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• Přehled akcí a činností Obce Věcov v roce 2012 

 
� Nákup trubek KGM ∅ 500 a 800 mm a jejich uložení vč. výstavby šachet - kanalizace v Míchově          

u hřiště. Práce realizovány svépomocí zaměstnanci obce, materiálové náklady     cca  114 000  Kč, 
zemní práce firma Ťupa  

� Oprava míst. komunikací v Míchově v celkové částce 620 000 Kč, z toho dotace z Grantu Fondu 
Vysočiny 150 000  Kč. Akci realizovala firma Colas a.s, Žďár n. S. 

� Oprava hasičské zbrojnice Odranec – nové dvoje vrata, el. instalace a svítidla. Náklady na materiál          
cca 60 000 Kč, práci provedli hasiči a občané svépomocí  

� Výstavba zastřešení sběrného místa komunálních odpadů v Odranci. Práce provedla firma Kocanda 
Kuklík,  Klempo Odranec a zaměstnanci OÚ – náklady  110 000 Kč 

� Nákup a montáž inventáře na dětské hřiště MŠ Roženecké Paseky – náklady  80 000 Kč. Dodala firma 
Alestra s.r.o. Kuřim 

� Výstavba zastřešení sběrného místa komunálních odpadů v Míchově. Práce provedla firma Dostál 
Míchov, Klempo Odranec a zaměstnanci OÚ – náklady  cca 65 000 Kč + 15 000 Kč zabednění              
a mřížky 

� Narovnání majetkoprávního vztahu a oprava vodovodu v J. Pavlovicích (lihovarský) náklady             
cca 15 000 Kč. Práce provedeny svépomocí zaměstnanci OÚ, posudek Enviro-Ekoanalytika VM 

� Realizace HG vrtu Q300 pro zajištění zdroje pitné vody v Odranci – náklady cca 320 000 Kč (dotace 
z MŽP 85 %, z kraje 5 % a obec 10 %), provedla firma Enviro-Ekoanalytika Vel. Meziříčí, p. Dvořák 
Odranec 

� Rozšíření sítě veřejného osvětlení ve Věcově k nové výstavbě pod vodojemem 3 ks  sloupů a svítidel    
+ zemní vedení – náklady cca 108 000 Kč, provedla firma Rekostav Velké Meziříčí 

� Získání příspěvku od Úřadu práce na částečné krytí mzdy pro zaměstnance obce na VPP. Poskytnutá 
částka dotace cca 300 000 Kč 

� Nákup KGM trubek  ∅ 600 mm a jejich uložení – kanalizace v J. Pavlovicích u Vaníčkových                
a meliorace pod Budigovi. Práce realizovány svépomocí zaměstnanci obce, materiálové náklady          
cca  88 000 Kč, zemní práce firma Ťupa 

� Oprava hasičské zbrojnice ve Věcově – nové dveře, oprava a nátěr fasády, oplechování soklů, okapy     
a jiné. Náklady cca 71 000 Kč, práci provedla firma Stapra Věcov, p. Pumpinec Věcov,  hasiči Věcov   
a zaměstnanci OÚ 

� Pořízení praporu, znaku, stojanu, vlajek se znakem obce, klíčenek a cedulí s indiciemi obce – náklady 
celkem  51 000 Kč,  zhotovila firma K+K Řemesla Březolupy 

� Výroba a vydání  knihy Věcov a okolí k výročí obce a setkání rodáků -  náklady celkem 190 000 Kč 
vč. fotoprací (69 000 Kč poskytnuta dotace z rozpočtu Kraje Vysočina). Podklady připravil                     
PhDr. Jiří Bartoň s manželkou, knihu vytiskla  DH tiskárna Veverská Bítýška 

� Výroba a vydání kalendáře Věcov 2013 – náklady  celkem 36 000 Kč, zhotovila DH tiskárna Veverská 
Bítýška 

� Výroba a vydání nových pohlednic obce  – náklady 19 500 Kč  – zhotovil Foto Horák 
� Oprava oplocení před budovou obce ve Věcově čp. 61, práce realizovány svépomocí zaměstnanci obce 

a objednáním stroje (Ťupa) a materiálu (tyčky, ŠD, cement, písek, štěrk) – náklady  cca  66 000 Kč 
� Výměna vstup. dveří v mateřské škole R.Paseky – 2 x dveře, nátěry postýlek, malování, výměna 

splachovačů WC a jiné. Náklady cca 120 000 Kč. Provedla firma Pumpinec Věcov, Neděla a Petr 
Unčín, zaměstnanci OÚ  
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� Stavební úpravy objektu Věcov čp. 49 – klubovna  - schodiště, terasa – náklady cca 25 000 Kč, práce 
provedl  p. Pavel Bojanovský a mládež svépomocí 

� Oprava omítek, malování chodby a kanceláří Obecního úřadu ve Věcově – cca 20 000 Kč. Provedla 
firma Neděla a Petr Unčín 

� Vestavba výdejny jídel a nástavba budovy ZŠ ve Věcově včetně výměny střešní krytiny – náklady 
celkem 1 600 000 Kč, provedla firma Megality Žďár, zaměstnanci OÚ, p. Skalník,     p. Ehrenberger 

� Zpracování projektové dokumentace „Veřejný vodovod Odranec“ – náklady 196 000 Kč, zhotovila 
firma Charvátová Velké Meziříčí 

� Dokončení přísálí v lihovaru (omítky, dlažba), dokončení opěrného tarasu před budovou lihovaru 
(písek, cement) v J. Pavlovicích –náklady cca 25 000  Kč, provedli zaměstnanci OÚ 

� Výstavba odradonovací věže pro snížení obsahu radonu v pitné vodě u veřejného vodovodu  Míchov - 
náklady celkem cca 1 650 000 Kč, přislíbená dotace ze SFŽP 100 %, provádí firma EKOMONITOR 
Chrudim (dokončení jaro - 2013) 

� Výkup pozemků kolem vodojemu v Míchově + věcné břemeno pro vrt – náklady cca 9 000 Kč 
� Dokončení výkupu pozemků v k.ú. Odranec – komunikace pro novou byt. výstavbu, náklady             

cca 8 000 Kč 
� Pořez 52 m3 dřevní hmoty na řezivo pro potřeby OÚ (přístřešky TKO, SDH, ZŠ, klub, st. řezivo a jiné) 

v hodnotě 42 000 Kč dřevo, 60 000 Kč pořez a doprava – fa Houdek 
� Terénní úpravy povrchu za hřištěm v Míchově pro využití jako sportoviště pro hasiče a jiné využití – 

náklady  cca 8 000 Kč, provedla firma Ťupa a zaměstnanci OÚ 
� Zpevnění komunikace k nové byt. výstavbě na Odranci – netříděný makadam, náklady celkem            

cca 55 000 Kč, provedla firma Ťupa, ZD Věcov a zaměstnanci OÚ (dokončení 2013) 
� Výsadba sazenic lesních stromků (smrk, olše) v obecních lesích v částce 30 000 Kč za sazenice, práce 

provedeny svépomocí zaměstnanci OÚ. Zisk z pěstební činnosti v obecních lesích 520 000 Kč 
� Uspořádání tradičního setkání důchodců v KD Odranec - náklady cca 6 000 Kč 
� Spolupořádání dětského odpoledne na hřišti ve Věcově  – náklad cca 2 500 Kč 
� Zajištění provozu pečovatelské služby obce - náklady celkem cca 240 000 Kč z toho získané  dotace 

114 000 Kč 
� Zajištění odpadového hospodářství obce - provozování systému třídění, využití a likvidace 

komunálních odpadů v obci Věcov – celkem náklady cca 382 000 Kč. Získaná dotace za třídění 
separovaných složek odpadů od společnosti EKO KOM  - 134 000 Kč 

� Zajištění provozování veřejných vodovodů, jejich opravy a výstavba nového vodovodu   (Míchov, 
Věcov,  Roženecké Paseky, nově Odranec) 

� Nové odvodnění sběrné šachty v Bohdalci u veřejného vodovodu Věcov – provedli zaměstnanci OÚ 
� Zajištění provozování kanalizace a ČOV ve Věcově, opravy a výstavby kanalizací v obci   
� Zajištění provozu Základní školy Věcov a Mateřské školy Roženecké Paseky – neinvestiční                   

a provozní náklady celkem cca 845 000 Kč ( z toho neinvestiční příspěvky okolním obcím za žáky 
148 000 Kč, dotace z EU na PC vybavení pro ZŠ cca 228 000 Kč, neinvestiční náklady budov                
a provozu  469 000  Kč) 

� Zajištění provozu, údržby a rozšiřování veřejného osvětlení v obcích vč. elektrické energie  – náklady 
cca 229 000 Kč (realizoval p. Bojanovský Jan, nové rozšíření - Rekostav Velké Meziříčí, E.Mont  
Nové Město n. M.) 

� Zajištění požární ochrany v obci, vybavení, materiál, STK, opravy, PHM  a jiné – náklady celkem        
cca 224 000 Kč (5 sborů) 

� Zajištění zimní údržby míst. komunikací (pluhování, materiál na posyp a posypávání)– služby               
a materiální náklady  cca 110 000 Kč 

� Provedení vzorkování místních zdrojů pitné vody v Odranci náklady cca 30 000 Kč 
� Doplácení ztrátových víkendových a svátečních spojů a zajištění zákl. autobusové dopravy od  firmy 

ZDAR a.s., náklady  76 000 Kč 
 
Investiční a neinvestiční činnosti obce v roce 2012 celkem v objemu přes  3 700 000 Kč 
Na dotacích, příspěvcích, darech apod. v roce 2012 získáno celkem cca  1 800 000 Kč (bez dotace                
na odradonování vody Míchov a bez dotace na projektovou dokumentaci vodovodu Odranec). 
 
Rozpočet v roce 2012 – skutečnost: příjmy 9 451 284 Kč, výdaje 10 337 602 Kč 

 
Ve Věcově 11.02.2013     Zdeněk Vraspír, starosta obce 
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• Obecní lesy Věcov – hospodaření v roce 2012 
 

Celkem výměra 34,49 ha lesního porostu (z toho k.ú. Odranec 15,96 ha,  k.ú. Věcov 14,19 ha,                 
k.ú. Jimr. Pavlovice 0,85 ha, k.ú. Míchov 0,49 ha). Nárůst v k.ú Věcov – Polsko o 8208 m2. 
Výkonem lesního správce a pracemi v lese je pověřen pan  Miroslav Uhlíř z Věcova,  tel. 728 649 684.  
Výkon odborného lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž z Bystřice n.P.,   
tel. 602 610 239.  
Kontrolu a odborný dohled provádí pan Pavel Prchal z Roženeckých Pasek tel. 721 563 591. 

Lesní hospodá ř p. Miloš Ostrýž je ur čen i všem vlastník ům lesa s vým ěrou do 50 ha          
ve správním obvodu naší obce – tel. 602 610 239. 

 
Přehled hospodaření v roce 2012: 
- Vysazeno 3 000 ks sazenic smrku ztepilého, 1000 ks sazenic olše lepkavé (část sazenic byla použita   

na posazování) celkem náklady 29 184 Kč 
- Zpracováno z probírek, prořezávek, nahodilých a plánovaných  těžeb celkem 543,23 m3 :  kulatina 

SM – 230,95 m3, loupačka SM – 3,14 m3 , kulatina BO – 16,06 m3, surové kmeny jehličnaté -       
105,97 m3, špalky (vláknina) 123,65 m3, surové kmeny na pořez 51,93 50 m3  a palivo 12,50 m3. 

- Vzniklé holiny pro obnovu: k.ú. Odranec 0,40 ha, k.ú. Věcov 0,20 ha + 0,40 ha  
- Provedené probírky: v k.ú. Odranec na p.č. 116 – 6,20 ha 
- Vysazené holiny: k.ú. Odranec 0,40 ha, k.ú. Věcov 0,60 ha + pod zahrádkami 
- Vloženo do lesního hospodaření v roce 2012: 241 548 Kč (sazenice, nátěry, mzdy, odvody, služby, 

tahání, nářadí, PHM, apod.)  
- Získáno z lesního hospodářství celkem v roce 2012: 719 029 Kč 
- Čistý zisk z lesního hosp. za rok 2012:  (rozdíl příjmů a výdajů) = 477 481 Kč + 41 544 Kč (cena 

dřeva + cena řeziva) = celkem čistý zisk 519 025 Kč 
- Výtěžnost  r. 2012 činí 15,75 m3/ha a čistý zisk činí 15 048,-Kč/ha lesní plochy 

 
Objemy vytěžené dřevní hmoty 2012 – mýtní, nahodilá, probírky, palivo (místo určení) 
Les k.ú.Odranec – květen-červen (FORST)   121,03 m3   z p.č. 116 
Les k.ú. Odranec – srpen probírka (FORST)     76,63 m3  z p.č. 116, 115/1 
Les Odranec na pořez – červen (PILA HOUDEK)    51,93 m3  z p.č. 116 
Les k.ú. Věcov – srpen (FORST)      84,51 m3 z p.č. 184 
Les k.ú. Věcov – srpen drobný prodej špalků (R.Paseky)                9,00 m3  z p.č. 184 
Les k.ú. Věcov – září-říjen (FORST)        187,63 m3 z p.č. 184, 186, 187  
Palivo les Věcov a ost. plochy – drobný prodej občanům   12,50 m3  
Celkem                 543,23 m3  

 
Historie lesního hospodaření: 
Průměrná čistá výtěžnost z obecních lesů za jednotlivé roky /Kč z 1 hektaru lesa/: 
r. 2012: 15 048 Kč r. 2011:    6 866 Kč r. 2010:    4 500 Kč r. 2009:   2 662 Kč 
r. 2008:   5 655 Kč r. 2007:  12 850 Kč r. 2006:    8 575 Kč r. 2005:   7 719 Kč 
r. 2004:   3 580 Kč r. 2003:    1 509 Kč r. 2002:    5 646 Kč r. 2001:      795 Kč 
r. 2000:   9 785 Kč         r. 1999:       326 Kč r. 1998:  13 598 Kč r 1997:    3 395 Kč   

 
Děkuji všem za odvedenou práci a přeji mnoho zdraví a elánu do dalšího období. 

 
Ve Věcově dne 30.01.2013       Zdeněk Vraspír 
            Starosta obce 
 

• Poplatek za psa 
Poplatek za psa platí držitel psa a to ve výši 100,- Kč/pes za kalendářní rok, za každého 

dalšího psa se poplatek zvyšuje o 50% - tj. 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. 
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•  Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění                
a využívání a odstraňování komunálních odpadů – tzv. skládkovné 
Poplatek se vybírá dle Obecně závazné vyhlášky č.  1/2012, kdy 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 2013  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 500,- Kč/objekt. 

 Od poplatku jsou osvobozeny tj. 0,- Kč/osobu 
➔ osoby ve výkonu trestu 
➔ osoby s trvalým pobytem v obci, ale žijící v zahraničí 

 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     
    Roženecké 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. 
 

• Výběr vodného ve Věcově a v Míchově 
Upozorňujeme občany, že vodné je nutné uhradit v kanceláři obecního úřadu 

nejpozději do 15. března 2013.  
Úřední hodiny: pondělí 7.00-16.00 hod., středa  7.00-17.00 hod., čtvrtek 7.00-14.00 hod. 

• Pronájem nebytových prostor 
1. Obecní úřad Věcov vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v KD Odranec               

č.p. 6 umístěných na pozemku st. p.č. 59/1 v k.ú. Odranec. Jedná se o bývalou prodejnu smíšeného 
zboží o celkové výměře 81 m2. Prodejna má vlastní sociální zařízení, zadní vchod s rampou a základní 
vybavení prodejny.  Vhodný dlouhodobý pronájem – výstavní síň, prodejna, sklad apod. Volné ihned, 
příznivá cena.  

2. Obecní úřad Věcov vyhlašuje záměr na pronájem nebytových prostor v obecní budově 
v Míchově č.p. 21 umístěných na pozemku st. p.č. 48/1 v k.ú. Míchov. Jedná se o bývalou prodejnu 
smíšeného zboží o celkové ploše 82 m2. Prodejna má vlastní sociální zařízení, zadní vchod s rampou  
a základní prodejní vybavení (pulty, regály, lednice apod.). Vhodný dlouhodobý pronájem – výstavní 
síň, prodejna, sklad apod. Volné ihned, příznivá cena. 

 
Bližší informace na tel:  566 562 821, 724 184 759 nebo obec.vecov@tiscali.cz 
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• Výsledky rozborů vody – odběr 18.2.2013 
 

Ukazatel Limit V ěcov Míchov Roženecké  
Paseky 

Escherichia coli 0 0 0 0 
Koliformní bakterie 0 0 0 0 
Počty kolonií při 220C 200 0 0 1 
Počty kolonií při 360C 20 0 0 0 
Amonné ionty 0,50 < 0,05 <0,05 <0,05 
Dusičnany 50 15,9 7,5 9,9 
Dusitany 0,50 <0,05 <0,05 <0,05 
Chlor volný 0,30 <0,03 <0,03 <0,03 
Konduktivita  125 16,3 12,6 11,0 
Mangan  0,050 0,02 0,021 0,02 
pH 6,5 – 9,5 6,9 6,6 6,8 
Železo  0,20 0,11 <0,04 0,04 

 

 
• Zápis dětí do základní školy 

 

Letošní zápis dětí do základní školy proběhl v pondělí 28. ledna. Děti přišly s úsměvem    
na tváři, od některých jsme dostaly malou pozornost. Prokázaly svoje znalosti z oblasti 
matematiky a prostorového vnímání, mluvních a poslechových činností, rozvoje paměti a jemné 
motoriky. Protože všechny děti navštěvují mateřskou školu v Roženeckých Pasekách, na vstup  
do základní školy se poctivě připravují v posledním roce své docházky. 

Zatím bylo zapsáno 7 dětí - Vendula Lamplotová, Štěpán Lamplot,  Nela Zobačová,    
Daniel Havlíček, Zdeněk Havlíček, Michaela Fűrstová a  Kristýna Korbářová. 

  
 

• Kolaudace nových prostor 
 

V pátek 25.ledna proběhla za účasti zástupců zřizovatele školy, stavební firmy, projektanta, 
stavebního úřadu, hasičů a hygienické stanice prohlídka nových prostor základní školy – nové 
kuchyňky, výdejny, ředitelny a knihovny. Komise konstatovala spokojenost, neshledala žádné 
porušení dokumentace a vydala kolaudační rozhodnutí    o novém používání těchto prostor 
základní školou.  

V období jarních prázdnin došlo k dalšímu estetickému vylepšení školy. Bylo vymalováno 
sociální zařízení a opatřen umyvatelný nátěr na stěnách do výše 150 cm. Stará ředitelna byla 
vyklizena, zářivě vymalována. Nyní čekáme na zavedení zářivek a dodávku nové tabule. Vznikne 
tak nová třída (učilo se v ní před 19 lety). 

Tyto rozsáhlé úpravy si vyžádaly nemalou finanční částku, kterou se zřizovatel rozhodl  
do našeho zařízení vložit. Počet žáků od roku 2007, kdy jich chodilo pouze 7, stoupá. V letošním 
školním roce navštěvuje naši školu  20 žáků, v příštím roce by se počet měl ještě navýšit              
na 24 (výhledově až 33). Škola je vizitkou obce a ta naše se nemusí za nás stydět. Děkujeme. 

M.Prudká, ředitelka školy  
 
 
 
 
 
 

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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 Karneval na Odranci 
 

Dětský karneval je mezi dětmi nejoblíbenější a největší akcí základní a mateřské školy       
ve Věcově, kterou pořádají její zaměstnanci a rodiče.  Na tuto akci se přijde podívat i spousta  
dětí ze širokého okolí. I tentokrát DJ Hamerský připravil pro děti spoustu her, soutěží a pěkných 
písniček.   

Velmi příjemně nás jako každý rok překvapilo, kolik darů a peněžních příspěvků bylo 
věnováno na tombolu. Ceny byly opravdu pěkné a nikdo jistě neodcházel zklamaný. Díky  
tombole a štědrosti sponzorů bude z výtěžku karnevalu uhrazen nejen školní výlet, ale také     
např. výtvarné pomůcky. 

Naše poděkování patří maminkám, že napekly výborné zákusky,  rodičům a přátelům 
školy, kteří pomohli při úklidu a zajistili hladký průběh karnevalu, sponzorům za pěkné ceny  
nebo finanční příspěvek a dětem za to, že přišly, soutěžily a bavily se. 
 
Sponzoři: 

Obec Věcov, TJ Věcov, ČSŽ Věcov, SDH Věcov, SDH Roženecké Paseky, SDH Odranec, 
Agroekofarma Kadeřávek, Pokrývačství Petr Procházka,  Klempířství – pokrývačství Roman 
Havlík, p.Ivan Pumpinec z Věcova,  KLEMPO – p. Pavel Topinka z Odrance, Pekárna Unčín, 
Zítkovi – Marcipán    z Věcova,  Digi foto – Martin Drápalík Nové Město n.M., E.ON  Nové 
Město n.M.,  Stavebniny Zeman Bystřice n.P.,  Přátelé pípy Roženecké Paseky, Truhlářství Petr 
Ondráček Nové Město n. M., Wera Werk s.r.o. Bystřice nad Pernštejnem, Zahrádkáři Roženecké 
Paseky, ENPEKA Žďár nad Sázavou, Mary Kay – Alena Pejchalová, sdružení myslivců z Věcova, 
ing. Josef Budig z Jimramovských Pavlovic a další sponzoři, kteří nechtějí být oficiálně 
jmenováni  ………………….   a v neposlední řadě rodiče dětí a zaměstnanci ZŠ a MŠ Věcov. 

 
         Děti a zaměstnanci ZŠ a MŠ Věcov 
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• Tříkrálová sbírka 2013 
Celkový výtěžek, který zhruba 1 600 koledníků vykoledovalo na území, kde Oblastní 

charita Žďár nad Sázavou působí, je 2 375 332 korun. Tři králové tedy v našich ulicích a městech 
vykoledovali o 83 282 Kč více než v roce minulém. 

V letošním roce se ke sbírce v našem regionu připojily i Roženecké Paseky.  
Obec:   Dalečín      17 963,- Kč 

              Jimramov      21 456,- Kč 
            Jimramovské Pavlovice        4 650,- Kč  

    (p. Zdeněk Konvalinka a koledníci z Jimramova) 
             Míchov        2 100,- Kč 
    (p. František a Vít Vrátných a Tomáš Straka) 

           Nyklovice        4 996,- Kč 
              Polom           1 500,- Kč 

            Roženecké Paseky        4 905,- Kč 
    (p. Zdena Sedláčková, Barbora  a Jan Votavovi) 

            Sedliště        2 780,- Kč 
           Sulkovec        6 901,- Kč 

             Ubušínek        4 040,- Kč 
           Věcov          9 798,- Kč 

    (p. Marie Zobačová, Isabela a Dominika Michalíkovy a Anna Votavová) 
  

Celkem farnost:  Jimramov   45 689,- Kč 
                             Dalečín   17 963,- Kč 

                              Sulkovec   17 437,- Kč 
Celkem:   81 089,- Kč 
 
 

Všem, kteří přispěli na dobrou věc patří upřímné poděkování! 
Poděkování patří také všem vedoucím skupinek a dětem,  
jež se celé sbírky zúčastnili. 

 
 

V roce 2013 využije Oblastní charita  
výtěžek sbírky především na podporu rozšíření  
osobní asistence do dalších míst našeho okresu,  
terénní služby zabývající se pomocí sociálně  
slabým rodinám s dětmi, humanitární  
a mezinárodní pomoci, provozu a rozvoje  
jednotlivých zařízení. 

 
  
 
 
 
 
 

http://www.kambala.zdarsko.cz/ 
 

 
 

T Ř Í K  R Á L O V Á      S B Í R K A  
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VÝSLEDEK   II. KOLA    VOLBY   PREZIDENTA   ČR  

konané ve dnech 25. a 26. ledna  2013  obci VĚCOV 
 

Počet hlasů 

Volení kandidáti   

Okrsek č. 
1  J. 

Pavlovice 

Okrsek    
č. 2 

Míchov 

Okrsek 
č. 3 

Věcov 

Okrsek    
č. 4 

Odranec + 
Koníkov 

Okrsek 
č. 5 
Rož. 

Paseky 

Obec 
celkem 

Úspěšnost  
v %  

celkem 

ZEMAN MILOŠ ING 42 50 90 66 58 306 65,66 

SCHWARZENBERG KAREL     26 28 62 20 24 160 34,33 
Úspěšnost v % v okrscích  
(Zeman/Schwarzenberg) 

61,76  
38,23 

64,10  
35,89 

59,21 
40,78 

76,74 
23,25 

70,73 
29,26   

Počet voličů dle seznamu 81 91 186 107 100 565 
Účast voličů –vydané obálky 69 78 153 86 82 468 
Volební účast v % 85,19 86,57 82,26 80,37 82,00 82,83 
Odevzdané obálky 69 78 153 86 82 468 
Platné hlasy 68 78 152 86 82 466 
Platných hlasů v % 98,55 100,00 99,35 100,00 100,00 99,57 

 
Nově zvolený prezident ČR v přímé volbě na období 2013-2018: 

Zeman Miloš ing. 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

V O L B A   P R E Z I D E N T A 


