kroužek mládeže (VKM) z Věcova zúčastnil 

Oblastního kola soutěže „Zlatá včela 2011–Vysočina“. Soutěž se konala nově v Základní 
škole v Bobrové. Sešlo se celkem 37 soutěžících ze 7 kroužků. Vše bylo dobře připraveno, 
paní učitelky z Bobrové nás mile uvítaly a ve velmi hezkém prostředí započalo soutěžní klání. 
Vzhledem k velkému počtu soutěžících se zahájení posunulo na půl devátou a tak jsem 

končili až ve 13,00 hodin namísto 11,30 hodin. Soutěžilo se ve dvou 
kategoriích (mladší a starší žáci ZŠ). Soutěžní disciplíny: 1.testové 
otázky, 2.botanika (poznávání rostlin), 3. včelařské pomůcky, 4. 
sestavení cvičného včelího úlu a ústní otázky. Doprovod z řad rodičů 
se postaral o dozor dětí a včelaři vytvořili organizační tým soutěže. V 
rychlosti jsme snědli chutný oběd a sešli se ve třídě na vyhodnocení 
soutěže.  

Náš kroužek reprezentovalo 12+1žák, kteří se umístili:  
Kategorie starších žáků (5. - 9. ročník ZŠ) - 4. místo Terezie Hanáková 
z R.Pasek, 5. místo Anna Votavová z Věcova, 6. místo Veronika 

Zobačová z Věcova.V kategorii mladších žáků (1. - 4. ročník ZŠ) 1. místo 
Vladimír Kosek z Věcova, 3. místo Tomáš Gregor z Věcova, 6-7. místo 
Radek Libra z R.Pasek a Jan Votava z Věcova, 9. místo Jan Nešták z R. 
Pasek, 15. - 17. místo Barbora Votavová a Pavel Bojanovský z Věcova,    
19. – 20. místo Renata Zobačová z R.Pasek, 22. - 23. místo Tomáš Černý 
z Koníkova, 24. místo David Kosek z Věcova. 

Po vyhodnocení a předání diplomů a věcných cen se jelo  na výlet do 
ZOO v Jihlavě. V ZOO nás trochu zlobilo počasí, ale vše se zvládlo a 
všichni jsme se v pořádku vrátili domů. Soutěžící si určitě odnesli domů 
spoustu zážitků. 

 
�  Požární ochrana očima dětí 

            V letošním roce se děti z naší MŠ jako tradičně zúčastnily soutěže 
Požární ochrana očima dětí. Děti se na malování těší a s radostí pracují. 
Letos se do soutěže přihlásilo celkem 3481 dětí z celkem 135 škol.  Práce 
jsou vždy moc pěkné, ale vyhrát můžou jen ti nejlepší. Letos ve svých 
kategoriích v okresním kole obsadil 1. místo Michal Gregor z            
Věcova, 2. místo Daniel Bobek z Věcova. 
             Michal Gregor získal i 1. místo i v krajském kole. Společně s rodiči 
se zúčastnil slavnostního předávání cen v  Přibyslavi.  Jeho práce postoupila 
do celostátního kola. Všichni Míšovi držíme palce, aby práce byla úspěšná.  
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� Výběrové řízení  
Ředitelka Základní školy a Mateřské školy Věcov, okres Žďár nad Sáz., přísp. organizace 

vyhlašuje  
 

výběrové řízení na obsazení místa 
 

- asistent integrovaného dítěte MŠ  
  (pracoviště MŠ Roženecké Paseky)  0,5   úvazku 
- vychovatel školní družiny  (pracoviště ZŠ Věcov)  0,43 úvazku 

•  Předpokládaný nástup: 1. 9. 2011 

Náplň práce:  
- individuální práce s integrovaným dítětem při výchovně vzdělávacích činnostech, 
- asistence při sebeobslužných činnostech a pomoc při začleňování dítěte do kolektivu, 
- školní družina – řízení odpoledních zájmových činností  
 

Předpoklady pro výkon práce:  
-     způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost  
-     odborná kvalifikace odpovídající §16, §20 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických   
       pracovnících v pozd.znění, 

 
Další požadavky:  

-     znalost školské problematiky a souvisejících právních předpisů, 
-     organizační schopnosti, kreativita, trpělivost, přirozená autorita 
-     řidičský průkaz sk.B, vlastní automobil výhodou, ale ne podmínkou 

 
Náležitosti písemné přihlášky: 

- jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého    
      pobytu,   příp. korespondenční adresa, kontaktní spojení (číslo telefonu, příp. e-mail) a   
      podpis 
 

K přihlášce přiložte: 
-     kopie dokladů o dosaženém vzdělání, 
-     kopie dokladů o průběhu zaměstnání a délce pedagogické praxe, včetně zařazení, 
-     strukturovaný životopis, 
-     výpis z rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců)  
 

Přihlášky s uvedenými doklady zašlete do 15.6. 2011 na adresu: ZŠ a MŠ Věcov, okr. Žďár 
nad Sázavou, Věcov 66, 592 44 Věcov. Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými 
náležitostmi a přílohami, bez nich není Vaše přihláška úplná a nemůže být zahrnuta mezi 
přihlášky dalších uchazečů o obsazované místo. Obálku označte slovy  „Konkurz  asistent“ 

 
 
� Oznámení  

Mateřská škola Roženecké Paseky oznamuje, že bude uzavřena v době                       
od  11. července 2011 – 26. srpna 2011. Provoz bude opět zahájen 29. srpna 2011. Uzavření 
provozu bylo projednáno se zřizovatelem zařízení.  
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� � � � Přednáška o čínské medicíně 
ČSŽ Věcov pořádá dne 4. června 2011  v 16.00 hod pro veřejnost 

přednášku o čínské medicíně na téma „Léčíme se bylinkami aneb  jak se 
léčí čínskou metodou“. Odpolednem Vás provede p. Marie Poulová. Na 
přednášce si bude možno  zakoupit i některé produkty z bylin. Lze možno 
prodiskutovat i individuální obtíže a vhodnost výtažků z bylin.  

Tato přednáška je velice zajímavá. Srdečně zveme  nejen  ženy ale i  muže.  
Srdečně zvou pořadatelky.  

 
 

� Kulturní víkend Sněženska 2011 
Klub přátel umění Vysočina spolu s Klubem seniorů  Sněženska a Městysem Sněžné pořádá  

 
v neděli 12.6.2011 od  9.00 – 17.00 hod. 

Jarmark tradičních řemesel 
 

s ukázkami vybraných řemesel a prodejem výrobků lidových řemeslníků.  Vystoupení 
skupiny Klapeto městyse Kunčice s písněmi K. Hašlera, flašinetáře, kejklíře, žongléra, 
chůdařů, skupiny Artróza - mažoreti, orientální tance, historický šerm, přehlídka starých 
motocyklů, traktorů a zemědělské techniky. Pro děti jsou připravené dětské turnaje, 
lukostřelba nebo možnost svezení bryčkou a na konících.  

Bohaté občerstvení – opékané sele, kančí guláš, dančí klobásy, domácí bramboráčky a 
další pochoutky sladké i slané, točené pivo, nealkoholické nápoje apod.  
 
 

� Svatodušní výlet 
SDH Věcov zve všechny na tradi ční svatodušní výlet, 

který se koná 12.6.2011 od 14.00 hod. na výletišti ve Věcově. 
K tanci a poslechu hraje kapela Jásalka. 

 
 
� Dětský den 

ČSŽ Věcov ve spolupráci s obcí Věcov pořádají 
 

v neděli 26.6.2011 od 14.00 hod.  na hřišti ve Věcově 
DĚTSKÝ DEN 

 
Přijďte si užít odpoledne plné her, trampolíny a skákacího hradu. 

 

� Restaurace ve Věcově  
Nový nájemce restaurace ve Věcově p. Šerý oznamuje, že od 1. července 2011 se 

znovu pro veřejnost otevírá. Srdečně zveme. 
           
 
   
Ve Věcově  2.6.2011                        Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Jílková, DiS.,Mgr. Miroslava Prudká 

P O Z V Á N K Y 


