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OZNÁMENÍ 
o konání ustavujícího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Věcov,             

které se koná v pondělí 3. listopadu 2014 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Věcově 
 

Obecní úřad Věcov v souladu s ustanovením §93 odst.1 zákona č.128/200 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, informuje o konání ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Věcov, 
svolaného dosavadním starostou obce Zdeňkem Vraspírem v souladu s §91 odst.1 zák.o obcích 
Navržený program:   

1.  Zahájení, určení ověřovatelů zápisu, zapisovatele a návrhové komise 
2.  Složení slibu členů zastupitelstva, schválení programu jednání 
3.  Volba starosty, místostarosty  a ostatních členů rady 

  a) určení počtu místostarostů 
  b) určení, které funkce budou členové vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
  c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
  d) volba starosty 
  e) volba místostarosty 
  f) volba členů rady 

4.   Schválení jednacího řádu zastupitelstva obce 
5.   Volba finančního a kontrolního výboru 

  a) určení počtu členů výboru finančního a kontrolního 
  b) volba předsedy finančního a kontrolního výboru 
  c) volba členů finančního a kontrolního výboru 
 6.   Příprava voleb osadních výborů 
 7.   Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva 

8.   Diskuse, ostatní záležitosti (osadní výbory, kulturní komise, apod..) 
9.   Usnesení,  závěr     
 

Zastupitelstvu obce je vyhrazeno 
o Schvalovat program rozvoje obce, schval. rozp. obce, závěrečný účet obce a úč. závěrku obce  
o Zřizovat trv. a doč. peněžní fondy obce, zřizovat a rušit příspěv. organ. a organ.  složky obce 
o Rozhodovat o založení nebo rušení práv. osob, schvalovat jejich zakl. listiny, společenské 

sml., zakládací smlouvy a stanovy a rozhodovat o účasti v již založených právnických osobách 
o Delegovat zást. obce, s výjimkou § 102 odst. 2 písm. c), na valnou hrom. obch. spol., v nichž 

má obec maj. účast, navrhovat zást. obce do ostatních orgánů obch. spol., v nichž má obec 
majetkovou účast, a navrhovat jejich odvolání 

o Vydávat obecně závazné vyhlášky obce, rozhodovat o vyhlášení místního referenda 
o Navrhovat změny kat. území uvnitř obce, schvalovat dohody o změně hranic obce                        

Volby   



  

o Určovat funkce, pro které budou členové zast. obce uvolněni, zřizovat a rušit výbory, volit 
jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce, volit z řad členů zast. obce starostu, 
místostarosty a další čl. rady obce (radní) a odvolávat je z funkce, stanovit počet čl. rady obce, 
jakož i počet dlouhodobě uvolněných čl. tohoto zast., zřizovat a zrušovat výb., volit jejich 
předsedy a další členy a odvolávat je z funkce 

o Stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce 
o Zřizovat a zrušovat obecní policii 
o Rozhodovat o spolupráci obce s jinými obcemi a o formě této spolupráce 
o Rozhodovat o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství 
o Udělovat a odnímat čestné občanství obce a ceny obce 
o Stanovit zásady pro poskytování cest. náhrad členům zast. obce, rozhodovat o pen. plněních 

poskytovaných fyzickým osobám, které nejsou členy zast. obce, za výkon funkce členů 
výborů. 

 

Orgány zastupitelstva obce a rady obce 
o Zastupitelstvo obce může zřídit jako své iniciativní a kontrolní orgány výbory. Svá stanoviska                 

a návrhy předkládají výbory zastupitelstvu obce 
o Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor 
o Předsedou výboru je vždy člen zast. obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru   
o Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor 

zastupitelstvu obce.  Počet členů výboru je vždy lichý. Výbor se schází podle potřeby. 
Usnesení výboru se vyhotovuje písemně a podepisuje je předseda výboru 

o Usnesení výboru je platné, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina  členů výboru 
o Fin. a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, 

místostarosta, tajemník ob. úřadu ani osoby zabezpečující rozp. a úč. práce na obecním úřadu 
o Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce,                 

plní další úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce 
o Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce, je-li zřízena, 

kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku 
samostatné působnosti, plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.                 
O provedené kontrole výbor pořídí zápis, který obsahuje, co bylo kontrolováno, jaké 
nedostatky byly zjištěny a návrhy opatření směřující k odstranění nedostatků. Zápis podepisuje 
člen výboru, který provedl kontrolu, a zaměstnanec, jehož činnosti se kontrola týkala. Výbor 
předloží zápis zastupitelstvu obce; k zápisu připojí vyjádření orgánu, popřípadě zaměstnanců, 
jejichž činnosti se kontrola týkala 

o Rada obce může zřídit jako své iniciativní a poradní orgány komise. Svá stanoviska a náměty 
předkládají komise radě obce. Předs. komise může být jen osoba, která, nestanoví-li zvláštní 
zákon jinak, prokázala zvláštní odb. způsobilost v oblasti komisi svěřené přenesené působnosti. 
Na prokázání zvláštní odborné způsob. předsedy komise se obdobně vztahují ust. zvláštních 
právních předpisů upravujících toto prokázání pro úředníky územních samosprávných celků. 
Komise se usnáší většinou hlasů všech svých členů. Komise je ze své činnosti odpovědna radě 
obce; ve věcech výkonu přenesené působnosti na svěřeném úseku odpovídá starostovi. 

 

Člen zastupitelstva obce má při výkonu své funkce právo 
o Předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům a komisím návrhy na projednání 
o Vznášet dotazy, přip. a podněty na radu obce a její  členy, na předsedy výborů, na statutární 

orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí přísp. organizací                     
a org. složek, které obec založila nebo zřídila; písemnou odpověď musí obdržet do 30 dnů 

o Požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců 
právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí                        
s výkonem jejich funkce; informace musí být poskytnuta nejpozději do 30 dnů 

 
 



  

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých     
usnesení. Radě obce je vyhrazeno: 

o Zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření                   
v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce 

o Plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným 
zastupitelstvem obce, s výjimkou obecní policie, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle 
zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce  

o Rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti 
o Vydávat nařízení obce 
o Proj. a řešit návrhy, připomínky a podněty předložené jí členy zast. obce nebo kom. rady obce 
o Stanovit rozdělení pravomocí v ob. úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení ob. úřadu 
o Zřizovat a zrušovat podle potřeby, komise rady obce (dále jen "komise"), jmenovat a odvolávat               

z funkce jejich předsedy a členy 
o Kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce 
o Stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce 
o Ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce; tuto působnost může rada obce svěřit 

příslušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti 
o Přezkoumávat na základě podnětů opatření přijatá ob. úřadem v sam. působnosti  a komisemi 
o Rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce 

svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti 
o Stanovit pravidla pro přijímání a vyřizování petic a stížností 
o Schvalovat organizační řád obecního úřadu 
o Plnit úkoly stanovené zvláštním zákonem 
o Schvalovat účetní závěrku obcí zřízené příspěvkové organizace sestavenou k rozvahovému dni. 

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, 
pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo.  
 

� Volby do osadních výborů 2014  
     Volební období osadních výborů je totožné s volebním obdobím zastupitelstva obce.  V současnosti 
pracuje v obci Věcov  6 osadních výborů.  

→ Co je osadní výbor a jeho kompetence 
      Osadní výbor(y) mohou (avšak nemusí) být zřizovány zastupitelstvem obce podle § 120 zákona           
o obcích. Výbory musí být složené z občanů obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v příslušné 
části obce. Zastupitelstvo určuje počet členů osadního výboru (podle zákona musí mít nejméně                  
3 členy) a jmenovitě z jejich řad zvolí předsedu. Osadní výbor je jediným druhem výboru 
zastupitelstva (§ 117 zákona o obcích), jehož předsedou nemusí být člen zastupitelstva. 

Osadní nebo místní výbor je oprávněn podle § 121 zákona o obcích předkládat orgánům obce 
(zastupitelstvu, radě i ostatním výborům) návrhy týkající se rozvoje části obce a rozpočtu obce, 
vyjadřovat se k takovým návrhům nebo k podnětům a připomínkám, které se týkají dotyčné části obce 
nebo které předkládají obecním orgánům občané obce s trvalým pobytem v dotyčné části obce. 
     Předseda výboru má právo na udělení slova v zastupitelstvu obce, pokud o to požádá. 
 

→ Veřejné schůze občanů 
      Veřejná schůze občanů, na které proběhne volba osadních výborů se bude konat v jednotlivých 
obcích v následujících termínech: 

o   7. 11. v 18:00 hod. v Jimramovských Pavlovicích v budově lihovaru 
o   8. 11. v 17:00 hod. pro občany Koníkova v  Rož. Pasekách v MŠ 
o   8. 11. v 18:30 hod. v Roženeckých Pasekách v MŠ  
o 14. 11. v 18:00 hod. v Míchově na Kovárně 
o 15. 11. v 16:00 hod. v Odranci v budově KD 
o 15. 11. v 18:00 hod. ve Věcově v hasičské zbrojnici 
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VÝSLEDKY VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE V ĚCOV 

konané ve dnech 10. a 11. října 2014 a zvolené zastupitelstvo obce  pro volební 
období 2014-2018: 

  

 
Počet zastupitelů: 15 
Platných hlasů:  ČSSD      2 567   -- v %   59,07  -- přiděleno mandátů 9 

KSČM    1 779   --  v %   40,93  -- přiděleno mandátů 6 
 
 

 Počet hlasů 

Kandidáti 

Okrsek  
č. 1   
J. 

Pavlovice 

Okrsek 
 č. 2 Míchov 

Okrsek 
 č. 3 Věcov 

Okrsek 
 č. 4 Odranec 
+ Koníkov 

Okrsek 
 č. 5  
Rož. 

Paseky 

Počet - 
Věcov 
celkem 

Celkem 
hlasů  
v % 

Zdeněk Vraspír 49 33 107 42 66 297 74,81 
Věra Zobačová 31 12 52 17 27 139 35,01 
Pavel Bukáček 25 20 61 29 58 193 48,61 
Alena Štěrbová Ing. 34 21 89 39 40 223 56,17 
Kateřina Havlová Bc. 28 22 48 32 21 151 38,03 
Pavel Macháček ml. 25 19 85 60 27 216 54,40 
Jan Chroust Ing. 45 20 87 46 37 235 59,19 
Ladislav Prchal 29 21 74 24 45 193 48,61 
Michal Havlí ček 21 11 50 14 26 122 30,73 
Jan Kostečka 23 36 39 16 16 130 Náhr. 
Milan Peňáz 24 10 59 9 21 123 Náhr. 
Ludmila Ehrenbergerová 25 13 41 9 29 117 Náhr. 
Milan Kosek 28 13 68 27 24 160 Náhr. 
Eva Totušková 42 13 61 14 21 151 Náhr. 
Josef Sedláček 24 24 43 10 16 117 Náhr. 
Jarmila Librová 18 17 68 43 36 182 45,84 
Miroslava Prudká Mgr.  16 20 64 37 50 187 47,10 
Milan Černý 5 9 60 50 41 165 41,56 
Josef Šikula st. 11 30 55 33 31 160 40,30 
Milan Topinka 9 10 47 53 13 132 33,24 
Pavel Prchal 12 14 30 22 35 113 Náhr. 
František Vaníček 24 9 33 27 14 107 Náhr. 
Vladimír Kosek 2 10 22 14 6 54 Náhr. 
Helena Vraspírová 20 18 53 26 37 154 38,79 
Dana Kašová 4 27 25 17 13 86 Náhr. 
Zdeněk Havlíček 8 6 48 16 22 100 Náhr. 
Dana Slámová 5 9 21 46 13 94 Náhr. 
Milan Skryja 9 4 18 16 19 66 Náhr. 
Zdeněk Votava 6 9 33 19 34 101 Náhr. 
Markéta Gregorová 7 7 31 22 11 78 Náhr.  

Počet voličů dle seznamu 76 92 194 104 102 568  
Účast voličů –počet 57 55 135 74 75 396  
Volební účast  v % 75,00 59,78 69,59 72,12 73,53 69,89  
Platné hlasy celkem 609 487 1 572 829 849 4 346  



5 

VÝSLEDKY VOLEB DO SENÁTU PARLAMENTU ČR 
konané ve dnech 10. a 11. října 2014 a 17. a 18. října 2014  

1.  a  2. kolo 

Kandidáti 
 + volební strana 

Okrsek č. 1  
J. Pavlovice 

Okrsek 
 č. 2 

Míchov 

Okrsek  
č. 3 

Věcov 

Okrsek č. 4 
Odranec + 
Koníkov 

Okrsek  
č. 5 Rož. 
Paseky 

Počet - 
Věcov 
celkem 

Celkem 
hlasů 
v % 

Ptáček Jaroslav PaedDr.,ODS  3 3 10 5 3 24 7,79 
Stoček Petr Ing.,KSČM 1 2 8 4 4 19 6,16 
Stalmach Ladislav Mgr.,STO 0 4 10 2 0 16 5,19 

Komínek Miloš, SVAZ 0 1 0 0 0 1 0,32 
Havlíček Jiří Mgr. TOP+STAN 8 0 2 1 1 12 3,89 

19 10 26 25 19 99 32,14 Zvěřinová Dagmar Ing.,  
ČSSD 16 11 21 15 19 82 49,69 
Mička Josef Ing., SPO 0 20 9 6 7 22 7,14 
Kaštan Ivo, O.K. strana 0 0 4 0 0 4 1,29 
Novák Petr, NK 4 10 10 7 7 38 12,33 
Nekovář  Jiří, Úsvit            0 0 5 3 3 11 3,57 
Fendrych Josef, Svobodní 0 0 3 3 3 9 2,92 

11   20 17 3 2 53 17,20 Bradáč František Ing, 
KDU-ČSL 13 24 25 13 8 83 50,30 

76   92 194 104 102 568  Počet voličů dle vol. sezn. 
1. kolo / 2. kolo 76 92 195 104 102 569  

49   56 112 60 49 326  Účast voličů – počet 
1. kolo / 2. kolo 30 35 47 28 27 167  

64,47   60,87 57,73 57,69 48,04 57,39  Volební účast  v % 
1. kolo / 2. kolo 39,47 38,04 24,10 26,92 26,47 29,35  

46 56 104 59 49 308  Platné hlasy celkem 
1. kolo / 2. kolo 29 35 46 28 27 165  

95,83 89,29 97,20 98,33 100,00 96,25 Počet platných hlasů v %       
1. kolo / 2. kolo 96,00 100,00 97,87 100,00 100,00 98,80  

 
Zvolený kandidát na senátora: . 
Bradáč František Ing. KDU-ČSL – 50,30 % 
 

o Výpis z Usnesení ZO Věcov č. 7/2014 konaného dne 9. 10. 2014   
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

� Program jednání beze změn a doplnění 
� Prodej pozemku z majetku obce dle záměru č. 5/2014 - přístupové cesty podél zaplocené 

zahrady v k.ú. Míchov, p.č. část 7/1 v PK 7 (Homolkova zahrada), cca 200 m2 za cenu               
10,- Kč/m2. Prodej žadateli panu  MVDr. Františku Zítkovi , Bystřice n. P. (vlastník nemovitosti 
čp. 2 v Míchově) 

� Odkup dřevěného infopanelu pro potřeby obce Věcov od Klubu českých turistů  za 2 500 Kč. 
Panel je umístěn u prodejny potravin ve Věcově 

� Finanční dar pro úspěšného sportovce z Věcova p. Matěje Peňáze (mistr světa  v kickboxu            
ve své kategorii) a darovací smlouvu na schválenou finanční částku 

� Přijetí finančního daru od ing. Jana Chrousta z Jimramovských Pavlovic na odpadové 
hospodářství a darovací smlouvu na tuto částku 

� Smlouvu o podmínkách napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní mezi obcí Věcov a RWE GasNet s.r.o., se sídlem v Ústí 

I n fo r mace  z  obecn ího  ú ř adu    
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nad Labem – č. smlouvy 9414005662/160936 včetně dodatku č. 1. Jedná se o rozšíření STL 
plynovodu Věcov k nové bytové výstavbě u hřiště a jeho provozu 

� Rozpočtové opatření 5/2014 – z důvodu schválených finančních operací (záměry, nákupy, 
dary..) - viz příloha 

� Příjem dotace a schválení smlouvy č. FV00976.0014 z Krajem Vysočina – Grantový program 
Fond Vysočiny – Rozvoj vesnice 2014 v částce 150000 Kč na opravu místní komunikace 
Roženecké Paseky, Míchov 

 

� Čestné uznání pro p. Matěje Peňáze – juniorského mistra světa 
v K-1 
K-1 je sport, který je založen na smíšení mnoha bojových umění do jednoho. V K-1                             

je dovoleno použít jakékoliv bojové umění, a na základě vítězství lze usoudit, kdo je mistrem svého 
umění. Mistr Kazuyoshi Ishii přišel v roce 1993 na nápad vytvořit unikátní bojové umění, protože lidé 
často srovnávají dvě bojová umění (například box versus aikido). Název K-1 vznikl složení King - 
One, to znamená „král králů“. Popularita K-1 značně stoupá, protože se v ringu mohou potkat 
karatisté, thaiboxeři, kickboxeři, capoeiristé a mnoho dalších představitelů jednotlivých umění.               
K-1 není omezena žádnou váhovou kategorií. K výběru finalistů  se konají turnaje po celém světě.           
K-1 je rozdělena do několika typů bojů, jenž mají svá specifická pravidla (např. Hero).  

Je mnoho velmi úspěšných sportovců v K-1, ale jen jeden letošní juniorský mistr světa – 
věcovský Matěj Peňáz. Jako výraz uznání za jeho sportovní úspěchy a vynikající reprezentaci nejen 
Věcova mu bylo Zastupitelstvem obce uděleno Čestné uznání obce Věcov a předán finanční dar. Ještě 
jednou gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů nejen ve sportovním, ale i v osobním životě. 
PS: 
Základní boj trvá 3x3 minuty (pokud někdo nedá soupeři KO, tj. knockout) nebo TKO (technical 
knockout). Po absolvování 3x3 minut se spočítají body a určí vítěz. V případě nerozhodného stavu              
se dávají další kola tzv. extra round. Oproti muay thai (thajskému boxu) je K-1 ochuzena o lokty, 
klinče s koleny, strhy a porazy. Každým rokem se však pravidla mírně mění, ale obecně se nesmí 
klinčovat a když, tak jen krátce, aktivně, s jedním kolenem. 

Zdroj: http://www.jetsaamgym.com/  
 
 

� DŮLEŽITÉ UPOZORN ĚNÍ: 
Žádáme majitele rekreačních objektů, aby do 19.12.2014  

nahlásili  na obecní úřad stav vodoměru! – tel. 566 562 821. 
Dále vyzýváme  občany, aby si uschovávali všechny  

doklady  vystavené obecním úřadem  od  zaplacených poplatků  
pro případnou zpětnou kontrolu.  
 
 

� Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, 
oprav, údržbových   a revizních prací – bude přerušena dodávka elektrické 
energie: 

o dne 11. listopadu 2014 (úterý) od 7:30 do 10:00 hodin v obci 
Koníkov  č.p. 3, 25, 21, 40, 31, 21, 12, 17, 18, 20, 26, 29, 23, 22, 28, 27, 
19, 47, 15, 24, 48, 16 a v Rož.  Pasekách č.p. 25, 40, 24, 9, 21, 38, 19, 
3, 20, 45, 22  

o dne 11. listopadu 2014 (úterý) od 10:00 do 12:30 v celé obci Míchov 
o dne 12. listopadu 2014 (středa) od 7:30 do 15:30 v celé obci 

Jimramovské Pavlovice mimo  č.p. 23, 16, 17 a kravína 
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� Rozbory vody Věcov (čp. 26) a Míchov (čp. 19) 
 

Ukazatel Limit V ěcov Míchov 
Escherichia coli 0 0 0 
Koliformní bakterie 0 0 0 
Počty kolonií při 220C 200 0 5 
Počty kolonií při 360C 20 0 0 
Amonné ionty 0,50 < 0,057 <0,05 
Dusičnany 50 9,3 2,3 
Dusitany 0,50 <0,05 <0,05 
Chlor volný 0,30 <0,03 <0,04 
Konduktivita  125 14,7 20,5 
Mangan  0,050 0,046 0,020 
pH 6,5 – 9,5 6,7 7,1 
Železo  0,20 0,074 0,128 

 

 

Ptačí studánka 
Naše škola se zapojila do projektu Znám křišťálovou studánku, který je zaměřen                            

na rekonstrukci a obnovu stávajících studánek na území Zubří země. Naše škola se stará o Ptačí 
studánku na Koníkově. První naše návštěva proběhla 17.6.2014, druhé setkání u studánky                       
dne 9.10.2014. Autobusem jsme dojeli na Koníkov. Od zastávky jsme se pěšky vydali k turistickému 
odpočívadlu na silničce. Tam jsme si rozdali pracovní rukavice a do plastového pytle jsme ukládali 
odpadky, kterých bylo dost. 

Je smutné, že my, děti, musíme uklízet po dospělých nepořádek v lese. Z naší studánky jsme 
vybrali napadané listy, okolí je udržované. Teplota vody je pohybovala kolem 12 oC, kyselost vody               
je 6. Jestli je voda pitná, to nevíme. V období horkých dnů by Vás osvěžila. Až budete mít o víkendu 
volno, běžte se podívat na naši studánku. 

           Žáci ZŠ Věcov  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zák ladn í  ško la     
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� Fotbal svobodní vs. ženatí 
Věcovské mládež a ženáči se rozhodli, že ukončí fotbalovou sezonu tím, že se utkají proti sobě.            

A jak to dopadlo? I když se ženáči drželi velmi statečně, přesto prohráli 6:3.  
Hráči děkují všem divákům, kteří přišli fandit s dobrou náladou a TJ Věcov a OÚ  za finanční 

příspěvky na občerstvení. Další dík patří všem, kteří zajistili a připravili pohoštění jak pro sportovce, 
tak pro diváky – bramboráky, opékané špekáčky a další dobrůtky. Samozřejmě nechybělo ani pivečko, 
vždyť po zápase byla veliká žízeň.  

Už se těšíme na příští rok na odvetu …..  
Věra Zobačová 

 

� „Jdeme tvořit, jdeme si hrát, vždyť jsme malí – šikovní tak akorát“ 
Český svaz žen Věcov pořádá pro děti a rodiče  odpoledne pod názvem „Maminko, tatínku, 

věnujte mě chvilinku“  – vy mě můžete namalovat tričko a já vám udělám barevný talíř na vánoční 
cukrovíčko. Vše je připraveno, jen přijďte s dobrou náladou a dobrými nápady v pondělí 17. listopadu 
v 15.00 hod. do hasičské zbrojnice ve Věcově. 
 
 
 

ČČČČeský svaz žen Věcov eský svaz žen Věcov eský svaz žen Věcov eský svaz žen Věcov     
                        Vás zve naVás zve naVás zve naVás zve na    

    

VVVVánoční  prodejní  výstavuánoční  prodejní  výstavuánoční  prodejní  výstavuánoční  prodejní  výstavu
    

slavnostní zahájení sslavnostní zahájení sslavnostní zahájení sslavnostní zahájení s    vystoupením dětí z MŠ a ZŠvystoupením dětí z MŠ a ZŠvystoupením dětí z MŠ a ZŠvystoupením dětí z MŠ a ZŠ    

neděle  30.11.2014 ve 13:30 hod.neděle  30.11.2014 ve 13:30 hod.neděle  30.11.2014 ve 13:30 hod.neděle  30.11.2014 ve 13:30 hod.    
před hasičskou zbrojnicí ve Věcověpřed hasičskou zbrojnicí ve Věcověpřed hasičskou zbrojnicí ve Věcověpřed hasičskou zbrojnicí ve Věcově    

*  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *  *  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *    *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *       

VVVV    sobotu 29. listopadu slavností rozsvěcení sobotu 29. listopadu slavností rozsvěcení sobotu 29. listopadu slavností rozsvěcení sobotu 29. listopadu slavností rozsvěcení     
vánočního stromkuvánočního stromkuvánočního stromkuvánočního stromku:::: sraz v sraz v sraz v sraz v    17:00 u stromečku 17:00 u stromečku 17:00 u stromečku 17:00 u stromečku     
ve Věcověve Věcověve Věcověve Věcově                            

Srdečně zvou pořadatelkySrdečně zvou pořadatelkySrdečně zvou pořadatelkySrdečně zvou pořadatelky        

    
    
            

Listopad 2014                 Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 

Č eský  svaz  žen    


