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O b č a s n í k   O b e c n í h o   ú ř a d u   V ě c o v  
J imramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké  Paseky – Věcov    

www.vecov.cz  ♣  obec.vecov@tiscali.cz  ♣  tel.566 562 821,566 562 126      2/2015 

� Usnesení z jednání  ZO Věcov č. 1/2015 ze dne 18. 2. 2015  
Přítomni:  Vraspír, Librová,  Prchal, Ing. Štěrbová, Mgr. Prudká, Topinka, Macháček, Havlíček, 
Bukáček, Vraspírová, Zobačová  
Omluveni:.  Bc. Havlová,  Šikula–příchod 17:40 hod., Černý–příchod 17:15 hod., Ing. Chroust–
příchod 18:05 hod. 
Veřejnost: 5                         Přítomno 14 zastupitelů 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

� Průběh realizace změny územního plánu obce Věcov 
� Kontrolu usnesení:  

o hrazení NEI nákladů pro děti na základních uměleckých školách v BY (hradí pouze           
cca 50% obcí) 

o rozpočtové opatření č. 7/2014 – bude jednáno při dnešním ZO 
o průběžné číslování veřejných budov – Odranec – ano 

� Výsledek výběrového řízení na záměr odstranění radonu ve vodovodu Věcov v m.č. Věcov – 
vybrána firma EKOMONITOR Chrudim v cenové výši cca 1 600 000 Kč- státní 100% dotace 

� Podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci Vodovod Odranec – grant FV Vysočiny 
� Rozpočtové opatření č. 7/2014 dle přílohy Z01/2015 – 2, které schválila rada obce dne 

30.12.2014. Jedná se o změny, které vyplynuly od posledního jednání ZO v roce 2014 
� Průběh řízení Změny č. 1 územního plánu obce Věcov – dokončení březen 2015 (obyvatelé 

budou seznámeni – veřejné projednání) a budování infrastr. ve Věcově (u hřiště)- územní řízení 
a v Jimr. Pavlovicích (pod statkem) - nutno podat stavební povolení a poté zkolaudovat 

� Dokončení převodu pozemků u skládky v Jimramovských Pavlovicích a oddělení od katastru 
obce J.Pavlovice do k.ú. Jimramov 

� Nabídku na židle – dřevěné masivní 
� Dopis podaný společně s úřadem Městyse Jimramov na KSÚS Jihlava o zimní údržbě silnice 

II/360 Jimramov- N.Město pro zajištění základního standartu sjízdnosti i v zimním období. 
� Nařízení obce Věcov 2015, kterým se stanovuje zákaz podomního a pochůzkového prodeje 

v obci Věcov včetně všech místních částí dle přílohy Z01/2015 – 3. Vzato na vědomí 
� Informace z Rady obce Věcov: 

o Děkovný dopis od p. Šebkové na zpravodaj 
o Doplnění Národní knihovny o vydané tituly v obci 
o Oznámení o vstupu na pozemky od E.ON – výměna sloupů vysokého napětí  

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
� Program jednání s úpravou – podání žádosti – rekonstrukce sociálního zařízení                           

a modernizace kuchyně v MŠ – jako 3. bod programu, ostatní se posouvá beze změn 
� Návrh na složení pracovních komisí: návrhová M. Prudká, M. Topinka, zapisovatel J. Librová, 

ověřovatelé zápisu V. Zobačová, L. Prchal 
� Podání žádosti o dotace z POV - Výměna oken v KD Odranec s 50% spoluúčastí obce                    

(cca 106 000 Kč + vlastní min. 106 000 Kč) a pověřuje starostu obce podepsáním smlouvy 

Za s t u p i t e l s t vo  o bc e  
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� Podání žádosti o dotace na projekt Rekonstrukce objektu MŠ za účelem zvýšení prostorových 
kapacit (MŠMT), (dotace 2 500 000 Kč + vlastní náklady cca 450 000 Kč) 

� Podpis smlouvy o dílo 1/JFT/2015 – PD Veřejné osvětlení Koníkov s JFT s.r.o. Lázně 
Bělohrad dle předložené SoD a zajištění věc. břemen s dotč. vlastníky. (celkem asi 24 světel) 

� Podání žádosti na Kraj Vysočina – Sportoviště 2015, varianta A – dotace 40% (maximálně 
30 000 Kč) + vlastní 60% (25 000 Kč) na údržbu hřišť a obslužných objektů 

� Podání žádosti OPŽP na Bioodpady – nákup kompostérů pro domácnosti (počet bude upřesněn 
po anketě) a pořízení štěpkovače a traktoru a vše na vybudování sběrného dvoru (předběžné 
místo u Kejdy ve Věcově), popřípadě program „Snížení prašnosti“ 

� Výši poplatku tzv. skládkovného dle přílohy ZO1/2015 – 1 pro rok 2015 ve výši                           
400 Kč/osobu/rok trvale bydlící občan s ponecháním výhod ( částku 50 Kč je hrazena 
z rozpočtu obce) a 510 Kč/objekt k rekreaci/rok a pověřuje starostu objasněním doplatku 
občanům  a jejich motivací  k třídění ve zpravodaji 

� Prodej zahrady pod bytovkou v k.ú.Věcov panu Stanislavu Havlíčkovi dle GP 199-251/2014 
p.č. 74/1 o výměře 401 m2 za cenu 10 Kč/m2 a p.č. st. 108 o výměře 127 m2 za cenu                     
20,- Kč/ m2. Prodej o výměře cca byl již schválen v předchozích jednáních.  

� Odkup pozemku v k.ú. Odranec od p. Pavla Lamplota p.č. část 396 výměra cca 290 m2 + část 
p.č. 385 a 392/1 cca 50 m2 za 20 Kč/m2 (ochranné pásmo pro vodárnu a vrt- vodovod Odranec) 

� Vyhlášku č. 1/2015 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností v obci Věcov a jejich 
místních částech dle přílohy Z01/2015 – 4  

� Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 – doplnění vyhlášky 1/2009  o ukládání bioodpadů                
a kovových odpadů včetně přílohy č. 2 

 

 
 

 
Zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen zákon               
o svobodném přístupu k informacím), je povinným subjektům dle tohoto zákona stanovena zákonná 
povinnost zveřejnit vždy do 1. března výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti 
v oblasti poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu k informacím. 
Obecní úřad Věcov tímto zveřejňuje, v souladu s ustanovením §18 zákona č. 106/1999 Sb.,                        
o svobodném přístupu k informacím, tuto výroční zprávu za rok 2014: 

� V roce 2014 byla na Obecní úřad Věcov podána 1 žádost o poskytnutí informace (písemně 
elektronicky od právnické osoby) 

� Úhrada nebyla uplatněna 
� Žádost o informace se týkala: Investiční výstavby v obci  
� Vyřízení provedl: Zdeněk Vraspír, starosta obce 

Poskytování informací v telefonním, osobním nebo elektronicky neověřeným stykem je starostou                 
a zaměstnanci zařazenými do Obecního úřadu Věcov považováno za samozřejmost a součást jejich 
pracovního výkonu (podávání těchto informací není samostatně  sledováno). 
Ke zvýšení informovanosti veřejnosti přispíváme dále např. dálkovým přístupem  k informacím 
(internetové stránky obce), vydáváním, zveřejněním a distribucí občasníku „Vrchy“, pravidelně 
aktualizovanou úřední deskou s místními vývěskami,  elektronickou úřední deskou a pravidelnými 
setkáváními s občany. 
Údaje výroční zprávy za rok 2014 budou uveřejněny v občasníku Vrchy, na úřední desce, na všech 
vývěskách a na internetových stránkách obce www.vecov.cz. 
Ve Věcově dne 13. 2. 2015 

Obecní úřad obce Věcov, Zdeněk Vraspír, Starosta obce 

V ý r o č n í  z p r á v a  Obecního úřadu Věcov za rok 2014                 
o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, v platném znění 
č. j: OBÚ      001/2015/ZVr.  
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Výpočet poplatku pro rok 2015 
za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů: 
Náklady na odvoz a uložení odpadu      226 495 Kč 
Náklady na odvoz separovaného odpadu (rozdíl nákl a dotace EKO kom)   14 761 Kč 
Náklady na odvoz a likvidace nebezpečných odpadů       32 464 Kč 
Ostatní nákl. + materiál         26 889 Kč 
Celkové náklady likvidace       300 609 Kč 
Část nákladů na zastřeš. TKO (1/5 ze 138 521,- Kč z  r. 2012)     27 704 Kč 
Část nákladů na zastřeš. TKO (1/5 ze 118 769,-Kč z  r. 2014)     23 754 Kč 
Náklady pro výpočet poplatku      352 067 Kč 
Počet obyvatel obce k 31. 12. 2014           700 
Rekreační objekty, chaty a chalupy k ind. využití            84 
Celkem             784 
Výpočet poplatku na rok 2015 = celkové náklady /  fyzická osoba trvale bydlící +  nemovitostí trvale 
neobydlené = 352 067,- Kč : 784 = 449,065 Kč = zaokrouhleno 450,- Kč. 
Poplatek občan trvale bydlící v obci: 
Zastupitelstvo obce Věcov schválilo na svém řádném jednání dne 18. 2. 2015 pro rok 2015 doplatit 
trvale bydlícím občanům v obci ze svého rozpočtu část nákladů poplatku na 1 osobu ve výši 50 Kč tak, 
aby poplatek činil částku 400,-Kč. 
Poplatek vlastník nemovitosti: 
(rekreační objekt, chalupa bez trvale bydlící osoby, chata a jiná nemovitost )                                                           
Poplatek činí  450,- Kč skutečné náklady za rok/objekt + částka 60,- Kč  
Výsledný poplatek tedy činí 510 Kč za rok/vlastník nemovitosti  
U objektů pro ubytování je poplatek nestanoven –  bude hrazen formou příspěvku, daru, nebo jinou 
formou. 
Slevy na poplatku, termíny výběru a způsoby placení byly zveřejněny ve Zpravodaji č. 1/2015. 

  
Vážení spoluobčané a chalupáři 
v  roce 2014 jsme rozjeli v rámci zkvalitnění nakládání s odpady v naší obci i třídění složek 
bioodpadu. K Vašim domácím kompostérům a popelnicovým nádobám jsme také zakoupili svozové 
vozidlo a velkoobjemové kontejnery na bioodpad ze zahrad a z veřejných ploch v obci. Od letošního 
roku tak budou na určených místech (většinou poblíže sběrných míst TKO) přistavovány oranžové 
kontejnery na bioodpad. Tyto nádoby se budou dle potřeby odvážet na kompostárnu do Jimr. Pavlovic. 
Kontejnery nelze jednotlivě přistavovat k nemovitostem. Obec musí ze zákona likvidovat odděleně 
bioodpady, ale hlavní důvod je snížení objemu odpadů a snížení nebo udržení přijatelné ceny                     
za tzv. skládkové. To znamená, že čím více vytřídíme separovaných složek odpadů (plasty, papír, sklo, 
kovy, textil, bioodpad, elektroodpad, a jiné), tím více snížíme částku na likvidaci směsného odpadu. 
Tato likvidace směsného odpadu je rok od roku nákladnější. Proto budu rád, pokud se všichni řádně 
zapojí  do odpadového hospodářství obce a zvyknou si maximálně třídit odpad. Za separovaný odpad 
jako je papír, plast a sklo dostáváme bonusové odměny od společnosti EKO – KOM  a  tyto odměny 
nám pokryjí náklady na likvidací separovaných složek odpadů. Kovové odpady si likvidujeme sami 
dle potřeby a získáváme za ně úplatu. Za sběr textilu získáme drobnou úplatu a nebo jej zdarma 
odevzdáme na charitu.  Bioodpady budeme odvážet ve své režii a zdarma ukládat  na kompostárnu. 
Dále ještě sbíráme na sběrném místě (J. Pavlovice a Věcov) elektroodpad, akumulátory, monočlánky, 

Př í l o ha  č .  1 /20 15  k  Ob e c ně  zá v a zn é  vy h láš c e  č .  1 / 201 2  
O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 

VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ 

S l ov o   s t ar os ty  
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léky a jiné). Aby náš poplatek za tzv. skládkové nebyl nějak moc citelný pro trvale bydlící občany, 
rozhodlo zastupitelstvo pro rok 2015 o doplacení částky 50 Kč za každého občana z rozpočtu obce. 

Předem Vám moc děkuji za kladný postoj k našemu systému odpadového hospodářství                    
a za maximální třídění odpadů. Také si velmi ceníme občanů i chalupářů, kteří se starají zdarma o své 
veřejné prostranství poblíž svých nemovitostí. Jde nám všem o to, mít obec hezkou, čistou                    
a bez černých skládek.   

                                                                         Ještě jednou moc děkuji Z.Vraspír – starosta obce 
 
 
Společenská kronika ve Zpravodaji  
Z důvodu ochrany osobních údajů již není možné zveřejňovat společenskou kroniku způsobem,             
na jaký jste byli dosud zvyklí. Zaměstnanci obce již nemají zákonnou možnost vyhledávat potřebné 
informace např. o narození potomka, životním jubileu nebo úmrtí. Tyto údaje mohou být                            
ve Zpravodaji zveřejněny pouze na VLASTNÍ ŽÁDOST občana nebo rodiny.  
 
 
 
 
 
 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, 
oprav, údržbových  a revizních prací – bude přerušena 
dodávka elektrické energie: 
 
Dne 11. 03. 2015 od 7:25 do 15:25 hodin – středa  
Dne 13. 03. 2015 od 7:30 do 15:30 hodin – pátek  
Dne 19. 03. 2015 od 7:25 do 15:25 hodin – čtvrtek  
Dne 20. 03. 2015 od 7:25 do 15:25 hodin – pátek  
 
Vypnutá oblast: bez napětí bude celá obec                
Jimram. Pavlovice, Věcov, Míchov, Koníkov,   Rož. Paseky  a osada Štarkov. 
 
Po dobu výpadku elektrické energie bude obecní úřad ve Věcově uzavřen, náhradní 
úřední hodiny budou včas oznámeny. 
  
 

 
Článek I. 
Bioodpad: 
Odranec -  stanoviště u KD, Koníkov - stanoviště u autobusové zastávky horní Koníkov, Roženecké 
Paseky - stanoviště u MŠ, Roženecké Paseky – Štarkov – u Mrkosů, Věcov  -  stanoviště na návsi, 
Jimramovské Pavlovice - stanoviště na návsi, Míchov - stanoviště na návsi 
Kovový odpad  
Jimramovské Pavlovice – stanoviště na nádvoří lihovaru, Míchov – stanoviště u váhy ZD 
 

Příloha č. 2  k OZV   
– stanoviště sběrných nádob bioodpad a kovový odpad 

 

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
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Zastupitelstvo obce Věcov se na svém zasedání dne 18.02.2015 Usnesením č. 1/2015 usneslo vydat           
na základě ustanovení § 10 písm. a) a § 84 odst. 2 písmo h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku. 

ČI. 1 – Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky  
(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky (dále jen "vyhláška") je vytvoření opatření směřujících                 
k ochraně před hlukem v době nočního klidu, zabezpečení místních záležitostí jako stavu, který 
umožňuje pokojné soužití občanů i návštěvníků obce, vytváření příznivých podmínek pro život v obci 
a vytváření estetického vzhledu obce. 
(2) Předmětem této vyhlášky je regulace činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo 
být v rozporu s dobrými mravy, ochranou zdraví, a směřující k ochraně před následnými škodami             
a újmami působenými narušováním veřejného pořádku na majetku, jako veřejném statku, jehož 
ochrana je ve veřejném zájmu, v zájmu chráněném obcí jako územním samosprávným celkem. 

Čl. 2 – Úvodní ustanovení 
Pro účely této vyhlášky tvoří obec Věcov  i obce Jimramovské Pavlovice, Míchov, Věcov, Roženecké 
Paseky, Koníkov a Odranec.  
Čl. 3 – Vymezení  činností, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci nebo být v rozporu            

s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku 
Činností, která by mohla narušit veřejný pořádek v obci, je: 
a) rušení nočního klidu, 
b) používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu. 

Čl. 4 – Omezení  činností 
(1) Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22.00 hod. do 06.00 hodin. V této době je každý povinen 
zachovat klid a omezit hlučné projevy. 
(2) Každý je povinen zdržet se o nedělích v době od 6.00 do 22:00 veškerých prací spojených                    
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk, např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil, 
křovinořezů, míchaček apod. 

(3) Pro noc z 31. prosince na 1. ledna kalendářního roku se doba nočního klidu nestanovuje 
Čl. 5 – Výjimky  

Na základě písemné žádosti může Rada obce v konkrétním případě rozhodnutím stanovit, že se doba 
nočního klidu vymezuje oproti čl. 4 odst. 1 a 2 této vyhlášky dobou kratší nebo žádnou. 

Čl. 6 – Účinnost  
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15 dnem po dni vyhlášení  
Jarmila Librová – místostarostka  obce                                               Zdeněk Vraspír – starosta  obce 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.02.2015  
 

UPOZORNĚNÍ PRO POŘADATELE AKCÍ S  VENKOVNÍ HUDEBNÍ 
PRODUKCÍ: 
POŘADATEL AKCE SI MUSÍ MIN. 30 DNÍ PŘEDEM POŽÁDAT PÍSEMNĚ RADU OBCE                
O POVOLENÍ AKCE A O VÝJIMKU Z  NOČNÍHO KLIDU!!!! 
 
 
 
 

 
Zastupitelstvo obce  Věcov se na svém zasedání dne 18.2.2015 usnesením č. 1/2015 usneslo vydat                
na základě § 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,              
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o odpadech“), a v souladu s § 10 písm. d) a §  84 odst. 2 

 Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 
o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 1/2009, 
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  a 

odstraňování kom. odpadů a nakládání se stav. odpadem na území obce Věcov 
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písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) (dále jen „zákon o obcích“), tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhlášku“):      

Čl. 1 – Úvodní  ustanovení 
Obecně závazná vyhláška č. 1/2009, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Věcov se mění a doplňuje takto:    
V čl. 2 odst. 1 se za písm. c) vkládají nová písmena d) a e), které zní: 
d) biologicky rozložitelný odpad, 
e) kovy“. 
2.   V čl. 2 odst. 1 se dosavadní písmeno d) nově označuje jako písmeno f). 
3.   Čl. 2 odst. 2 nově zní: 
 „Směsný odpad je zbylý komunální odpad po stanoveném vytřídění dle odst. 1 písm. a),b),c),d)   a e).  
4.   V čl. 3 odst. 3 písmeno f) nově zní: „biologicky rozložitelný odpad“. 
5.   V čl. 3 odst. 3 se za písmeno f) vkládá nově písm. g), které zní: „kovy“. 
6.   Dosavadní příloha se označuje jako příloha č. 1 a doplňuje se příloha č. 2, která zní: „Stanoviště 
sběrných nádob“. 

Čl. 2 – Účinnost 
Tato vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení 
Jarmila Librová – místostarostka  obce   Zdeněk Vraspír – starosta  obce 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 19.2.2015  
 

 
 
Rada obce Věcov se na svém zasedání dne ………… usneslo vydat na základě zmocnění   dle § 18 
odst. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů a v souladu s § 11 a § 102 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),ve znění 
pozdějších předpisů, toto nařízení:                  

Čl.1 – Základní  pojmy 
Pro účely tohoto nařízení se rozumí: 
a) nabídkou zboží - nabídka zboží, jeho prodej, nabídka služeb nebo jejich poskytování  za úplatu 
b) podomním a pochůzkových prodejem - nabídka zboží, která je učiněna v objektu určeném k bydlení 
nebo v jeho bezprostřední blízkosti, a to bez předchozího souhlasu nebo objednávky potenciálního 
zákazníka. Podomním a pochůzkovým prodejem nejsou celorepublikové veřejné sbírky a jiné 
charitativní nabídky. Podomním a pochůzkovým prodejem však je i prodej zboží pro dobročinné účely 

ČI. 2 – Podomní  a pochůzkový prodej 
Podomní a pochůzkový prodej se na území obce Věcov včetně místních částí  tj. Jimramovské 
Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, Koníkov, Odranec  a Věcov zakazuje. 

ČI. 3 – Kontrola  
Kontrolu dodržování tohoto nařízení provádí Obec Věcov prostřednictvím pověřených osob. 

ČI. 4 – Sankce  
a) Poruší-li právnická osoba nebo fyzická osoba, která je podnikatelem, při výkonu podnikatelské 
činnosti povinnost stanovenou tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního předpisui 
uložena pokuta až  do výše 200.000 Kč  
b) Poruší-li fyzická osoba povinnosti stanovené tímto nařízením, může jí být podle zvláštního právního 
předpisuii uložena pokuta do výše 30.000 Kč 

ČI. 5 
Toto nařízení nabývá účinnosti 15. dnem po dni vyhlášení.  
Jarmila Librová – místostarostka  obce   Zdeněk Vraspír – starosta  obce 
 

Vyvěšeno na úřední desce dne: ………… 
Nařízení bude schváleno na nejbližším zasedání Rady obce Věcov. 

 

Nařízení obce Věcov 2015, kterým se stanovuje zákaz podomního                             
a pochůzkového prodeje v obci Věcov včetně všech místních částí 
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                                       V sobotu 7. února se konaly na věcovském hřišti párkové závody.            

Ani mrazivé ráno nám nezabránilo v chuti soutěžit. Sešlo se 14 závodníků, 
kteří byli rozděleni do 3 dětských kategorií – děti z MŠ, mladší a starší 
žáci.  
Nejúspěšnější:  
Děti z MŠ: 1. Adam Bobula, 2. Lucie Peňázová, 3. Natálie Ehrenbergerová 
Mladší žáci 1. Daniel Bobek, 2. Michal Gregor, 3. Jaroslav Střešňák 
Starší žáci: 1. Tomáš Gregor, 2. Pavel Bojanovský, 3. Barbora Bobková. 

Velmi početná byla skupina fanoušků a fanynek z řad rodičů                   
a veřejnosti. A protože máme rádi legraci a jsme soutěžně založení, zapsali 
jsme nejpočetnější skupinu závodníků – dospěláci: 1.místo Aleš Tulis,                 
2. Ondřej Procházka a Rostislav Gregor, 3. Petr Bobek. 

 
Děkujeme všem, kteří se podíleli na zábavném dopoledni: Hasiči 

Věcov, Prudký Luboš, Obec Věcov,  ZŠ Věcov a diváci. 
 

Vzkaz od přítomných žen – příští rok Vám pánové ukážeme, jak umíme běhat na lyžích! 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Párkové závody 
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– Český svaz žen Věcov – 
PLÁN  PRÁCE  JARO 2015  

 
- Divadelní představení „Kšandy“ v Novém Městě na Moravě – v úterý 10. 3. 2015 

v 19:00 hodin, cena 180,- Kč, členky zdarma 

- Ochutnávka pomazánek a slaného pečiva – v sobotu 21. 3. 2015 v 15:00 hodin 

v hasičárně ve Věcově 

- Slavnosti „Mandloňovou stezkou na rozhlednu“ v Hustopečích – březen, duben 

- Probouzení Broučků s překvapením – dle počasí 

 

☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺ ☺  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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


