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

2/2018

ZASTUPITELSTVO OBCE
 Usnesení řádného Zastupitelstva obce Věcov č. 1/2018 konaného dne 1. března

2018 v 18:00 hodin v Restauraci ve Věcově
Přítomni: Vraspír Zdeněk, Librová Jarmila, Prchal Ladislav, Ing. Štěrbová Alena, Topinka Milan, Zobačová
Věra, Vraspírová Helena, Mgr. Prudká Miroslava, Havlíček Michal, Kostečka Jan, Ing. Chroust Jan, Šikula
Josef
Omluveni: Černý Milan, Macháček Pavel
Nepřítomni: Peňáz Milan

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Zastupitelé byli seznámeni s rozpočtovým opatřením č. 14/2017 ze dne 29. 12. 2017 dle přílohy
ZO 1/2018 č. 1, které schvalovala Rada obce Věcov ke konci roku
2. Žádost SDH Míchov o příspěvek na opravu výletiště – ZO vzalo na vědomí o ukládá OsV v Míchově
projednání s SDH a podání doplňujících informací
3. Přiznání dotace na štěpkovač, kompostéry a kontejner na textil a bylo seznámeno:
o se Smlouvou „Manažerské řízení realizace projektu z OPŽP „Pořízení štěpkovače,
kompostérů a kontejneru na textil pro obec Věcov“ mezi Obcí Věcov a TENDRA s.r.o.
za cenu 39.000 Kč bez DPH
o se Smlouvou „Organizace zadávacího řízení na akci „Pořízení štěpkovače, kompostérů
a kontejneru na textil pro obec Věcov“ mezi Obcí Věcov a TENDRA s.r.o. za cenu 20.000 Kč
bez DPH
4. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci „Čistá voda 2018“ – vrty ve Věcově
5. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o dotaci na mulčovací rameno za traktor v ceně
220.000 – 350.000 Kč bez DPH z programu POV
6. Zastupitelstvo obce bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina
na akceschopnost JSDH kategorie V s CAS (SDH Věcov) v částce 15.000 Kč
7. Další možné dotační projekty vyhlašované průběžně v roce 2018
8. Poptávkové řízení na obsazení pracovní pozice „Operátor veřejných činností, obsluha strojů – řidič,
ostatní řemeslné a manuální práce“ u Obce Věcov s nástupem od cca 1. 4. – 1. 5. 2018. Úvazek
1,00/40 hodin týdně se zkušební dobou. Zájemci se mohou hlásit do 20. 3. 2018 na Obecní úřad
Věcov čp. 61, 592 44 Věcov
9. Přehled realizovaných akcí obce Věcov v roce 2017 dle Přílohy ZO 01/2018 č. 3
10. Návrh plánu akcí Obce Věcov na rok 2018 dle Přílohy ZO 01/2018 č. 4
11. Akce obce již zahájené a schválené k realizaci, nebo na které jsou žádané dotace v roce 2018
dle Přílohy ZO 01/2018 č. 5
12. Vývoj počtu obyvatel v obci Věcov od r. 2004 do 2017: 660 – 703 obyvatel = stoupající tendence
13. Žádost o posílení mobilního signálu – zpráva z Mikroregionu Novoměstsko a od mobilních
operátorů. Plánuje se výstavba přenašeče v Lísku a na Křižánkách v roce 2018.

14. Žádost o posílení signálu televizního vysílání – pozemní. Odpověď od ČRO – J. Pavlovice bez signálu,
Věcov částečný signál, ostatní obce dobrý signál. Další posílení se nepředpokládá
15. Výluku v dodávce elektrické energie v MČ Míchov a Jimramovské Pavlovice v březnu – nepůjde
internet
16. Rozšíření autobusové dopravy v roce 2018: ZDAR a.s. – spoj do z N. Města do Jimramova
a z Jimramova v 15:30 hodin.
17. Děkovný dopis od Krajské organizace ČSŽ p. Bohuslavové zastupitelům a starostovi za vstřícný
postoj a dobrou spolupráci se ZO ČSŽ Věcov
18. Neoprávněný požadavek KSÚS Jihlava na zaplacení faktury za překopání silnice v MČ Odranec
při pokládce vodovodu a jejím stornování
19. Informaci o předpokládaném prodeji LTRN Buchtův kopec za cenu cca 18 mil. Kč
20. Protokol o kontrole KHS Jihlava ve školní kuchyni v Rož. Pasekách dne 19. 02. 2018 – nebyly zjištěny
nedostatky
21. Zastupitelstvo obce bere na vědomí povinnost uvolněných starostů a místostarostů dokládat
majetkové přiznání
22. Zastupitelstvo obce bere na vědomí záznam o využívání údajů v registru osob
23. Zastupitelstvo bere na vědomí přípravu na spuštění systému ochrany dat tzv. GDPR od 05/2018

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání zastupitelstva obce dle poslané pozvánky
2. Do návrhové komise Mgr. Miroslavu Prudkou a Ing. Alenu Štěrbovou, ověřovatele zápisu Věru
Zobačovou a Ladislava Prchala, zapisovatelku Jarmilu Librovou
3. Usnesení č. 1/1/2018: Prodej dle Záměru č. 6/2017 pozemků v k.ú. Míchov, p.č. část 148/4
o výměře cca 200 – 250 m2 za cenu 10 Kč/m2– OsV Míchov souhlasí s tímto odprodejem.
Po vyhotovení GP bude ještě upřesněna výměra pozemku k prodeji
4. Usnesení č. 2/1/2018: Prodej dle Záměru č. 7/2017 pozemků v k.ú. Míchov, p.č. 74/6 TTP o výměře
44 m2 a p.č. 440/12 TTP o výměře 543 m2 – bývalá komunikace za cenu 10 Kč/m2. ZO souhlasí
s nákupem pozemků p.č. 54/36 o výměře 1.063 m2 za cenu 10 Kč/m2 Jedná se o pozemky pod MK
5. Usnesení č. 3/1/2018: Prodej dle Záměru č. 8/2017 pozemků – v k.ú. Věcov p.č. část 646/10,
pč. část 545, pč. část 576/8 o celkové výměře cca 1.600 m2 – výměra bude upřesněna dle
vyhotovení GP za cenu 10 Kč/m2 (zajištění přístupu k pozemku.) ZO souhlasí s odkupem pozemků –
cena 10 Kč/m2 v k.ú. Míchov p.č. 64/37, 64/45, 64/43, 440/6, 466/2, 435/1, 435/2 o výměře
cca 1.662 m2 . Jedná se o pozemky pod MK.
6. Usnesení č. 9/1/2018: Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330044806/002 mezi Obcí
Věcov a E.on Distribuce České Budějovice – Míchov, přípojka NN, na p.č. 171/2, 171/3 2 RD v k.ú.
Míchov za cenu 1.000 Kč bez DPH – 1/2 patří obci Věcov tj. 500 Kč.
7. Usnesení č. 10/1/2018: Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330044806/001 mezi Obcí
Věcov a E.on Distribuce České Budějovice – Míchov, přípojka NN, na p.č. 171/2, 171/3 2 RD v k.ú.
Míchov za cenu 2.300 Kč bez DPH
8. Usnesení č. 11/1/2018: Smlouvu o poskytnutí dotace č. ID ZZ 02453 mezi Obcí Věcov a Krajem
Vysočina – příspěvek na vyrovnávací platbu na poskytování sociálních služeb v částce
156.000 Kč pro rok 2018
9. Usnesení č. 12/1/2018: Dodatek č. 1 k pověření mezi Obcí Věcov a Krajem Vysočina k zajištění
dostupnosti poskytnutí sociálních služeb zařazením do sítě veřejně podporovaných sociálních služeb
v Kraji Vysočina mezi Obcí Věcov a Krajem Vysočina: Definice rozsahu služby: přepočet celkem
na 0,9 pracovního úvazku
10. Usnesení č. 13/1/2018: Dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na sběr, přepravu, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů od občanů mezi Obcí Věcov a TS služby s.r.o. Nové Město
na Moravě pro rok 2018 - dle Přílohy ZO 01/2018 č. 2
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11. Usnesení č. 14/1/2018: Smlouvy mezi Obcí Věcov a TENDRA s. r, o, „Manažerské řízení realizace
projektu z OPŽP“ a „Organizace zadávacího řízení“ – obě na akci „Pořízení štěpkovače,
kompostérů a kontejneru na textil pro obec Věcov“ v roce 2018 v celkové výši 59.000 Kč bez DPH
12. Usnesení č. 15/1/2018: ZO schvaluje přijetí darů a darovací smlouvy mezi
 Obcí Věcov a Obcí Strachujov ve výši 5.000 Kč na systém svozu bioodpadu
 Obcí Věcov a Obcí Kuklík ve výši 3.600 Kč na systém svozu bioodpadu
 Obcí Věcov a PK IZOLACE s.r.o., Zdeněk Košík, Petrovice 74 na zkvalitnění systému
údržby MK a na nákup posypového materiálu ve výši 5.000 Kč
 Obcí Věcov a Ing. Miroslavem Kadeřávkem, AGROEKOFARMA KADEŘÁVEK, Věcov 25
na zkvalitnění systému odpadového hospodářství a nákup popelnicových nádob
v částce 4.000 Kč
13. Usnesení č. 16/1/2018: Stravenky v hodnotě 80 Kč na den starostovi obce a zaměstnancům OÚ
Věcov – změna zákona
14. Usnesení č. 17/1/2018: Cenu vodného 23 Kč/m3 (pro vodovod Míchov, Věcov a R. Paseky ) a cenu
stočného 16 Kč/m3 pro ČOV Věcov na rok 2018 dle cenového vyúčtování - Příloha ZO 01/2018 č. 6

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
1. Usnesením č. 4/1/2018: Záměr č. 1.1./2018/PP o pronájmu pozemků v k.ú. Věcov p.č. 551/1 – část
a p.č. 548 část o výměře cca 700 m2 TTP – účel zahrádka. Cena dle OZV
2. Usnesením č. 5/1/2018: Záměr č. 1/2018/KP o prodeji pozemku v k.ú. Věcov p.č. 33/2
o výměře 49 m2 – pozemek mezi domem a zahradou jednoho vlastníka, pozemek je oplocen
a dlouhodobě udržován. Cena 10 Kč/m2
3. Usnesením č. 6/1/2018: Záměr č. 2/2018/KP o prodeji pozemku v k.ú. Míchov p.č. 148/4 část
o výměře cca 1.500 m2 – pozemek za domem. Výměra bude upřesněna dle vyhotovení GP.
Cena 10 Kč/m2
4. Usnesením č. 7/1/2018: Záměr č. 2.2./2018/PP o pronájmu pozemku v k.ú. Věcov p.č. 44/2
o výměře 61 m2 – veřejné prostranství – za účelem skladování materiálu a paliva. Cena dle OZV.
5. Usnesením č. 8/1/2018: Záměr č. 4/2018/KP o prodeji pozemků v k.ú. Míchov p.č. 418/50
o výměře 93 m2 a p.č. 418/30 o výměře 66 m2 – pozemky za domem. Na pozemku se nachází studna
ve vlastnictví žadatele, část pozemku je oplocena. Cena 10 Kč/m2
Skončeno: 21:45 hodin

ZPRÁVY Z OBCE
 Požár kontejneru v Jimramovských Pavlovicích aneb pořád dokola
Jen díky včasnému upozornění, za které tímto děkujeme, nedošlo nedávno k požáru kontejneru
v Jimramovských Pavlovicích. Není co dodat, inteligence některých občanů stále nedosáhla té míry,
aby pochopili, že horký popel do kontejneru – natož plastového, NEPATŘÍ. I malý žhavý uhlík spolehlivě
zapálí odpad, který je tam uložený. Při hoření v nich dojde zpravidla k rozšíření požáru i na plastovou
konstrukci kontejneru a k jeho celkovému zničení. Vzniklý požár už pak není ohraničen pouze na vnitřní
prostor kontejneru, ale může se rozšířit i na přístřešek a další objekty v okolí. Celková škoda způsobená
požárem pak narůstá geometrickou řadou. Zapálení odpadků v kontejnerech bývá zpravidla posuzováno
jako přestupek, za který hasiči ukládají pokuty a může se jednat o trestný čin řešený Policií ČR. Navíc hrozí
vážné nebezpečí vzplanutí i vozu na svoz komunálního odpadu.
Jistě není taková práce ujistit se před vysypáním popelu do kontejneru, že je popel opravdu
vychladlý.
Obecní úřad Věcov
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 Poptávkové řízení na obsazení pracovní pozice:
Obec Věcov vyhlašuje poptávkové řízení na obsazení pracovní pozice u Obce Věcov:

Operátor veřejných činností, obsluha strojů – řidič, ostatní řemeslné a manuální práce
s nástupem od 04 – 05/2018 na dobu určitou (12 měsíců) se zkušební lhůtou 3 měsíce a v případě
prodloužení smlouvy úvazek 1,00 na dobu neurčitou.
Požadavky – pracovní náplň zaměstnance:
Veřejná zeleň, lesy a MK:
- Správa veřejné zeleně – úklid listí, klestu, vyžínání a úprava veřejné zeleně a lesních kultur pomocí
křovinořezu, motorové sekačky a mot. pilky. Vyžínání zeleně pomocí mulčovacího ramene
a traktoru
- Hrabání, nakládka a odvoz bioodpadu na určené místo
- Úklid štěrku a údržba místních komunikací vč. posypu, prohrnování a úklidu sněhu
- Opravy a údržby místních komunikací a souvisejících ploch
- Ořez stromů a keřů kolem komunikací, na veřejných plochách a jejich úklid
- Pěstební a údržbové práce v lesích obce a na veřejném prostranství
- Obsluha kompostárny
Ostatní činnost – náplň práce :
- Evidence docházky zam. VPP a evidence dovolené a propustek
- Evidence a inventarizace majetku a svěřených strojů a nářadí
- Zajištění přesunu zaměstnanců VPP dle potřeby na pracoviště po rozdělení činností
- Obsluha traktorů Zetor, svozového vozidla Piaggio a ostatních strojů dle potřeb a záskoků včetně
zajištění pravidelné údržby a opravy
- Správa a údržba obecních budov
- Opravy a činnosti dle aktuálního stavu a potřebnosti
- Opravy kanalizace, vodovodu, ČOV
- Opravy a výstavba veřejných budov
- Převozy materiálu dle potřeby OÚ
Požadavky na zaměstnance:
- Trestní bezúhonnost
- Řidičský průkaz sk. B, T podmínkou
- Znalost obsluhy motorové pily, křovinořezu, motorové sekačky apod. strojů
- Znalost obsluhy ost. motor. nářadí (míchačka, cirkulárka, čerpadlo, centrála, elektro nářadí a jiné)
- Samostatnost a časová flexibilita
- Fyzická a tělesná zdatnost – práce na slunci a v nepříznivých klimatických podmínkách
ve venkovním prostředí (déšť, sníh, vítr)
- Zednické činnosti a elektro činnosti výhodou
- Svářečský průkaz výhodou
Platové ohodnocení:
- Platová třída 3 – 4 (nařízení vlády č. 564/2006, novela 340/2017 Sb., o platových poměrech
zaměstnanců ve veřejných službách a správě a dle katalogu prací č.222/2010 Sb.)
- Platový stupeň dle odpracovaných let
- Osobní ohodnocení 1 000 Kč - 3 000 Kč
- 5 týdnů dovolené
- Profesní růst (školení, kurzy, přezkoušení)
- Prémie/Bonusy za plnou pracovní docházku
- Stravenky
- Práce v kolektivu
- Výkon práce v územní působnosti obce Věcov
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Pracovní doba: 8,5 hod. denně, (přestávka na oběd 0,5 hod.). Začátek pracovní doby v 07:00 hod., konec
pracovní doby v 15:30 hod. nebo dle dohody a pracovní situace. Výchozí stanoviště Věcov – budova obce
čp. 61 nebo J. Pavlovice – budova lihovaru čp. 14.
Pracovní dobu lze upravit dle potřeb pracovníka a náplně práce, musí však dosahovat 40 hodin týdně.
Životopis se žádostí zašlete na adresu níže uvedenou nejpozději do 20. 3. 2018:
Adresa zaměstnavatele: OBEC VĚCOV, Věcov 61, 592 44 Věcov, starosta Zdeněk Vraspír, Tel. 724 184 759,
e-mail:obec.vecov@tiscali.cz
Ve Věcově. 28. 2. 2018
Zdeněk Vraspír, starosta obce

 Poplatky pro rok 2018:
Skládkovné:
specifický symbol 10
 420 Kč za rok – osoba trvale bydlící
 210 Kč za rok – studenti dojíždějící denně za studiem, osoby v LDN, osoby nad 70 let včetně
 105 Kč za rok – děti do 15-ti let včetně, studenti na internátech, vlastník s trvalým pobytem v obci
za další trvale neobydlený dům
 500 Kč za rok – vlastník rekreačního objektu, chalupy, chaty nebo jiné bez trvalého pobytu v obci
Poplatek za psa:
specifický symbol 12
 100 Kč za rok za prvního psa,
 150 Kč za rok za každého dalšího psa
 50 Kč za rok – poživatel starobního, invalidního, vdovského důchodu
Vodné, stočné
specifický symbol 11
Výše platby za vodné a stočné za druhé pololetí roku 2017 si můžete zjistit na obecním úřadě
tel. 732 167 728 nebo emailem obu.vecov@tiscali.cz
Nájem z pozemků a veřejných prostranství
specifický symbol 13
Poplatky za nájem pozemků a za užívání veřejných prostranství je možné hradit již nyní.
Poplatky lze hradit:
- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt)
- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:
o variabilní symboly:
Věcov
1 + vaše číslo popisné
Míchov
2 + vaše číslo popisné
Jim. Pavlovice
3 + vaše číslo popisné
Odranec
4 + vaše číslo popisné
Rož. Paseky
5 + vaše číslo popisné
Koníkov
6 + vaše číslo popisné
Poplatky se vybírají do konce května a do konce října daného roku. Nejpozdější termín pro platbu
poplatku je 31. 12. daného roku!!! Všechny slevy dle platné OZV zůstávají zachovány.
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PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních
prací – bude přerušena dodávka elektrické energie:

Obec Jimramovské Pavlovice:
 Pondělí 12. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin
 Středa 21. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin
Obec Míchov:
 Úterý 13. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin
 Čtvrtek 15. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin
 Úterý 20. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin
 Čtvrtek 22. března 2018 od 7:30 do 15:30 hodin
Pozor – výpadek bezdrátového internetu UNET v obcích!!!!!!!!!!!

PŘIZNÁNÍ K DANI Z PŘÍJMU
Tisková zpráva FINANČNÍHO ÚŘADU PRO KRAJ VYSOČINA
Přiznání k dani z příjmů za rok 2017 jsou poplatníci povinni podat nejpozději do úterý 3. dubna 2018.
Poplatníkům, jimž přiznání zpracovává daňový poradce, nebo poplatníkům, kteří mají podle zvláštního
zákona povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, se lhůta prodlužuje do pondělí 2. července
2018. To platí jen, je-li příslušná plná moc k zastupování uplatněna u správce daně před uplynutím
neprodloužené lhůty, tj. do 3. dubna 2018 včetně.
Informace nezbytné pro správné plnění daňových povinností k daním z příjmů jsou zveřejněny
na webových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz.
Územní pracoviště finančního úřadu budou pracovat v rozšířených úředních hodinách:
 v termínu od 26. 3. do 29. 3. 2018 ve všech pracovních dnech vždy od 8:00 do 17:00 hodin
 v úterý 3. 4. 2018 od 8:00 do 18:00 hodin
 o víkendových dnech pracoviště Finanční správy otevřena nebudou
Další rozšíření úředních hodin nad stanovený rámec bude zveřejněno přímo na jednotlivých pracovištích.
Pracovníci Finanční správy zajistí přijímání daňových přiznání a poskytování informací s tím spojených také
formou výjezdů do vybraných obcí:
Nové Město na Moravě
14. 3. a 28. 3. 2018
8:00 – 16:00 Městský úřad
Jimramov
21. 3. 2018
8:00 – 16:00 Městys Jimramov
Detailní informace o výjezdech pracovníků finančních úřadů do vybraných obcí v roce 2018 jsou zveřejněny
na www.financnisprava.cz.
K vyplnění tiskopisu DAP k daním z příjmů za zdaňovací období roku 2017 a k jeho vytištění je možno využít
interaktivní formuláře dostupné na webových stránkách FS. Tyto formuláře jsou určeny k „papírovému“
podání na pracovištích Finanční správy. Zpracování a odeslání vyplněných DAP je možné i elektronicky
v aplikaci EPO na Daňovém portálu FS dostupném na adrese www.daneelektronicky.cz.
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VOLBA PREZIDENTA – II. KOLO
Výsledky 2. kola volby prezidenta ČR
Počet hlasů
Jméno kandidáta

(% úsp)

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

251
216
573
468
81,68
468/467
99,79

Zeman Miloš

53,74

27

23

93

49

50

Drahoš Jiří

46,25

36

14

60

43

32

Počet voličů dle seznamu

74

95

192

110

102

Účast voličů – počet

63

78

153

92

82

85,14

82,11

79,69

83,64

80,39

63 / 63

78 / 77

153 / 153

92 / 92

82 / 82

100

98,72

100

100

100

Účast voličů v %
Odevzdané obálky/Platné hlasy
Platných hlasů v %

DOPIS SPOLUOBČANŮM
Mimozemšťané v Roženeckých Pasekách?
Držím se starého zvyku, že špinavé prádlo se má prát doma. Proto se nechci o následujících věcech
zmiňovat ve veřejných prostředcích, což je u nás zvykem. Už proto ne, že si to většina obyvatel tohoto údolí
nezaslouží. Píšu to roztřesenou rukou – ne proto, že bych byl z tohoto případu, který vám chci sdělit
konsternován, ale proto, že mé paže z prací sbíječek a vrtacích kladiv na šachtách utrpěly velkou újmu.
O co vlastně jde? V předloňském roce mi neznámí pachatelé rozbili auto na parkovišti na Koníkově
se škodou téměř 18.000 Kč. Viděl jsem dva prchající mladíky, jejichž hlasy se mi zdály povědomé. Případ
je veden jako trestný čin a odložen.
V loňském roce nám byla zničena květinová výzdoba před domem. Vandalský způsob nás ohromil
ještě víc, když za pár dní někdo zničil i zvoničku s poštovní schránkou. Škoda podle nás činila asi 2.000 Kč.
Mysleli jsme, že se tímto vandalové vyřádili, ale ouha!!
Vloni v říjnu odcizili ze zahrádky vyvěšený prapor Sparty. K vánocům mi moje žena koupila nový.
U příležitosti zahájení letošní ligy (v sobotu 17. 2.) jsme jej vyvěsili a ještě týž den v nočních hodinách byl
ukraden. Pachateli zřejmě ani nevadilo, že je na cizím pozemku a zanechal po sobě ve sněhu stopy ani to,
že by mohl být spatřen. Škoda na obou vlajkách činí vice než 1.600 Kč. Teď čekáme, co bude dál. Napadá
mě starý slovenský vtip z války: Potká Jano Fera a hovorí: „Odkial máš takú peknú baranicu?“ „Choď
a zastrel si!“. A mě napadá: „Choď a zober si!“
Nechápu, kde se v lidech bere zloba, závist a nenávist ke svým spoluobčanům, i když jsou
takzvanými naplaveninami. Ale to jsou přece všichni – někdo dříve, někdo později. Nechápu, komu zde
vadíme. Je to snad odplata za Naučnou stezku, kterou si někteří nepřáli nebo pro jiný způsob myšlení
a světový názor? Asi mi nezbývá nic jiného, než si pořídit kamerový systém, abych vandaly usvědčil a předal
policii.
Není možné, aby si místní občané něčeho podezřelého nevšimli. „Co tě nepálí, nehas“ – by už snad
v dnešní společnosti nemělo platit.
Josef Svoboda, Roženecké Paseky
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POZVÁNKY
KURZ PRVNÍ POMOCI
PÁTEK 9. BŘEZNA 2018 V 17:00 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ V ODRANCI
jak poskytnout první pomoc při záchraně lidského života
jak postupovat při pracovním úrazu
jak se zachovat v kritických situacích
promítání a simulace reálných situací při záchraně života
cíle a priority první pomoci
zástava krvácení
zástava krevního oběhu
jak správně resuscitovat apod.
Přednášející lektorka MUDr. Karolína Brodinová, nemocnice Nové Město na Moravě
Pořádá Obec Věcov a SH ČMS Okrsek Věcov
Všichni jste srdečně zváni

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