
   

 

 

 

 

 

 Občasník Obecního úřadu Věcov  

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

www.vecov.cz   obec.vecov@tiscali.cz   tel. 566 562 821  číslo 4/2012 

Výpis z Usnesení  č. 3/2012 řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov 
konaného dne 21.6.2012 v 18.30 hod. v restauraci ve Věcově 

Přítomni: V raspír Z., Laštovicová E., Štěrbová A. ing.,.Černý M., Prchal L.,Prchal P., 
Sedláček J., Prudká M. Mgr., Librová J. 

Omluveni: Lamplotová M., Chroust J. ing, Havlová K, Straka J., Buřval M.,. Zobačová V. 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

- předložený program jednání a návrh složení pracovních komisí: návrhová –   Mgr. 
Prudká, J. Librová, zapisovatel – E. Laštovicová, ověřovatele – L. Prchal, J. Sedláček 

- zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2011 se závěrem – 
bez výhrad. Nebyly zjištěny chyby a nedostatky a závěrečný účet Obce Věcov za 2011 

- odměnu pro účetní obce za bezchybně odvedenou účetní práci za období roku 2011 
- rozpočtové opatření č. 3/2012 (dle přílohy) a rozpočtové opatření č. 4/2012 (dle 

přílohy) vyplývající z ekon. aktivit obce v průběhu roku 
- smlouvu o poskytnutí dotace z FV na projekt Čistá voda – vodovod Odranec celkový 

náklad 196 tisíc Kč, dotace 88 tisíc, podíl obce 107 tisíc Kč - smlouva FV 00280.0018 
- aktualizaci Záměru obce Věcov č. 6/2011 vyhlášením Záměru č. 3/2012 (prodej 

pozemků k výstavbě RD v kú. Jimr. Pavlovice) parcely: č. 283/6 – 1033 m2, č. 283/16 
– 762 m2, č. 283/17 – 988 m2. Cena 120 Kč/m2 , podmínka do 5 let  kolaudace domu 

- ocenění bezúpl. převedených  pozemků do majetku obce v ceně 10 Kč/m2 
- záměr obce č. 4/2012 o prodeji pozemků v k.ú. Odranec p.č. 11/7 (42 m2)  a 458/7 )33 

m2) za cenu 20 Kč/m2 
Zastupitelstvo obce revokuje: 

- část Unesení č. 9/2010 – část č. 2 – směnu p. Topinky Vlastimila a Olgy a obce Věcov  
- pozemku  pod komunikací pro novou výstavbu v kú. Odranec za pozemky u garáže 
za hasičskou zbrojnicí  a nově schvaluje odkup pozemků od manželů Topinkových 
(Vlastimil a Olga) část pč. 406/1, 407/1, 407/6, 463/3 vše v PK za 20 Kč/m2 

(komunikace pro výstavbu dle GP.90-01/2011)  a schvaluje vyhlásit Záměr č. 4/2012 
o prodeji pozemků v k.ú. Odranec p.č. 11/7 (42 m2)  a 458/7 )33 m2) za cenu 20 Kč/m2  

Zastupitelstvo obce souhlasí: 
- s prodejem pozemků p. Vraspíra Martina (Věcov u hřiště pč. 412/19, 412/23, 412/24) 

novému majiteli s podmínkou převzetí závazku nového vlastníka pozemků spočívající 
v kolaudaci RD do 5 let od nákupu pozemků a zpracováním územní zástavbové studie. 
Převzetím závazku novým vlastníkem pozemků se  promíjí (ruší) sankce ze strany 
obce vůči panu Martinu Vraspírovi.  

Zastupitelstvo obce pověřuje: 
- Radu Obce Věcov provedením nezbytných rozpočtových úprav mezi jednáním ZO      

a to v rámci schváleného § a dále provedením rozpočtových úprav vyplývajících mezi 
posledním jednáním ZO v období a koncem účetního období.  

Hlasováno: Schváleno jednohlasně 
Jednání ZO ukončeno v 20.20  hod. 
Zapsala: Mgr. Prudká  
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Upozorňujeme na opětovnou uzavírku silnice Jimramovské Pavlovice – 
Lísek: 
Popis uzavírky:  úplná uzavírka silnice III/36034 ze Lhoty u Lísku po křižovatku se silnicí 
II/360 v Jimramovských Pavlovicích . Uzavírka bude rozdělena do dvou etap:  
1 etapa: v úseku Míchov – křižovatka se silnicí II/360 ve dnech 23.7.2012 – 29.7.2012 
2. etapa: v úseku Lhota u Lísku – Míchov ve dnech 30.7.2012-12.8.2012 
Návrh objízdné trasy: po silnici II/360 přes Věcov, Roženecké Paseky a Pohledec do Nového 
Města na Moravě, z Nového Města na Moravě po silnici III/36039 přes Zubří a Vojtěchov  
do Lísku a opačně.  

Monitoring radonu – trvalá záležitost 
 Odbor životního prostředí Krajského úřadu Kraje Vysočina připomíná, že v tomto 
roce pokračuje celorepublikový bezplatný monitoring radonu pomocí stopových detektorů  
v bytových objektech, MŠ, ZŠ a dalších objektech veřejného zájmu, ke kterému se lze 
přihlásit na níže uvedeném kontaktu. Nejlépe je  využít přímý kontakt na Státní ústav 
radiační ochrany Hradec Králové, který distribuci detektorů zabezpečuje: 
dana.hladikova@suro.cz, tel. 498 652 713.  
Monitoring je realizován korespondenčním způsobem – vše je posíláno poštou. 

Bližší informace tamtéž nebo na Krajském úřadu Kraje Vysočina, odbor životního 
prostředí, pan Šmejkal, tel. 564 602 520, e-mail: smejkal.j@krvysocina.cz. 

 

1. červenec 2012 se stane pro obyvatele České republiky zlomovým okamžikem  
ve zpracování a využívání osobních údajů o každém z nás. Do našeho života vstoupí dlouho 
očekávané základní registry, jejichž úkolem bude zejména zajištění bezpečnosti a 
dostupnosti údajů potřebných pro výkon činnosti orgánů veřejné moci, potažmo i pro 
potřeby obyvatel. Základní registry si představme jako čtyři vzájemně propojené 
databanky: 
1. Registr obyvatel (ROB), jehož správcem bude Ministerstvo vnitra, povede aktuální údaje  
o všech  občanech ČR 
2. Registr osob (ROS), jehož správcem bude Český statistický úřad, povede aktuální údaje 
zejména o právnických osobách, podnikajících fyzických osobách nebo orgánech veřejné 
moci 
3. Registr územní identifikace, adres a nemovitostí (RUIAN), jehož správcem bude Český 
úřad zeměměřičský a katastrální, povede údaje o základních územních prvcích (parcely, 
ulice) 
4. Registr práv a povinností (RPP), jehož správcem bude rovněž Ministerstvo vnitra, 
povede údaje o působnosti orgánů státní moci, právech a povinnostech osob. 
 Systém základních registrů znamená zásadní změnu ve fungování celé veřejné 
správy. Změna se dotkne nejen ústředních správních úřadů, ale i úřadů krajských  
nebo obecních. Ocenit fungování základních registrů by však měli především občané  
a podnikatelé, neboť budou moci mnohem rychleji vyřizovat na úřadech svoje požadavky, 
nebudou muset opakovaně vyplňovat svoje identifikační údaje a zároveň budou mít přehled 
o údajích, které o nich vede stát. Tyto údaje se budou v rámci státní správy a samosprávy 

M O N I T O R I N G   R A D O N U 

  U Z A V Í R K A     S I L N I C E  

INFORMA ČNÍ   SYSTÉM   ZÁKLADNÍCH   REGISTR Ů 
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sdílet. Data budou pouze uložena na jednom místě, ze kterého se jakékoliv změny budou 
buď automaticky aktualizovat do ostatních systémů, nebo bude aktualizace probíhat  
na základě přání občana nebo podnikatele. Výhledově se například změna trvalého bydliště  
kromě systémů státní správy a samosprávy již druhý den promítne i do informačních 
systémů komerčních subjektů, které určí sám občan nebo podnikatel (banka, spořitelna, 
dodavatel plynu, elektrické energie, vody atd.) 

Zajímavým přínosem základních registrů je také povinnost státu informovat občana 
a podnikatele o všech přístupech k jeho údajům v základních registrech. Realizováno  
to bude buď automatickým výpisem, který bude doručen jednou ročně do datové schránky, 
nebo dotazem na kontaktních místech CzechPoint. 

Další informace k problematice základních registrů  obecně naleznete v podobě 
videopříspěvků (záznamy přednášek a prezentací) na kanále serveru Youtube věnovaném 
základním registrům. 

 
Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2011 
      Plnění k 31.12.2011  % RU 
Třída 1 – daňové příjmy   5 740 974,95 Kč            99,90 % 
Třída 2 – Nedaňové příjmy    1 265 702,60 Kč          100,00 % 
Třída 3 – kapitálové příjmy             722 380,00 Kč          100,00 % 
Třída 4 -  přijaté transfery       883 926,00 Kč          100,00 % 
Příjmy celkem:             8 612 983,55 Kč         99,98 % 
Třída 5 – běžné výdaje                 6 942 701,93 Kč                         99,90 % 
Třída 6 – kapitálové výdaje         639 798,00 Kč          130,90 % 
Výdaje celkem:    7 582 499,93 Kč                  101,50 % 
Třída 8 – financování                           1 030 483,62 Kč /přebytek/ 
Dotace:  
4111  nein dot. – sčítání        3 678,00 Kč 
4112 st.správa, st. rozpočet                         185 528,00 Kč 
4116     13301 dotace mzdy ÚP                      185 200,00 Kč 
4116     13234 dotace mzdy ÚP                      120 000,00 Kč 
4116     13305 dotace  MPSV                  112 000,00 Kč 
4122     Kraj- JSDH                       14 000,00 Kč 
4122     00304  dar školství             2 520,00 Kč 
4122     KD R.Paseky střecha – POV                  111 000,00 Kč 
4122     Kraj- FV rozvoj vesnice MK                  150 000,00 Kč 
Hospodaření příspěvkové organizace zřízené obcí   v  Kč. 
Základní škola a Mateřská škola Věcov, příspěvková organizace, Věcov 66 
Náklady celkem:   2 309 825,00 Kč 
Výnosy celkem:    2 399 153,00 Kč 
Z toho : 
Neinv. příspěvek od obce:     371 720,00 Kč 
Přísp.z Min.školství a ml.  1 883 000,00 Kč 
Fondy 
Fond odměn           3 000,00 Kč 
FKSP          12 332,00 Kč 
Rezervní fond:z ost.titulů      10 125,00 Kč 
Výsledek hospodaření:    89 328,00 Kč 
Údaje o hospodaření s majetkem obce k 31.12.2011 v Kč. 
                                                                                 k 31.12.2010  k 31.12.2011 
018 drobný dlouhodobý nehmotný majetek           75 437,00  Kč           122 237,00  Kč  
019 ostatní drobný dlouh. nehm. majetek           527 337,00 Kč                   527 337,00  Kč    
031 pozemky            8 308 345,00 Kč         8 331 636,00 Kč 

Závěrečný účet Obce Věcov za rok 2011 



 
 

                                                                                                                                       4 

021 stavby          30 025 795,00 Kč               29 953 249,00 Kč 
022 sam.mov.věci           1 564 256,00 Kč                 1 291 789,00 Kč 
028 042 drobný dlouhodobý hmotný majetek           1 465 086,00 Kč                 2 008 871,00 Kč 
069 ostatní dlouhodobý fin.majetek            287 800,00 Kč            287 800,00 Kč 
Poměrové ukazatele: 
a) podíl pohledávek na rozpočtu obce……………………………. 3.24 % 
b) podíl závazků na rozpočtu obce ……………………………….    9,24 % 
c) podíl zastaveného majetku na celkovém majetku……………... 0,20 % 
e) podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům ……………….…  4,68 % 
d) ukazatel dluhové služby ………………………………………..  6,58 % 
Stavy účtů a úvěrů k 31.12. 2011: 
Stav na běžném účtu u ČSOB                                                563 219,43  Kč 
Úvěr  u ČSOB – (na opr. komunikací 2007, 2009, nák.st. pozemků 2008, trakt.)    
639 615,26  Kč 
Rozdíl ve výdajích a příjmech v hospodaření obce v roce 2011 (schodek-přebytek)  je kryt z rozpočtu 
obce předchozích let nebo přesunut do rozpočtu obce na další období. 
Poskytnuté příspěvky v roce 2011: 
Centrum pro zdravotně postižené kraje Vysočina ZR      500 Kč 
Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí ZR              2 000 Kč 
Včelařský kroužek mládeže Věcov    2 792 Kč 
Svaz tělesně postižených v ČR – org.Bystřice    1 000 Kč 
Hospicové hnutí - Vysočina o.s.     1 000 Kč 
Vítání občánků                   55 000 Kč 
Včelaři – ZO Jimramov      2 220 Kč 

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2011: 

Přezkoumání hospodaření obce za rok 2011 bylo provedeno dne 5. června 2012, v závěru zprávy bylo 
konstatováno, že při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky spočívající v porušení 
rozpočtové kázně, nesprávnosti účetnictví. Hospodaření v roce 2011 bylo v pořádku a bez výhrad. 
Celé znění zápisu o kontrole je k nahlédnutí na ObÚ Věcov pod čj. KUJI 38287/2012 KO sp.zn. KO 
448/2011 KO. 
Sestavil/a: Zdeněk Vraspír, starosta obce a Magdalena Prosecká, hlavní účetní obce 
 

Upozornění – volné pobíhání domácího zvířectva  
Vážení spoluobčané, 

v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva – zejména psů 
a domácí drůbeže – po veřejném prostranství naší obce. Na základě připomínek z řad 
občanů na tyto případy (naposledy Jimramovské Pavlovice) důrazně upozorňujeme všechny 
občany obce, že takovéto jednání je v rozporu s  ustanoveními příslušných zákonů a jako 
takové může být velmi citelně postihováno. 
Jako příklady možného postihu za nedodržení příslušných ustanovení zákonných předpisů 
na tomto úseku uvádíme: 
1 . podle ust. § 11 odst. 2) zákona č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti týrání, ve znění 
pozdějších předpisů je každý chovatel zvířat v zájmovém chovu – tedy např. i psa – povinen 
učinit opatření proti úniku zvířat - porušení tohoto ustanovení je přestupkem dle § 27  
odst. 2) písm. f ) sankce dle § 27 odst. 10) písm. c) uvedeného zákona pokuta až do 50 000 Kč 
2. je každý chovatel hospodářských zvířat – tedy např. i drůbeže – povinen učinit opatření 
nezbytná pro zabránění úniku zvířat - porušení tohoto ustanovení je přestupkem dle § 27 
odst. 3) písm. e) sankce dle § 27 odst. 10) písm. c) uvedeného zákona pokuta až do 50 000 Kč 
3. podle ust. § 60 odst. 11) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 
ve znění pozdějších předpisů je vlastník nebo držitel domácích zvířat povinen zabránit 
pobíhání těchto zvířat po pozemní komunikaci. Porušení tohoto ustanovení je přestupkem 

 S L E P I C E   A    P S I  
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dle § 22 odst. 1) písm. l) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích - sankce za porušení tohoto 
ustanovení dle § 22 odst. 9) téhož zákona pokuta až do 2 500 Kč 
4. podle ust. § 47 odst. 1) písm. d) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích se přestupku dopustí 
každý, kdo znečistí veřejné prostranství – týká se i znečištění veřejného prostranství 
vlastním psem, jiným domácím či hospodářským zvířetem apod. - sankce za porušení 
tohoto ustanovení dle § 47 odst. 2) zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích pokuta až  
do 20 000 Kč 

Všechna výše uvedená porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný 
projednat příslušný orgán Městského úřadu v Novém M. n.  M. – info na tel. 566 598 321. 

starosta obce 
 

 
                  V jarních měsících jsme si zpestřili výuku v hodinách prvouky. Z žáků 3. ročníku 
(a některých maminek) se stali badatelé a lovci exponátů z naší fauny a flory. Pampelišku 
s nejdelším stonkem nalezl Pavel , Tomáš Č. zase objevil kopretinu s největším počtem 
lístků, Radek přinesl největší kopec pampelišek , Terezka měla nejlepší odhad počtu kvítků 
na jednom šeříku. Nejvíce se zapotili žáci v hledání květin jednoho barevného odstínu. 
Maminky nažhavily internet a pomáhaly hledat názvy květin. Nejpočetnější kytice 
obsahovaly 20 druhů!  A že jsme si u některých nevěděli rady? To vůbec nevadí, nejsme 
přece vědečtí pracovníci, teprve svět poznáváme.  

  S malými brouky a slimáky si žáci poradili sami. V zavařovačkách se to hemžilo 
střevlíky a jinými brouky, mandelinka bramborová, pavouk,  žížala i slimák byli polapeni. 
Kupodivu nikdo nepřinesl včelu. Škoda, že jsou louky už posekané. Na příští soutěž budeme 
čekat do příštího jara 

Den dětí 1.  
Červen jsme oslavili netradičními disciplínami. Volili jsme takové, aby proti silným 
páťákům měli šanci i prvňáčci. Např. kuželky, karty –válka, hod míčkem na cíl, hod míčem  
v sedu nohama za hlavu, vrh koulí.  Celkové pořadí – 1. Láďa, 2. Tomáš G., 3. Radek L.  
a Tomáš Č. Prvňáčci také slavili úspěch – Kačka - 3. místo v hodu na cíl, Daniela se dostala  
do 4. kola v kartách a 4. místo v hodu míčem nohama. Celé dopoledne jsme se pěkně bavili,  
odměnu dostali všichni. Paní učitelka Jílková pro nás získala pěkné dárkové krabičky. 
Poslední týden ve školním roce utekl jako voda: 

Pondělí – olympiáda v Jimramově . Soutěž ve vybíjené jsme opět nevyhráli, ale 
poctivě jsme o přestávkách trénovali. I střelba na cíl se nám už daří (1 okno už jsme zasáhli). 
Skončili jsme  na 2.místě. Ve trojboji získal mezi žáky 1.ročníku 1.místo Martin Zítka, mezi 
druhačkami skončila na 3. místě Veronika Kozlová. 

Úterý – jízda zručnosti na kole, pro některé pohoda a paráda, pro jiné tragédie. Na 
kole umí jezdit všechny děti, ale taková jízda s kelímkem v ruce dá zabrat. Zaznamenali 
jsme sice několik pádů, ale vše bez zranění. Zasoutěžili jsme si v jízdě na kole a v běhu 
s překážkami. Pořadí 1. místo  Tomáš Gregor (1.a 1.místo),2.místo Pavel Bojanovský (2. a 2.), 
na 3. místě skončili Tomáš Chudoba a Vladimír Kosek . 

Středa – školní výlet. Počasí ušlo, zámek ve Velkých Losinách byl pěkný. Exkurze 
v elektrárně stála za to. Údivem nám lezly i oči z důlků. Obrovské turbíny, vedle kterých byli 
i naši taťkové mrňaví, nám vyrazily dech. Horní nádrž byla sice vypuštěná, ale vypadala 
úžasně. Obrovská díra s asfaltovými svahy, kterou právě opravovali dělníci. Jen kdyby tolik 
nefoukal vítr. Cesta k horní nádrži byla parádní – serpentiny, prudké svahy zarostlé stromy, 
3 větrné stožáry. Jeli jsme moc pěkným autobusem . 

Čtvrtek – opékání párků – nejhorší  bylo mokro po nočním dešti. Ve třídách jsme 
uklidili poslední nepořádek, před školou jsme si chvíli zařádili a vydali jsme se ke Štarkovu  
na opékání párků. 

Z Á K  L A D N Í     Š K O L A  
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Pátek – slavnostního zakončení se zúčastnil i pan starosta Zdeněk Vraspír. Rozloučil  
se s odcházejícími páťáky a nám popřál pěkné slunečné léto. Vysvědčení  bylo rozdáno, 
žádné trojky, poznámky ani napomenutí. Některá vysvědčení zdobily pochvaly. 
         V letošním školním roce jsme se rozloučili s těmito žáky: Tomáš Chudoba odchází  
do 6. ročníku počítačové třídy do Nového Města n. M., Vladimír Kosek odchází do 6. ročníku 
do Jimramova. Přejeme jim úspěchy při dalším studiu a vzpomínejte na dobu ve věcovské 
škole jako na šťastná léta svého dětství.  

Loučíme se také s paní učitelkou Jarmilou Jílkovou, která pracovala v mateřské škole 
jako asistentka integrovaného dítěte . Ve Věcově pracovala ve školní družině. I jí přejeme 
hodně úspěchů v osobním i pracovním životě. 
Milí školáci, užívejte si sluníčka, dávejte pozor při letních radovánkách. 
Zaměstnancům školy přeji pěknou dovolenou, pohodu a klid při čerpání nových sil.                  
 

M.Prudká 
 

 
 
 
 

 
Před časem byl schválen zákon, který může v nedaleké budoucnosti znamenat pro 

většinu občanů existenční problémy. O co jde? Jestliže má někdo dům, pozemek či jiný 
majetek podobného charakteru, pak se za důkaz jeho vlastnictví považuje zápis v katastru 
nemovitostí, resp. evidenční číslo parcely. Donedávna to bylo tak, že o tato vlastnická práva 
nemohl nikdo přijít. Po schválení  nového zákona však již tomu není a každý z nás může 
vbrzku přijít o pole, zahradu či dokonce střechu nad hlavou – a to nikoliv kriminálním 
činem, ale zákonným postupem! 

Jde o toto: jestliže v zápisech v katastru nemovitostí došlo k nějakému pochybení, 
nemělo to dosud žádný vliv na vlastnická práva a to bez ohledu na to, jak dlouho tento 
chybný údaj existoval.  Podle nové zákonné úpravy je to však nyní tak, že pokud doba této 
nesprávné evidence překročí 3 roky a vlastník na tuto skutečnost včas nezareaguje, může 
být jeho dům (pole, zahrada) zcela legálně prodán, protože nový zákon říká, že po těchto 
třech letech se chybný údaj stává platným. Pokud tedy lidé minimálně jednou za 3 roky 
nezkontrolují správnost údajů v katastru nemovitostí, protože logicky předpokládají,  
že přece není možné, aby jim někdo ukradl jejich dům, mohou být nemile překvapeni,  
až zjistí, že podle našeho „právního“ řádu – neřádu to možné je. 
 Je doporučeno všem, aby se s tímto zákonem seznámili a včas si zjistili, zda třeba 
právě v jejich zápisu v katastru nemovitostí neudělal nějaký úředník (samozřejmě 
„náhodou a „nedopatřením“) nějakou chybu – senioři, majitelé lukrativních pozemků.   

Důležité je také nahlásit na katastru nemovitostí při přestěhování novou adresu – 
pokud Vás při jakékoliv změně nezastihne úřední dopis, po dobu 15ti dnů je vyvěšen na 
vývěsní tabuli příslušného úřadu a pokud včas nezareagujete, je možné, že dojde k přepisu 
v LV a po třech letech už s tím nic neuděláte. 
 Nezbývá nám než doufat, že dojde (jak je v tomto státě již zvykem) k dodatečné  
změně zákona …  

 
http://hofirekjan.blog.idnes.cz/c/261525/Nenechte-si-ukrast-domy-a-apozemky.html 

 
 
 

  I N F O R M A C E  
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DDoovvoolluujjeemmee  ssii  VVááss  ppoozzvvaatt  nnaa  oossllaavvuu  

662200..  vvýýrrooččíí  oobbccee  VVěěccoovv  aa  sseettkkáánníí  rrooddáákkůů  aa  ppřřáátteell  oobbccee,,  

které se koná v  sobotu  4.  srpna  2012  
od  13.00 hodin  na  místním výletišti 

Těšíme se na setkání s Vámi ! 
 

 
Kalendář k 620. výročí první písemné zmínky o obci  

Obecní úřad připravuje k výročí TÝDENNÍ STOLNÍ kalendář na rok 2013 s fotem 
rodinných domů z Věcova. Kalendář bude vytištěn v omezeném množství - pokud tedy 
máte o kalendář zájem, zajistěte si výtisky již nyní na OÚ -  tel.  566 562 821 

 

 
Pozvánka na turnaj v malé kopané 

V sobotu dne 30. června 2012  
se od 8.30 hod. uskuteční na 
věcovském hřišti již devátý ročník 
tradičního turnaje v malé kopané. 
Tohoto klání se zúčastní mnoho 
kvalitních mužstev, což zaručuje 
velmi atraktivní souboje a 
podívanou. O vítězství se utkají 
nejen tradiční účastníci – jako 
domácí týmy z Věcova, Míchova  
či Odrance, ale také všichni 
dosavadní vítězové. Proto neváhejte 
a přijďte podpořit Váš tým.  
 
 
Občerstvení zajištěno !!!Občerstvení zajištěno !!!Občerstvení zajištěno !!!Občerstvení zajištěno !!! 
 
 

P  O  Z  V  Á  N  K  Y  

 R O D Á C I 
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Český svaz žen Věcov zve rodiče a děti na 

D Ě T S K Ý     D E N 
Kdy: v neděli 1.7.2012 od 14 hodin 

Kde: dětské hřiště Věcov 
Program: 

✿ hry 
✿ skákací hrad 

✿ ukázka výcviku psů 
 ✿ občerstvení 

 
 

T Ě Š Í M E   S E   N A  V Á S !! 
+++++++++++++++++++++++++++ 

 
 

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


