Občasník Obecního úřadu Věcov
Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov
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www.vecov.cz  obec.vecov@tiscali.cz  tel. 566 562 821, 566 562 126

ZASTUPITELSVO

OBCE

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 2/2017 konaného dne 3. 4. 2017
v 18:00 hodin v KD Odranec
Přítomni: Vraspír Z., Prchal L., Librová J., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Ing. Štěrbová A.,
Zobačová V., Topinka M., Peňáz M., Kostečka J., Macháček P., Havlíček M.,
Omluveni: Černý M., Ing. Chroust J., Šikula J.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení
o Ing. Chroust stále soustřeďuje informace o ceně podvozku pod velký kontejner
 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 14. 3. 2017 (+98000,- Kč, -98000,- Kč)
 Rozmístění kontejnerů na textil ve třech obcích – DIMATEX – smlouva s Mikroregionem
Novoměstsko (již jsou rozmístěny)
 Návrh na autobusové spojení Nové Město na Moravě – Polička od roku 2019
 Existenci telefonního čísla 800 888 155 v případě potřeby akutní lékařské rady
 Průběh podávání žádostí do různých grantových projektů – Čistá voda, Naše škola, Mladí hasiči ..
 Zpráva o průběhu kontroly firmy EKO-KOM, a.s o ukládání odpadů v obci za rok 2016
 Záměr SPÚ ČR o převodu pozemků kolem Horňásovy hájenky v kú. Rož. Paseky
 Cenovou nabídku fi COLAS na úpravu úseků silnic Jim. Pavlovice – MK u lihovaru cca 114000,Kč, Věcov – křižovatka u mostu cca 129000,- Kč, RD u hřiště A-C cca 129000,- Kč, úsek A-B cca
194000,- Kč
 Požadavek na lisované desky (OSB) a fošny pro SDH Odranec
Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění
 Volbu pracovních komisí
 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 3.4.2017 dle Přílohy ZO-02/2017 č.1
 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Věcov na roky 2018, 2019, 2020 dle Přílohy ZO-02/2017 č. 2
 Darovací smlouvu na dar 500 Kč od p. ....., Odranec a přijetí daru na systém svozu odpadů
 Darovací smlouvu a přijetí darem železný zvonu vč. pohonu od Římsko-katolické farnosti
u kostela sv. Bartoloměje Brno-Žebětín. Cena majetku stanovena odhadem na 1000,- Kč
 Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330041430/001 (kaplička v Míchově) za úplatu
1000 Kč + DPH – dotč. pozemky p. č. 493/11, 494/1 v k. ú. Míchov
 Odprodej pozemku dle záměru 1/2017 paní ....., Věcov - pozemek pod stavbou p. č. st. 95
o výměře 123 m2 v k. ú. Věcov za cenu 20 Kč/m2
 Odprodej pozemků v k.ú. Věcov dle záměru č. 2/2017 p. ....., J. Pavlovice a p. ....., J. Pavlovice,
pozemek pod stavbou p.č. st. 97 o výměře 126 m2 za cenu 20 Kč/m2 a zahradu p.č. 57/3 o výměře
cca 890 m2 (bude upřesněno GP) za cenu 10 Kč/m2 + náklady GP s oddělením části silnice dle
nákresu (od rohu plotu u mostku po plynovou budku).
 Prodej pozemků dle záměru 3/2017 v k.ú. Roženecké Paseky – vše dle GP 99-55/2016 a současné
užívání dotčených pozemků (viz příloha se soupisem poz. dle záměru). a odkup pozemků dle GP
99-55/2016 – cena prodej i nákup 10 Kč/m2 . Jde o pozemky pod MK.

 Sazebník úhrad za poskytování informací Obce Věcov dle přílohy ZO-02/2017 č. 4 s platností
od 3. 4. 2017. Poskytování informací do částky 100 Kč je zdarma. Hodinová sazba je vypočtena
z průměru všech sazeb přepočtených na 1 hod. u pracovníků poskytujících informace.
 Pořízení Změny územního plánu č. 2 – změny využití současných pozemků (kolem čističky vody
ve Věcově) – veřejná plocha a u odbočky na Štarkov (Mičkovo zbořeniště) – veřejná plocha
a zjištění oprávněnosti nařízených územních studií
 Oprava komunikací – Věcov – obytný soubor RD u hřiště A – C za cenu 128967,85 Kč, A – B
za cenu 194122,72 Kč – celkem 323090,57 Kč dle přílohy ZO-02/2017 č. 5 . Dle fin. prostředků
i křižovatku u Kadeřávkových. MK u lihovaru se zatím odkládá.
Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
 Záměr č. 4/2017 – prodej části pozemku p. č. 114/25 v k. ú. Odranec – lok. rybníček Hliníky
 Záměr 1.1/2017 – pronájem pozemku p. č. část 545 v k.ú. Věcov o výměře 0,14 ha
Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Starostu obce připomínkovat autobusové spojení se zastávkou Odranec (návrh pouze 7:01 hod.
a 15:20 hod.) na základě průzkumu, který provede OsV Odranec
 Starostu obce zjištěním počtu nových židlí v jednotlivých KD a objednáním dle potř. židlí ve slevě


INFORMACE
 Vítání občánků březen 2017

V pátek 3. března jsme do naší obce přivítali 6 dětí – Annu Sofii Bobkovou a Jakuba Tulise z Věcova,
Evu Šauerovou a Filipa Procházku z Roženeckých Pasek, Matěje Holčapka z Jimramovských Pavlovic
a Tomáše Kozla z Odrance.
Sešli jsme se ve školce v Roženeckých Pasekách. Zarecitovat a zazpívat přišly děti z mateřské
a základní školy. Děkujeme dětem za program a všem ostatním za účast.
Kulturní komise obce Věcov

 Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu ve Věcově a kulturní komisi obce za pořádání
setkání seniorů na Odranci. Jsme rádi, že se můžeme setkat a pohovořit si se svými známými z okolních
vesnic. Děkujeme i těm, kteří se podílejí na přípravě občerstvení, dětem a učitelkám z MŠ a ZŠ a všem,
kteří se nám na setkáních věnují.
Senioři z Roženeckých Pasek
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 Lesní hospodářská evidence za rok 2016 obecní lesy Věcov
Výměry celkem 31,5 ha lesního porostu (z toho kú. Odranec 15,97 ha, kú. Věcov 14,19 ha,
kú. Jimr. Pavlovice 0,85 ha, kú. Míchov 0,49 ha). Ostatní plocha zalesněná – 2,99 ha.
Lesním správcem v lese je pověřen pan Pavel Prchal z Roženeckých Pasek čp. 25.
Výkon odborného lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž z Bystřice nad Pernštejnem
tel. 602 610 239.
Přehled hospodaření v roce 2016:
- Vysazeno:
1. 4 100 ks sazenic smrku
2. 600 ks sazenic olše
3. 1 000 ks sazenic buku
4. 200 ks sazenic jedle
(část sazenic byla použita na vylepšování (posazování)
celkem náklady na nákup sazenic 47 419,- Kč
- Zpracováno celkem 30,50 m3 dřevní hmoty: z toho vše kůrovec smrk kú. Věcov, vše použito
na palivo – celkem 30,50 m3
- Vzniklé holiny 2016 pro obnovu: kú. Odranec 0,00 ha, kú. Věcov 0,10 ha
- Vysazené holiny 2016: kú. Odranec 0,10 ha, kú. Věcov 0,45 ha
- Nezalesněné holiny: 0
- Vylepšování (posazování):
1. kú. Odranec 1150 ks smrk, 550 ks olše
2. kú. Věcov 1450 ks smrk, 50 ks olše
- Oplocenky:
1. kú. Věcov (Rabuňka) vysazeny jedle 200 ks, délka oplocení 70 bm
2. kú. Věcov (Bořina) vysazeny buky 1000 ks, délka oplocení 120 bm
- Vloženo do lesního hospodaření v roce 2016: 194 000,- Kč (sazenice, nátěry, mzdy, odvody,
služby, nářadí, PHM, tahání, apod.).
- Získáno z prodeje dřevní hmoty celkem v roce 2016: 18 100,- Kč (pouze část paliva)
V roce 2016 se pouze v lese čistilo a zpracovávala nahodilá těžba - kůrovec.
Dle LHP bude mýtní těžba dokončena v roce 2017 o objemu cca 500 m3.
Ve Věcově dne 13.03.2017, Zdeněk Vraspír, starosta obce
 Výsledky zkoušky pitné vody
Ukazatel
Escherichia coli
Koliformní bakterie
Počty kolonií při 220C
Počty kolonií při 360C
Amonné ionty
Dusičnany
Dusitany
Chlor volný
Konduktivita*
Mangan
pH
Železo

Limit
0
0
200
40
0,50
50
0,50
0,30
125
0,05
6,5 – 9,5
0,20

Věcov Míchov Rož. Paseky
čp. 22 čp. 30
čp. 1
0
0
0
0
 0,05
7,8
 0,05
0,09
12,0
0,084
6,6
 0,04

0
0
0
0
 0,05
11,3
 0,05
0,04
12,9
0,027
6,7
 0,04

0
0
1
0
 0,05
8,2
 0,05
0,05
10,6
0,02
7,0
 0,044

*Konduktivita je přibližná míra iontově rozpuštěných látek, všech, které voda potká v podloží a rozpustí, kromě plynů. Vyjadřuje
tedy nepřímo obsah minerálních látek („solí“), které se ve vodě nacházejí. Limit vodivosti pro pitnou vodu je 125 mS/m, což odpovídá
obsahu rozpuštěných látek asi 1000 mg/l. Vody s mineralizací více než 1000 mg/l se považují za minerální a nejsou vhodné pro stálé
pití. Pro kojeneckou a stolní vodu platí mezní hodnota konduktivity 50 mS/m.
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 Třídění odpadů
Vážení občané,
dovolujeme si Vás informovat o množství vytříděného odpadu včetně obalové složky, který naše obec
vytřídila v období od 01. 10. do 31. 12. 2016 a předala k využití. V následujícím přehledu také uvádíme výši
odměny, kterou obec získala od společnosti EKO-KOM, a.s.:
Odměna celkem 34 104,70 Kč
Z toho:
Odměna za zajištění zpětného odběru 4 608,50 Kč
(odměna za zajištění míst zpětného odběru, bonus za zajištění minimální dostupnosti sběrné sítě)
Odměna za zajištění využití odpadů z obalů:
(odměna za obsluhu míst zpětného odběru, bonus efektivity využití sběrné sítě, bonus omezování produkce
odpadů z domácností a maximalizace jejich využití, odměna za zajištění využití odpadů z obalů):
Papír
3,064 t
4 755,38 Kč
Plast
3,629 t
20 333,01 Kč
Sklo
3,576 t
3 942,20 Kč
Nápojový karton
0,106 t
465,61 Kč
Celkem
10,375 t
29 496,20 Kč
Díky dlouhodobé spolupráci průmyslu, obcí a měst v systému EKO-KOM, se ročně podaří zajistit
recyklaci a využití pro více než 75% obalů prodaných v České republice.
Děkujeme všem, kteří nejsou líní a třídí odpad.
EKO-KOM, a.s.

 PO DOBĚ KAMENNÉ, BRONZOVÉ A ŽELEZNÉ JE TU DOBA PLASTOVÁ ........
CO MÁ SMYSL TŘÍDIT:
 PET lahve, plastové lahve od mléčných nápojů i samotného mléka
 Kelímky od jogurtů, pomazánek, margarínů, krémů (hliníková víčka do kovů, malé množství do směsného)
 Obaly od šamponů, sprchových gelů, tekutých mýdel, zubních past
 Obaly od mycích a čisticích prostředků
 Igelitové tašky, sáčky a fólie
 Polystyren (ten bílý bublinkový, rozlámaný na malé kousky)
CO LZE TAKÉ TŘÍDIT (tyto materiály se nemusí nezbytně zpracovat):
 Obaly od bonbonů, oplatek, sušenek a dalších sladkostí
 Obaly od těstovin, pekárenských výrobků, tzv. instantních potravin
 Polystyren tmavý: plastové nádobí, kelímky, plastová plata na vejce
 Plastové květináče, kořenáče a truhlíky
 Obaly od CD, DVD, VHS včetně samotných nosičů (byť ty se určitě nerecyklují)
CO SE NEDÁ TŘÍDIT (malé množství do směsného odpadu, větší do sběrného
dvora v Novém Městě na Moravě, tel. 602 560 756):
 Molitan, guma, lino, plexisklo
 Nic z PVC (recyklační značka 3)
 Novodur, novoplast atp.
 Zubní kartáčky, nádobí
 Těsnění, žvýkačky
 Koberce, předložky
 Celofán
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 Pálení klestí nebo trávy
Podle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně nesmí fyzická osoba provádět
plošné vypalování porostů, a i přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené.
Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž
rozhodne vyčistit svou zahradu ohněm, může zaplatit i několikatisícovou pokutu.
Při plošném vypalování porostů se dopouští člověk, který vypaluje trávu, přestupku
podle zákona o požární ochraně, za který mu hrozí pokuta do 25 000 Kč.
Fyzické osoby mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, např.
shrabanou trávu pálit na hromadě. Podnikající právnické a podnikající fyzické
osoby také nesmí plošně vypalovat porosty. Při spalování hořlavých látek na
volném prostranství jsou navíc povinny provést opatření proti vzniku a šíření
požáru.
Podnikající právnické a podnikající fyzické osoby se při plošném vypalování porostů dopouští přestupku
podle zákona, za který hrozí pokuta do 500 000 Kč a stejná pokuta hrozí pro nenahlášení požáru. Jsou
povinni spalování předem oznámit příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje, který může případně
stanovit podmínky pro tuto činnost nebo ji úplně zakázat. Navíc podle zákona pro fyzické osoby, podnikající
právnické a podnikající fyzické osoby je povinnost bezodkladně oznamovat každý vzniklý požár
příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje.
Neměli by zapomenout, že při pálení odpadu musí být vždy postupováno v souladu s dalšími zákony,
např. zákonem o ovzduší, zákonem o lesích, zákonem o odpadech nebo s vyhláškami obcí. Ohlášením
předejdete zbytečným výjezdům hasičů k ohlášeným požárům trávy, lesa, odpadu atd. a také přesným
udáním místa zajistíte, že pomoc hasičů bude přesnější a tím i rychlejší.
Hlášení pálení:
Telefonicky – na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina tel. 950 270 106.
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná
identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování
probíhat, případě další údaje, které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru.
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci
postiženým.
Elektronicky – pálení lze nahlásit i elektronickým formulářem, který občané najdou na webových
stránkách HZS kraje Vysočina www.hasici-vysocina.cz pod názvem pálení klestí, který je umístěný
na úvodní straně na horní liště.
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním a informačním
střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží výhradně pro možnost ověření místa pálení
s možným nahlášením požáru.
 Výpočet stočného - upozorňujeme občany Věcova,
že je nutné při změně v počtu obyvatel domu nebo bytu (přistěhování, odstěhování, narození, smrt) vyplnit
na obecním úřadě nový tiskopis pro výpočet stočného!
Z důvodu více zdrojů pitné vody se v obci Věcov při stanovení výše paušálního poplatku za stočné
postupuje
dle Vyhlášky č. 428/2001 Sb. Ministerstva zemědělství, kterou se provádí zákon č. 274/2001
Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech
a kanalizacích) - § 30, resp. Příloha č. 12. Zákon je k nahlédnutí na obecním úřadě ve Věcově.

 Konzultační pohotovostní zdravotnická linka 800 888 155
Konzultační pohotovostní zdravotnická linka je telefonní číslo, kam můžete zavolat, když potřebujete
akutně poradit s domácí léčbou nebo naopak s vyhodnocením, kdy už je lepší zavolat záchrannou službu,
nebo s otevírací dobou ordinací lékařů i pohotovostí, vyhledají Vám lékárnu otevřenou i večer či o svátcích.
Důvodem pro zřízení call centra je i omezená ordinační doba praktických lékařů a pohotovostí
a v neposlední řadě call centrum velmi ulehčilo lince 155, která tyto typy hovorů často řešila a tím
vznikalo riziko blokování tísňové linky urgentním hovorům.
m
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 Informace Krajské správy a údržby silnic
» Hlášení závad na silnicích v Kraji Vysočina – na internetových stránkách KSÚS

http://www.ksusv.cz/ je formulář, který slouží k hlášení závad na silnicích II. a III. tříd
v Kraji Vysočina, jako např. výtluk na silnici, poškozené dopravní značení, poškozená svodidla,
neošetřená silniční zeleň, padající větve, apod. Upozorněte na opakující se problémy či navrhněte
zlepšení
» Při problému na silnici, např. spadený strom volejte vedoucího cestmistrovství Bystřice n. P.
p. Maška, tel. 566 550 131, 723 862 523 – v pracovní době od 6:00 do 14:30 hodin, mimo tuto dobu
na nepřetržitý dispečink KSÚS v Jihlavě, tel. 567 117 158 100

 Svoz komunálního odpadu o svátcích 1. a 8. května
TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu v době státních svátků
bude proveden následovně:
» pondělní svoz 1. 5. bude proveden v sobotu 29. 4. 2017
» pondělní svoz 8. 5. bude proveden v sobotu 6. 5. 2017
Upozorňujeme vlastníky svozových nádob, že jsou povinni zajistit jejich přistavení ve večerních
hodinách předchozího dne nebo v ranních hodinách svozového dne a uklidit nejpozději ve večerních
hodinách svozového dne.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
 Z tvrdého kraje, heboučké srdce
To je název průvodního textu, který jsme zaslali společně s fotografiemi do soutěže Srdce s láskou
darované. Na podzim 2016 jsme se přihlásili do 3. ročníku celostátní soutěže s nádhernou myšlenkou
darovat srdce s láskou. Záštitou soutěže je Poslanecká sněmovna ČR a mediální partner časopis Age.
Podstatou soutěže je, že děti mohou vyrábět srdíčko pro maminku, dědečka, pro seniory v domově
důchodců, pro handicapovaného člověka, mohou vybrat jednoho člověka z blízkého nebo vzdáleného okolí.
My jsme se rozhodli vyrábět srdce z vlněných česanců, pro nevidomou paní Kratochvílovou z Hodonína.
Na jaře se s námi seznámila prostřednictvím projektu - Nevidět neznamená nežít. Vysvětlila nám, jak vidící
mohou účelně nevidomému pomoci, nebo naopak různé životní situace, byť i neúmyslně znesnadnit.
Tvořili jsme společně, každý přiložil ruku k dílu a naučili jsme se techniku mokrého plstění.
Červené, plstěné, měkké, voňavé, masážní, s pílí vyrobené srdce jsme s láskou paní Ireně darovali.
Zamysleli se nad jejím handicapem, udělali jí a sobě radost.
S napětím jsme do jara 2017 sledovali výsledky veřejného hlasování. V lednu 2017 jsme se vyhoupli
na deváté místo v TOP 10. Regionální týdeník Vysočina otiskl krátkou tiskovou zprávu o našem snažení.
Do soutěže se přihlásilo přes sto padesát škol z celé České republiky, my jsme se umístili na krásném
sedmnáctém místě. Děkujeme všem, kteří nás podpořili svým hlasem.
Renata Ondrůchová, DiS.

 Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2017/2018
Ředitelství školy oznamuje, že zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2017/2018 se uskuteční
ve čtvrtek 27. dubna 2017 od 14. hod. do 15,30 hod. v budově ZŠ Věcov. Zápis se týká dětí narozených
v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Přineste s sebou rodný list dítě, průkaz totožnosti zákonného zástupce
popř. jiné dokumenty (např. vyjádření PPP, SPC, lékaře). Žádost a dotazník bude vyplněn na místě.
M.Prudká, řed.školy
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 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROODPADU
V pátek dne 28. dubna 2017 se v obci Věcov a všech jednotlivých místních částech uskuteční
mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu přibližně v tomto časovém plánu:
(Časy jsou pouze orientační, při větším množství a výměně kontejneru se časy pro obce Míchov
a Jimramovské Pavlovice mohou posunout):
Odranec
15:10 – 15:25 hod.
u KD
Koníkov
15:30 – 15:40 hod.
u spodní zastávky
Roženecké Paseky
15:50 – 16:10 hod.
u KD
Věcov
16:20 – 16:40 hod.
u zastávky
Jimramovské Pavlovice
16:45 – 17:00 hod.
u zastávky na návsi
Míchov
17:10 – 17:25 hod.
u zastávky na návsi
Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:
- oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie
- filtry a znečištěné výrobky od olejů apod. látek
- akumulátory, pneumatiky a další věci ropného či podobného původu
- zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení
- eternitovou krytinu a výrobky z azbestem
- autoplasty, plexiskla, apod.
- odpady neurčitelného původu.
Dále můžete odložit veškerý elektroodpad.
Tento odpad můžete odevzdat bezplatně v rámci odpadového hospodářství obce.
Svoz provede firma TS služby, s.r.o., Nové Město na Moravě nákladním autem s velkoobjemovým
kontejnerem.
Důrazně žádáme občany,
aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového vozidla ! !
Starší občané mohou při větším množství tohoto odpadu požádat obec o odvoz od domu.
Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s naložením.

 Sběr kovového odpadu
Sběr kovového odpadu proběhne v úterý 2. května 2017 v době od 08:00 – 15:00 hodin svozovým
způsobem zaměstnanci obce a poté odbornou firmou. Kovový odpad můžete odložit na určených místech
v době od 28. 4. 2017 – do rána 2. 5. 2017 tak, aby nebránil průjezdu na komunikaci a někoho neohrozil.
» ve Věcově je umístěn kontejner na sběrném místě pod zastávkou – brána bude odemčena
» v Jimramovských Pavlovicích je umístěn kontejner u lihovaru
» v Míchově můžete odložit železo do jámy za váhou ZD
Ostatní místa na odložení kovového odpadu:
» Roženecké Paseky u kulturního domu – před sběrným místem TKO
» Odranec u hasičské zbrojnice – na travnaté ploše vedle štítové zdi
» Koníkov u spodní zastávky – poblíž kontejnerů TKO
» Štarkov u sběrného místa pod Mrkosovi
Při větším množství kovového odpadu se můžete obrátit na Obecní úřad a požádat o odvoz přímo
od domu (toto platí i pro starší občany, kteří nemají možnost odložit odpad na určeném místě).
Využijte této možnosti zbavit se nepotřebného odpadu.
Žádáme důrazně občany, aby při tomto sběru kovového odpadu neodkládali žádný jiný odpad ! ! !
Zdeněk Vraspír
Starosta obce
Tel. 724 184 759
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Sbor dobrovolných hasičů
Okrsek Věcov pořádá

OKRSKOVÉ KOLO
SOUTĚŽE V KLASICE
V SOBOTU 29. DUBNA 2017
V případě nepříznivého počasí se soutěž odkládá na květen, termín bude upřesněn

OD 13:00 HODIN
NA HŘIŠTI VE VĚCOVĚ

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