
   

 

 

 

 

 

 Občasník Obecního úřadu Věcov  

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

www.vecov.cz   obec.vecov@tiscali.cz   tel. 566 562 821  číslo 2/2012 

 

 

➢➢➢➢➢➢➢➢    Výpis z Usnesení řádného jednání ZO Věcov č. 1/2012  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- prodej obecních pozemků k výstavbě v kú. Jimr. Pavlovice (dle záměru č. 6/2011 
• manželé Yvona a Oldřich Prokešovi, Brno – pozemek p.č. 283/6 o výměře 1028 m2 

v k.ú. Jimramovské Pavlovice 
• ing. Adéla Skotáková, Blatiny 13, pošta Svratka – pozemek p.č. 283/17 o výměře 988 

m2 v k.ú. Jimramovské Pavlovice 
za podmínky 120 Kč/m2 + výstavba do 5 let ode dne prodeje 

- záměr č. 1/2012 – odkup pozemků v k.ú. Míchov od  
• p. Miloše Uherky, Míchov č. 47 p.č. 340 o výměře 264 m2 za 10 Kč/m2 
• p. Josefy Horňásové, Lhota č. 60 p.č. 341 o výměře 25 m2 za 20 Kč/m2 
v ochranném pásmu vodojemu veřejného vodovodu Míchov a zřízení věcného břemene 
chůze a jízdy za účelem údržby, oprav a provozu stavby vrtu a vedení veřejného 
vodovodu na pozemku pč. 342 v PK (p. Horňásová), vše kú. Míchov 

- výši poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů tzv. skládkovné pro rok 2012 ve výši 460 Kč/osoba trvale 
bydlící/ vlastník objektu a schvaluje doplatit trvale žijícím občanům v obci 60 Kč ze 
základního poplatku. Ostatní slevy zůstávají dle Vyhlášky č. 6/2010 beze změn 

- hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Věcov za rok 2011 ve výši + 25 261,01 Kč  a přesun 
prostředků do rezervního fondu 

- zástupce zřizovatele PO ZŠ a MŠ Věcov p. Jarmilu Librovou do Školské  rady 
- že, není nutno schvalovat v ZO rozpočtové opatření – úpravy položek v rámci paragrafů 

(přesuny položek) a pověřuje tímto starostu obce a účetní – od. r. 2012 
- příspěvek 1 500,- Kč na dětský karneval pro MŠ a ZŠ Věcov  
- dodatek smlouvy  na rok 2012 mezi obcí a městem Bystřice n/P na období leden – červen  a 

uhrazení částky 40 500,- Kč (9 žáků) – NEI výdaje 
 

➢➢➢➢➢➢➢➢    Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění a 
využívání a odstraňování komunálních odpadů – tzv. skládkovné 
 Poplatek se vybírá dle Vyhlášky č. 6/2010 ve znění přílohy č. 1/2012. Poplatníkem je 
každá fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt. Dále fyzická osoba, která má na území 
obce ve vlastnictví stavbu k individuální rekreaci nebo podobnému využití bez trvale 
bydlící osoby. 
 Zastupitelstvo obce schválilo na svém řádném jednání výši poplatku pro rok 2012 ve 
výši 460 Kč/osobu s doplatkem trvale žijícím osobám 60 Kč – tj., 400,- Kč/ za osobu trvale 
bydlící v obci. 
 Poplatek pro vlastníka nemovitosti (rekreační objekt bez trvale bydlící osoby, 
chalupa, chata) činí 460,- Kč/objekt. 
 Od poplatku jsou osvobozeny tj. 0,- Kč/osobu 
➔ osoby ve výkonu trestu 
➔ osoby s trvalým pobytem v obci, ale žijící v zahraničí 

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U 
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 Sleva ve výši 75%   tj. 100,- Kč/osobu 
➔ děti do 15-ti let věku včetně 
➔ studenti na internátech, kolejích, ubytovnách apod. 
➔ vlastník s trvalým pobytem v obci, majitel dalšího trvale neobydleného domu  
 Sleva ve výši 50%   tj. 200,- Kč/osobu 
➔ studenti dojíždějí denně za studiem mimo obec 
➔ osoby v léčebnách pro dlouhodobě nemocné 
➔ osoby nad 70 let včetně 
 
 Všechny poplatky lze uhradit: 

- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách 
- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300 

variabilní symbol pro Věcov    1 + vaše číslo popisné 
    Míchov  2 + vaše číslo popisné 
    Jimr. Pavlovice 3 + vaše číslo popisné 
    Odranec  4 + vaše číslo popisné   
    Rož. Paseky  5 + vaše číslo popisné 
    Koníkov   6 + vaše číslo popisné 
 Specifický symbol  pro skládkovné 10 
         pro vodné  11 
    poplatek za psa 12 
 Do zprávy pro příjemce pro jistotu jméno, příjmení a adresu – děkujeme. 
 

➢➢➢➢➢➢➢➢    Psi a volné pobíhání 
 Ve Věcově se nám zvětšil počet psů a tím vznikají častěji drobné neshody. Asi 
největším problémem je volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích. Několikrát se stalo, 
že pes napadl člověk a v poslední době nám ve Věcově nějaký pes likviduje drůbež i na 
soukromém pozemku. Abychom předešli pozdějším problémům a případným 
nedorozuměním, upozorňuji, že každý vlastník (chovatel psa) je povinen se postarat o to, aby 
jeho svěřenec volně nepobíhal po veřejném prostranství  nebo volně vnikal na soukromé 
pozemky. Pokud je pes venčen v obci, musí být na vodítku. Pokud se chce volně proběhnout, 
musí mít bezpodmínečně koš. Mimo obec není dovoleno volně vypouštět psy bez přímého 
kontaktu s majitelem. Zde hrozí, že při vstupu do honitby bude pes myslivci - po právu - 
zastřelen.   
 Proto prosím zvažte své možnosti při chovu a venčení psů a hlídejte si své svěřence – 
ať jsou malí nebo velcí. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 
A když už jsme u psů: 

➢➢➢➢➢➢➢➢    Poplatek za psa  
 Upozorňujeme majitele psů na splatnost poplatku za psa – poplatek platí majitel   
ve výši 100,- Kč za prvního, 150,- Kč za každého dalšího. Je-li držitel psa poživatelem 
důchodu (invalidního, starobního, vdovského), poplatek činí 50,- Kč. Platí se od 3. měsíce 
věku psa. Poplatek můžete zaplatit v hotovosti na OÚ ve Věcově, bezhotovostně viz. 
skládkovné. 
    

➢➢➢➢➢➢➢➢Pozor při pálen ohňů 
 Hasičský záchranný sbor  kraje Vysočina – územní odbor Žďár nad Sázavou uvádí 
následující telefonní čísla, na která jsou občané povinni sami nahlásit pálení větších ohňů, 
popř. klestu poblíž lesa – 950 270 102 až 107. Vyzýváme občany, aby věnovali zvýšenou 
pozornost při pálení ohňů, nezakládali ohně v lese nebo poblíž lesa a na území obce dbali 
na to, aby vzniklý dým neobtěžoval sousedy nebo neohrožoval jejich majetky. 
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➢➢➢➢➢➢➢➢    Zimní údržba komunikací 
Vážení spoluobčané, zima je krásné období, ale ta letošní nám dala zabrat. Nejprve 

skoro žádná nepřicházela a nás to ukolébalo a těšili jsme se na brzké jaro. Pak to ale začalo. 
Velmi silné mrazy jsme sice ještě snášeli a snad i všichni přežili bez úhony, snad jen někde 
přimrzla přípojka vody či něco opomenutého. Mráz nakonec  polevil a vypadalo to na blížící 
se oteplení. Přišel ale sníh a to v množství rychlém a nevídaném. Přišlo to velmi rychle a nás 
to doslova zasypalo. Nejen u nás ale všude okolo byla kalamita, kamiony blokovaly silnice, 
havárky byly na denním pořádku a některé úseky byly neprůjezdné (snad jenom ti silničáři 
byli v plné pohotovosti a nic je nezaskočilo!). 

Myslím, že ta letošní zima se dotkla snad každého z nás. Proto bych Vám všem chtěl 
poděkovat za trpělivost a shovívavost při odhrnování komunikací a veřejných prostranství. 
Také bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na odklízení sněhu  
a všem, kteří chápou složitou situaci při takovéto nárazové nadílce a přiloží ruku k dílu.  

Zimní údržbu prohrnováním nám zajišťuje ZD Vrchy Věcov a to až po odhrnutí 
hlavních silnic. Zde je doba odhrnutí u silnic II. tříd do 6-ti hodin po ukončení sněžení,  
u silnic III. tříd do 12-ti hodin po ukončení sněžení. Část si prohrnujeme sami. U našich 
místních komunikací je doba odklizení sněhu do 24 hodin po ukončení sněžení a doufám,  
že kromě několika výjimek se toto dařilo naplňovat dle možností všem pluhařům. S pluhaři  
je domluveno, aby nám při prohrnování hlavních silnic protáhli přístupy do obcí, ale ne vždy 
se to podařilo stihnout.  

Pryč je ta doba, kdy si pluhaři sami určili, kdy mají vyjet a tím bylo i dříve prohrnuto  
po obcích. Dnes musejí čekat na zavolání dispečinku, který se omylem probudí a zjistí,  
že v Bystřici je více jak centimetr sněhu, zavolá pluhařům a vydá pokyn k pluhování.  
To je však už pozdě a v naší  celé obci je toho sněhu tolik, že je problém ho odklidit. 

Dalším problémem je to, že pluh který jede okolo, nahrne sníh do výjezdu. 
To se stávalo a stávat bude, ale jinak se to vyřešit nedá. Když se prohrnují hlavní silnice,  
tak se pluhuje na obě strany a nikdo neřeší zahrnutý výjezd či vedlejší komunikaci.  

Ještě jednou všem děkuji za zvládnutí letošní zimy a přeji nám  všem, aby ta další  
byla mírnější. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 
 

➢➢➢➢➢➢➢➢    Hospodaření obcí 
 Ministerstvo financí na svých stránkách zveřejnilo údaje o hospodaření jednotlivých 
obcí k začátku minulého roku. Chcete-li se podívat na hospodaření i ostatních obcí, koukněte 
na adresu  http://wwwinfo.mfcr.cz/cgi-bin/ufis/iufismon/index.pl.  
 
 
➢➢➢➢➢➢➢➢ SVONA, drůbežárna Mírovka  
bude prodávat v úterý 10.4.2012 kuřice: Hnědé a černé stáří 12 týdnů  115,- Kč 

Kohouti        80,- Kč 

Krmné směsi 

Prodej na Odranci  12.30 hod. u autobusové zastávky 

Prodej ve Věcově  12.45 hod. u hasičské zbrojnice 

Objednávky se přijímají na OÚ Věcov do konce března – tel. 566 562 821 
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➢➢➢➢➢➢➢➢    Příprava výročí obce – 620 let od první písemné zmínky 
Vážení občané a chalupáři, v sobotu dne 4. srpna 2012 se ve Věcově uskuteční oslavy 

620 let od první písemné zmínky o obci.  
Oslavy budou probíhat od pátku 3.8 do neděle 5.8. 2012:  
Pátek 3.8. – příjezd rodáků a přátel obce a jejich ubytování.  
Sobota 4.8. - hlavní program se uskuteční v sobotu 4.8. na návsi a místním výletišti v tomto 
navrženém programu: 

    09.00 – 12.00 hod. - promenáda obcí, projížďky v kočáře taženém koňmi 
 10.00 – 12.00 hod. - prohlídka Základní školy + výstava starých fotografií a kronik, 
prohlídka Obecního úřadu + výstava fotoalb a kronik, prohlídka Obecní knihovny,   
Hasičské zbrojnice  a další dle domluvy – klub apod. 
12.00 – 13.00 hod. - ukázka historické stříkačky a dobových hasičů, ukázka zásahu  
 a prohlídka moderní hasící techniky 
13.00 – 14.30 hod.  - slavnostní zahájení oslav 

   - předání a žehnání obecního praporu  
     - křest publikace o Věcově   

- vystoupení hostů 
cca od. 14.30 hod.  - volná zábava na výletišti s dechovou hudbou Rozmarýnka  

  a lidovým vypravěčem Františkem Uhrem 
Doprovodné programy: skákací hrad, trampolína, prezentace spolků, místních 
sdružení, podnikatelů a jiné 

Neděle 5.8. – dozvuky oslav, rozloučení a odjezd rodáků a přátel 
Upomínkové předměty:  

Vydání 1. knihy o Věcově - cca 240 stran A4, zhotovení slavnostního vyšívaného 
praporu a znaku obce,  vydání stolních kalendářů s fotkami z naší obce, vydání nových 
pohlednic s fotkami obce, upomínkové předměty – keramika, klíčenky, propisky apod. 
(s logem/znakem obce)  
 

Tato oslava je asi první v historii a doufám, že není poslední. Chtěl bych Vás všechny 
poprosit o jakoukoli pomoc.  Ať už s přípravami oslav, úklidem obecních budov a veřejných 
prostranství, tak i se samotným aktem oslav. Jsme krásná obec a v takovém duchu se chceme  
i ukázat před všemi návštěvníky a hosty našich oslav. Přesto, že naše obec je starší než 
uváděných 620 let PPZ, možná i o 100 let, nelze toto ničím psaným podložit. Na druhou 
stranu i těch 620 let doložené historie je úchvatných a zaslouží si to něčím slavnostním 
připomenout.  
Uvítáme i jakékoli nápady na případnou výzdobu obce, výletiště a budov.  
 

S dotazy a náměty se můžete obracet přímo na starostu tel.724 184 759, 566 562 821, 
na osadní výbor - p. Zobačová 566 562 822, a nebo na kulturní komisi p. Librová 725027245. 
 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 
 
V souvislosti s Rodáky se na Vás obracíme se žádostí o spolupráci při kompletaci 

seznamu kontaktů na rodáky – viz lístek na zadní straně Zpravodaje. Pokud si vzpomenete na 
rodáka, který by se rád zúčastnil, vyplněný lístek předejte poštovním doručovatelkám, 
jakémukoliv pracovníkovi OÚ nebo odevzdejte přímo v kanceláři obecního úřadu - děkujeme. 
 
 
 

 P Ř Í P R A V A   V Ý R O Č Í   O B C E   V Ě C O V 
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➢➢➢➢➢➢➢➢    Únor v základní škole 
Letošní krásná mimořádně mrazivá zima nám připravila skvělé podmínky pro zimní 

radovánky. Tuto zimu jsme provětrali snad všechno možné sportovní náčiní.Na zamrzlém 
koupališti jsme trénovali bruslení. Nespokojili jsme se s jízdou na bruslích vpřed. Trénovali 
jsme běh, kličkování mezi překážkami, jízdu  
ve dvojicích, tlačení se pozpátku, jízdu 
v podřepu se zvedáním předmětů ze země. 
Došlo i na bobování. Škoda, že byl letos 
Příhunek zasypaný stavební sutí a my jsme 
museli bobovat na Slámáku. Když hodně mrzlo, 
nebořili jsme se, ale fičeli s větrem o závod.  
Je pravda, že některým z nás boby nechtěly jet. 
Zazávodili jsme si v běhu do kopce s 5 kilovou 
zátěží na bobech a ve sjezdu na bobech  
ve dvojicích.(Vyhrála Barbora Votavová). 
           Mezi nejoblíbenější disciplíny patří 
běžkování. Pokročilí běžkaři letos  podnikli 
několik výprav. Ta první, zkušební, vedla jen 
přes Slamák na Paseky. V Jednotě jsme  
se občerstvili a hurá zpátky do Věcova.Ty delší 
výpravy - s občerstvovací zastávkou u naší spolužačky Terezky, byly náročnější. Třeba  
na sjezd z prudkého kopce z Odrance, při níž někteří členové naší výpravy byli otřeseni 
několika pády. Krásně se nám jezdilo po vyjetých stopách. Škoda, že některé byly narušeny 
hlubokými stopami pěších turistů, kteří si vyšli také na procházku. 

Běžkaři začátečníci se učili základům – nazout se, zapnout botu do lyže, střídavá 
chůze po rovině se zapichováním hůlek, pluhování z mírného kopečka. Některé lyžařky byly 
totálně vyčerpané. Každodenní sportování bylo pro některé vysilující a  cesta na obědy 

zničující. Když už téměř všichni ovládali 
základy, vyznačili jsme si na hřišti parádní 
kolečko a pustili se do závodů. Těžší varianta 
byla běh s batohem na zádech i házení míčky 
na cíl. Ohodnotili jsme si akrobatickou jízdu 
z kopečka. Na Slamáku jsme sjížděli z kopce 
mezi překážkami, projížděli jsme brankami. 
             Nejvíc jsme se těšili na pátek.  
To jsme vybaveni sjezdovkami zamířili  
na lyžařský vlek v Roženeckých Pasekách. 
To byl nejhezčí den ve škole (řekl Pavel B.). 
Mlha nám nevadila. Celý kopec byl náš. 
Škoda, že to byl poslední sportovní den. 
Soutěžili jsme celý týden ve dvou 
kategoriích: 
1.a 2. ročník -  nejzdatnější Martin Zítka  
a Honzík Nešťák. 

3., 4. a 5. ročník – nejzdatnější Pavel Bojanovský a Barbora Votavová. 
Odměnou nám byly diplomy a  marcipánky od paní Zítkové. 

    

    

    

Z Á K  L A D N Í      Š K O L A  
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➢➢➢➢➢➢➢➢    Maškarní karneval 
V neděli 26.února jsme se sešli na maškarním karnevale. DJ Hamerský připravil pro 

děti spoustu her, soutěží a pěkných písniček. Každý los vyhrával, takže snad nikdo 
neodcházel zklamán. Šikovné maminky našich dětí napekly vynikající zákusky. Podnikatelé, 
společenské organizace a spolky přispívaly podle svých možností. Někteří přispěli 
drobnostmi do tomboly, jiní nealko nápoji pro děti nebo finanční částkou. Za vzorně srovnaný 
a uklizený sál děkujeme rodičům a přátelům školy.  
Sponzoři: 
rodiče dětí a žáků, Obec Věcov, TJ Věcov, ČSŽ Věcov, SDH Věcov, SDH Jimr.Pavlovice, 
SDH Míchov, SDH Rož.Paseky, SDH Odranec, Ing. Kadeřávek, Ing. Chroust Jan, 
ml.,Pokrývačství - Petr Procházka, L.Prudký, Klempířství –pokrývačství Roman Havlík, 
p.Ivan Pumpinec, p. Pavel Topinka, KLEMPO z Odrance, Pekárna Unčín, p.Zítková 
marcipán-Věcov, Ravensburger Polička, Petr Ondráček – Bond, Allianz , Medin, Shell,  
Digi foto – Martin Drápalík, EON všichni Nové Město n.M., KOH-I-NOOR České 
Budějovice, Stavebniny Zeman Bystřice n.P., M.Kupr s.r.o. Žďár n.S., Přátelé pípy  
z Rož. Pasek a ZD Vrchy Věcov. 
 

➢➢➢➢➢➢➢➢ Oznámení  
Dne 6. února 2012 proběhl zápis dětí do základní školy ve Věcově. Dostavily se a byly 

zapsány tyto děti:  Daniel Bobek z Věcova, Michal Gregor z Věcova, Vojtěch Kotovic 
z Věcova a Adam Topinka z Odrance. 

 
Výhled pro školní rok 2012/2013 
1. ročník 2.roč. 3.roč. 4. roč. 5. roč. celkem 
4 žáci 4 žáci 3 žáci 6 žáků 4 žáci 21 žáků 
 

 
Ředitelství Základní školy a Mateřské školy Věcov, na základě ustanovení zákona 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), v platném znění, ve spolupráci s Obecním úřadem ve Věcově vyhlašují 

 
ZÁPIS DĚTÍ 

DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V ROŽENECKÝCH PASEKÁCH 
 

Zápis proběhne dne 30. dubna 2012 od 10.00 - 14.30 hod. na pracovišti mateřské školy. 
 

K předškolnímu vzdělávání budou přijímány děti podle následujících kritérií: 
1. Dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky 
      ( § 34 odst.4 zákona č.561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 
      odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 
2. Dítě, které bude navštěvovat zařízení celodenně 
3. Dítě, jehož oba rodiče jsou zaměstnaní nebo jeden z rodičů je zaměstnán a druhý 

rodič nastupuje nejpozději do 31.12. daného roku do zaměstnání 
4. Děti, které nemají trvalý pobyt ve spádovém obvodu obce Věcov 
 
Rodiče s sebou přinesou rodný list dítěte.                                                     

   Ilona Hanáková 
vedoucí učitelka MŠ 

M A T E Ř S K Á     Š K O L A    
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Podle předběžných výsledků Sčítání lidu, domů a bytů k datu 26.3.2011 činil počet 

obyvatel obce Věcov a místních částí 687 osob. 
 
Počet obyvatel obce Věcov a místních částí k 31.12.2011 – neoficiální stav 
 Muži Ženy Celkem 
Jimr. Pavlovice 51 46 97 
Koníkov 19 12 31 
Míchov 58 53 111 
Odranec 52 42 94 
Rož. Paseky 68 51 119 
Věcov  122 113 235 
Celkem  370 317 687 
 
 

 
➢➢➢➢➢➢➢➢ Publikace o držitelích domů v Míchově 
 

V minulých únorových dnech spatřila světlo světa publikace Míchov, práce Libuše 
Králové z Nového Města na Mor., spjaté ale s Míchovem, místní částí Věcova. Přináší na 
křídovém papíře  přehled držitelů domovních objektů a zhruba od poloviny 19. století také 
členů jejich rodin. Rozsahem informací, starších převzatých z podkladů archiváře Bohumila 
Rozbořila a z míchovské kroniky Františka Řádka, doplněných vlastním bádáním a rozhovory 
s dnešními držiteli domů, publikace určitě zaujme přátele míchovských a především rodáky.        

 
Knížka obsahuje v přílohách fotografie, některé dokumenty a  převzaté texty  

(J.F. Svoboda, Z. Lukeš). Ve zvláštní stati připomíná osobnost míchovského kronikáře  
F. Řádka. Místo stránkování je zvoleno řazení podle domovních čísel.  
Neobsahuje vnitřní titul a tiráž. Vydána byla vlastním nákladem.  
Přejeme příjemné chvíle nad stránkami publikace. 

Jiří Bartoň  
 

Autorka paní Libuše Králová také v závěru knihy poděkovala míchovským za vlídné 
přijetí, za poskytnuté informace a zapůjčené fotografie. I nadále bude ráda za dodatečná data, 
fakta a informace, které by mohla uchovat pro příští generace. Můžete je sdělovat na 
emailovou adresu kraliba@seznam.cz. 
 
 
 

 
Oprava: 
V minulém čísle jsem mylně uvedli datum narození u Patrika Navrátila – správné  je 
12. července, nikoliv 17. července.   
Omlouváme se rodičům za vzniklé nepříjemnosti. 

S P O L E Č E N S K Á     K R O N I K A  

PUBLIKACE    LIBUŠE    KRÁLOVÉ   MÍCHOV    

 S Č Í T Á N Í   LI DU, DOMŮ A BYTŮ 
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✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 
 

  
   
jakéhokoliv věku,  
     
srdečně Vás zveme  
   
k tradičnímu  setkání,  

  
které se uskuteční v neděli 1. dubna 2012 

 
od 13.30 hodin v Kulturním domě v Odranci 

 
Vystoupení žáků MŠ a ZŠ, občerstvení, hudba k tanci i poslechu 

 
Těšíme se na Vaši návštěvu  

 
           Obec  Věcov  a  ZD Vrchy Věcov   
 
 
Doprava – orientační časy: 
Jimr. Pavlovice (aut. zastávka) 12.30 hod. - Míchov (aut. zastávka) 12.40  hod.  
Věcov (aut.zastávka) 1. část 12.50 hod. - . Věcov (aut.zastávka) 2. část 13.00 hod.   
Rož. Paseky - Štarkov (aut. zastávka) 13.05 hod. – Rož. Paseky (aut. zastávka) 13.10 hod. 
Koníkov (aut. zastávka) 13.20 hod.  a zpět individuálně dle dohody                                  
 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 

 

✂-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
SEZNAM KONTAKT Ů RODÁKŮ 
Jméno Adresa, popř. telefon, email  Pozvánku 

doručím sám – 
napište ANO 

   

   

   

   

   

   

✂✂✂✂------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

 

 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová, tiskařský šotek 


