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

4/2018

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení řádného Zastupitelstva obce Věcov č. 3/2018 konaného dne 3. května
v 18:00 hodin v Penzionu Pohádka v Jimramovských Pavlovicích čp. 3
Přítomni: Vraspír Zdeněk (starosta), Librová Jarmila (místostarostka), Prchal Ladislav, Ing. Štěrbová Alena,
Mgr. Prudká Miroslava, Černý Milan, Macháček Pavel, Kostečka Jan, Topinka Milan, Šikula Josef,
Ing. Chroust Jan, Havlíček Michal – příchod 18:40 hodin, Vraspírová Helena – příchod 19:05 hodin
Omluveni: Zobačová Věra, Peňáz Milan

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrola usnesení:
 Schůzka OsV Míchov a SDH Míchov – požadavky na oslavu výročí has. sboru a úpravu
výletiště – splněno 01. 05. 2018 (oslavy 2019)
 Zřízení místní Agendy 21 – prostudování materiálů – trvá
 Odložení realizace Záměru 4.2./2018 – prodej pozemku v k.ú. Míchov
2. Požadavky ze společné schůzky OsV Míchov a SDH Míchov – zastřešení stávajících WC
s prodloužením o přístřešek na dřevo
3. Situaci kolem žádosti o jeden pozemek a vyjádření OsV
4. Oznámení o kontrole hospodaření Obce Věcov za rok 2017 - AUDIT
5. Žádost Nového Města na Moravě o příspěvek na pořízení nového hasičského vozu
6. Nabídku elektrocentrály Honda ECT 7000P v rámci krajských dotací (dotace max. 35.000 Kč)
7. Informace o činnostech zaměstnanců a VPP OÚ – sázení v lese, sečení veřejných ploch, sociální
zařízení v lihovaru, úpravy hřiště u MŠ, odkalení rybníku ve Věcově, úklid ornice pod lihovarem,
úklid komunikací, ořezy zeleně, opravy inventářů po hřištích, opravy strojů apod.
8. Kolaudaci kravína ZD Vrchy v Míchově – kolaudováno bez závad, pouze probíhá jednání s CHKO
9. Udělení čestného občanství: 0 – Vincenc Chládek, č. 1 Vladimír Makovský, č. 2 ing. Stanislav
Věcovský. Jedná se o ucelení řady udělování čestných občanství v obci
10. Nabídku na vybavení hasičských sborů žebříky, káděmi apod.
11. Akce na Metodce v neděli 06. 05. 2018 ve 13:30 hodin
12. Zahájení správního řízení – posyp silnice II/360 Jimramov – Nové Město na Moravě
13. Cyklovýlet po stopách „Kluka z hájenky“ v sobotu 21. 07. 2018 od 10:00 hod.
14. Info ze setkání ve vesnici roku 2017 v Heřmanově s možností zapojení se do soutěže – asi rok 2019
15. Přestavba soukromého objektu čp. 17 v Jimramovských Pavlovicích (statek – dvůr) na rekreační
objekt - se zamítavým stanoviskem stavebního odboru. Nutno udělat změnu v ÚPD obce

16. Zamítnutí dotace na seniorské byty ve Věcově čp. 51. 21 žádostí podpořeno, 8 náhradních,
12 nepodpořeno
17. Řešení sociálního bydlení v obci Věcov – připraveno k podání o dotaci 5 BJ v lihovaru
v Jimramovských Pavlovicích 14 – přeloženo na příští jednání ZO
18. Průběh realizace stavby vodovodu v Odranci – 16-17 přípojek navíc v ceně 208.000 Kč – finančně
si strany vyřeší přímo s firmou. Jedná se o přípojky, které nebyly požadovány při staveb. povolení
19. Sobotní ukládání železného odpadu na sběrném místě ve Věcově – vždy od 8:00 do 10:00 hodin.
Otvírání si vezmou na starost zastupitelé z Věcova

Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Program jednání ZO bez doplnění
2. Složení komisí dle návrhu starosty: návrhová komise Mgr. Miroslava Prudká a Ing. Alena Štěrbová,
ověřovatelé zápisu Ing. Jan Chroust a Ladislav Prchal, zapisovatelka Jarmila Librová.
3. Usnesení č. 1/3/2018: částka 40.000 Kč + DPH na nákup materiálu na opravu výletiště v Míchově
s tím, že práci si provedou členové SDH sami. Částka bude proplacena oproti dokladu
4. Usnesení č. 2/3/2018: prodej pozemků dle Záměru č. 6/2018KP a odkup pozemků – pozemky p.č.
492 ostatní plocha o výměře 219 m2 a p.č. 493/11 ostatní plocha část o výměře cca 37 m2 (bude
upřesněno dle GP) v k.ú. Míchov oba za cenu 10 Kč/m2 a odkup pozemků pč. 64/46 ost. plocha
540 m2, p.č. 435/8, orná 46 m2 a pč. 418/61, TTP 29 m2 za cenu 10 Kč/m2
5. Usnesení č. 3/3/2018: prodej pozemků dle Záměru č. 3/2018/KP a odkup pozemků – prodej
pozemku p.č. 13/3 část stavební pozemek dle skutečně zabrané části a odkup pozemku p.č. 676 část
dle skut. zabrané části. Výměra po vyhotovení GP bude upřesněna a projednáno na ZO. Odkup
i prodej za cenu 10 Kč/m2, rozdíl bude doplacen
6. Usnesení č. 4/3/2018: prodej pozemků dle Záměru č. 5/2018/KP – pozemek p.č. 98 stavební
o výměře 125 m2 za cenu 20 Kč/m2 a pozemek p.č. 57/4 zahrada o výměře 760 m2 za cenu
10 Kč/m2
7. Usnesení č. 5/3/2018: Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
na území obce Věcov
8. Usnesení č. 6/3/2018: Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
č. 1030043173/001 mezi E.on Distribuce České Budějovice a Obcí Věcov za cenu 2.000 Kč + DPH.
Akce Věcov , příp. NN čp. 51 7 odb. míst – byt. dům
9. Usnesení č. 7/3/2018: Smlouvy o vykrytí internetovým signálem bez poplatků č. 060420181000,
č. 2404201809000 a č. 050420181000: pokrytí internetem - budova čp. 21 v Míchově (přenašeč
vodárna ve Věcově), budova lihovaru v Jimramovský Pavlovicích čp. 14 a budova KD v Roženeckých
Pasekách čp. 1 (přenašeč budova vodárny Míchov) mezi Obcí Věcov a Tlapnet, s.r.o., Jeníkovská
940/14, Praha na dobu 5 let ode dne podpisu smlouvy
10. Usnesení č. 8/3/2018: poskytnutí daru ČSŽ Věcov v částce 1.500 Kč na uspořádanou akci
dle žádosti a zprávě o činnosti. Předložen plán na 5 akcí pro děti (tj. částka 7.500 Kč)
11. Usnesení č. 9/3/2018: poskytnutí příspěvku Městu Nové Město na Moravě na zakoupení
hasičského vozu v částce 10 Kč na obyvatele Obce Věcov. Stav obyvatel dle statistiky ČSÚ
12. Usnesení č. 10/3/2018: schválení Rozpočtového opatření č. 2/2018 dle Přílohy ZO 03/2018 č. 1 –
příjmy 276.710 Kč
13. Usnesení č. 11/3/2018: schválení minimálního poplatku za pronájem zemědělského pozemku,
a nebo veřejného prostranství v částce 100 Kč za rok. Počínaje ode dne schválení, staré smlouvy
se upraví od 01. 01. 2019
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14. Usnesení č. 12/3/2018: schválení částky 10.000 Kč na občerstvení – ukončení volebního období
zastupitelstva Obce Věcov

Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Osadnímu výboru Míchov a starostovi obce svolat schůzku s pokusem o domluvu o koupi pozemku
2. Starostovi obce zadat poptávku na houpací prvky na dětská hřiště
Skončeno 21:30 hodin

Zapsala Mgr. Miroslava Prudká

KULTURNÍ KOMISE
V pátek 9. března jsme ve školce v Roženeckých Pasekách do naší obce slavnostně přivítali 6 dětí
a v neděli 8. dubna bylo v KD v Odranci připraveno tradiční setkání seniorů.
Zarecitovat, zazpívat a zatančit
na obě akce přišly děti
z mateřské a základní školy.
Za přípravu mateřské školky
na vítání a za výrobu dárků pro
seniory patří velké poděkování
učitelkám a obzvlášť paní ing.
Aleně Štěrbové za keramické
květiny pro seniory.
O občerstvení na setkání
seniorů se postarali členové
kulturních komisí všech obcí,
za což jim patří také vřelý dík,
stejně tak jako za přípravu sálu
a následný úklid.

Děkujeme všem za účast a věříme, že se Vám setkání líbila a těšíme se na shledanou.
Předseda kulturní komise J. Librová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA VĚCOV
Věc: Oznámení
Ředitelka školy Základní škola a Mateřská škola Věcov, okres Žďár n.S., příspěvková organizace oznamuje
výsledky přijímacího řízení:
Zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2018/2019
Žadatel
Výsledek
01/2018
přijat
02/2018
přijat
03/2018
přijat
04/2018
přijat
05/2018
přijat
Ve Věcově dne 26.4.2018

Mgr. M. Prudká, řed. školy

ZPRÁVY Z OBCE
 ZÁSOBNÍK RETROREFLEXNÍCH PRVKŮ
Před obecním úřadem na vývěsce je nově umístěn zásobník
retroreflexních samolepících nálepek sloužících k ochraně osob při pohybu
po neosvětlených komunikacích a odpadkový koš na odlepené části
z nálepky. Nálepky jsou pro občany volně k dispozici. Umisťují se na části oděvů
tak, aby byly po nasvícení ihned viditelné. Lze je však umístit kamkoliv (batoh,
kolo apod.) Reflexní prvky mají potřebnou certifikaci a splňují vysoké normy
odrazivosti a svítivosti. Viditelnost certifikovaných reflexních prvků
je garantována výrobcem na minimálně 80 metrů při normální viditelnosti.

 Výzva občanům
Z důvodu nedostatku zaměstnanců obecního úřadu prosíme občany, aby dle svých
možností pomohli s údržbou pozemků obce ve svém okolí.
Děkujeme.

 Skládkovné a poplatek za psa, vodné a stočné
Pokud jste ještě neuhradili poplatek za skládkovné, poplatek za psa nebo vodné a stočné, učiňte tak
prosíme co nejdříve.

 Dodržování nedělního klidu
Jako každý rok prosíme s příchodem letního počasí občany o respektování Obecně závazné vyhlášky
obce Věcov č. 1/2016, o regulaci hlučných činností, podle které je každý povinen zdržet se o nedělích
v době od 6:00 do 9:00 hod. a od 12:00 do 22:00 hod. veškerých činností spojených s užíváním zařízení
a přístrojů způsobujících hluk, například sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil a křovinořezů.
Respektujte své spoluobčany, kteří chtějí odpočívat a užít si těchto dnů v klidu bez rušení zvukem zahradní
techniky či jiných zdrojů hluku.
Děkujeme a věříme ve vzájemnou ohleduplnost.
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 Sběrné místo kovového odpadu ve Věcově – nová otevírací doba v sobotu
Sběrné místo kovového odpadu ve Věcově u autobusové zastávky bude nově otevřeno každou
sobotu od 8:00 do 10:00 hodin. Otevírací doba v pátek od 8:00 do 14:00 hodin zůstává stejná.
Na jiném termínu uložení je možné se domluvit s panem Pavlem Prchalem na tel. čísle 721 563 591

PŘERUŠENÍ DODÁVKY EL. ENERGIE
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav,
údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické energie:

ČTVRTEK 31. KVĚTNA 2018 OD 7:30 DO 10:00 HODIN V OBLASTI:
OBEC KONÍKOV (MIMO ZADNÍHO KONÍKOVA)
OBEC ROŽENECKÉ PASEKY ČÍSLA POPISNÁ 40, 24, 9, 22, 21, 20, 19 a 38

MUDR. JELÍNKOVÁ
Praktická lékařka MUDr. Jelínková oznamuje, že ve středu 6. června bude ve Věcově
i v Míchově ordinovat v obvyklých časech – ve Věcově od 8:00 do 10:00 hodin v zasedací místnosti
(bývalá pošta) a v Míchově od 10:00 hodin na Kovárně.

OKRSKOVÁ HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Výsledková listina hasičské soutěže Okrsku Věcov 2018 - klasika
Pořadatel: Okrsek Věcov č. 21
Datum: Sobota 28. 4. 2018, začátek ve 13:00 hodin
Místo konání: Sportovní hřiště – Roženecké Paseky
Disciplína: Požární útok – klasika, pořadová příprava, teorie – otázky, překážková dráha – vše dle platných
pravidel Klasiky
Přihlášená družstva:
SDH Věcov – muži
SDH Míchov – muži
SDH Jimr. Pavlovice – muži
SDH Rož. Paseky – muži
SDH Odranec – muži
SDH Věcov – mladší žáci 1
SDH Věcov – mladší žáci 2
SDH Věcov – starší žáci 1
SDH Věcov – starší žáci 2
SDH Odranec – mladší žáci 1
SDH Odranec – mladší žáci
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Výsledková listina
Startovní
SDH
čísla
Muži:
5
Odranec
4
Rož. Paseky
2
Míchov
1
Věcov
3
Jimr. Pavlovice
Mládež:
2
Mladší žáci Odranec 1
5
Mladší žáci Věcov 1
4
Mladší žáci Věcov 2
6
Mladší žáci Odranec 2
3
Starší žáci Věcov 2
1
Starší žáci Věcov 1

Požární útok
Překážky
/tr. body
51 s. / 0 tb.
58 s. / 10 tb.
65 s. / 30 tb.
74 s. / 30 tb.
92 s. / 40 tb.

1:06:72
1:08:56
1:07:47
1:06:91
1:14:03

Otázky +
pořadová příprava

Pořadí
umístění

0 + 0 tb.
0 + 0 tb.
0 + 0 tb.
0 + 0 tb.
0 + 0 tb.

1
2
3
4
5

0:21:3 s.
0:22:0 s.
0:24:1 s.
0:33:7 s.
0:18:8 s.
--------

1
2
3
4
1
2

Zajištění soutěže:
Hlavní rozhodčí: Zdeněk Dvořák st. z SDH Věcov
Velitel soutěže: Tomáš Bukáček z SDH Odranec (velitel okrsku)
Materiálně tech. zabezpečení: Zdeněk Vraspír z SDH Jimr. Pavlovice (starosta okrsku)
Sponzorský odkaz při soutěži vyvěšen – cedule „Tuto akci podpořil Kraj Vysočina“
Soutěžní družstva obdržela diplom a věcnou cenu (pohár). SDH Odranci byl propůjčen i putovní pohár
starosty obce (1 propůjčení) a můžou se zúčastnit okresního kola.
Všem soutěžícím družstvům, rozhodčím, a pomocníkům vč. výboru okrsku Věcov moc děkuji za přípravu,
účast a zdárný průběh soutěže. SDH R. Paseky děkuji za přípravu cvičiště a SDH Věcov za zapůjčení laviček.
Děkuji také zaměstnancům obce za posečení hřiště. Nedošlo k žádnému úrazu soutěžícího ani pořadatele.
Všechna družstva soutěžících byla řádně přihlášena.
Stroje se po zimním období odzkoušely a jsou připraveny kdykoliv být nápomocny a zasáhnout.
Ve Věcově dne 28. 4. 2018
Zdeněk Vraspír
starosta okrsku Věcov

MLADÍ HASIČI ODRANEC
dokončení z minulého čísla:
… začínáme soutěžit …
Po prvním roce fungování kroužku jsme mohli být spokojeni a s chutí se pustit do pokračování v rozdělané
práci. Přes teplejší část ročních období jsme pokračovali v nastoleném trendu a v zimě se děti již začaly
pomalu připravovat na své vůbec první hasičské závody ve Věcově. Vědomi si teprve začátku cesty
a premiérového startu jsme neodjížděli s velkými ambicemi, ale ukázalo se, jak velké talenty máme
a výsledky nebyly vůbec špatné. Z dětí jsme vytvořili dva soutěžní týmy v kategorii mladších žáků, přičemž
v partě Odranec A byly děti do 6-ti let. Příjemným překvapením pro nás byly výsledky obou družstev, děti
zabojovaly s konkurencí a ukázaly, že až ještě lépe potrénují, bude se s nimi muset počítat na mety
nejvyšší! Tým Odrance B zvládl svůj útok za 31 sekund, což stačilo na skvělou stříbrnou pozici, naši
nejmenší z Odrance A spláchli terče za 41 sekund a umístili se na 4. místě.
Poté jsme dali na chvíli závodům ,,adieu“ a plně se soustředili na dvě vystoupení, která nás v létě čekala
na Odranci. Prvním byl zásah záchranných složek, které sklidilo obrovský úspěch. Všem zúčastněným a těm,
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kteří se podíleli na nácviku, bych chtěl ještě jednou poděkovat. Další akcí pro nás bylo výročí rodáků obce,
tentokrát jsme si připravili zásah požárních složek. Úsměv na tváři všech přihlížejících byl patrný při pokusu
o uhašení chaloupky, děti totiž chvíli protestovaly a nechtěly hasit hořící domeček, kde si hrály .
… hurá na velké závody …
Jakmile odeznělo období oslav, vrhli jsme se zpátky do práce. Scházeli jsme se na hřišti a pilně cvičili
obratnost a motoriku, občas jsme vyrazili k rybníku nacvičovat požární útok a čekala nás příprava na závody
v Maršovicích. To pro nás byla první velká akce, nikdo nemohl dospat první zářijovou neděli rána. Utkali
jsme se zde s velkou konkurencí a týmy, které se závodů Soptík účastní pravidelně. Nervozitu se nám
podařilo setřást díky skvělé atmosféře navozené hudebním doprovodem a všudypřítomným přátelským
duchem. Malou kaňkou bylo počasí, které se ale postupem času umoudřilo a mohli jsme se tak pustit
do zápolení se zkušenějšími týmy. A že se soupeřů nebojíme a respekt jde stranou, jsme předvedli hned při
prvním pokusu, kdy jsme útok zvládli za 24,93 s., což byl náš nejlepší dosavadní čas a pokořili jsme i časy
tréninkové. Umístili jsme se na krásném 6. místě a odvezli si nejen pocit z dobře vykonané práce,
ale i zážitek z prvních velkých závodů. Dokázali jsme se vyrovnat ostatním týmům, i když nemáme zdaleka
tak dobré tréninkové podmínky, jak bychom si představovali. Navíc se z dětí staly doslova hvězdy
televizního plátna, celé soutěžní klání bylo natáčeno a přenášeno na youtube.cz, kde se lze podívat
na záznam. Posledním závodem v minulém roce pro nás byla hra Plamen ve Věcově. Plamen obnáší
spoustu práce a nám se bohužel v časové tísni nepodařilo děti důkladně připravit, případný neúspěch jsme
byli připraveni vzít na sebe. Čekali nás celkem tři disciplíny – závod požárnické všestrannosti, štafeta 4x60
a štafeta požárních dvojic. Se všemi nástrahami si děti poradily na výbornou a umístily se na překvapivém
5. místě, jen kousíček je dělil od stupňů vítězů. Závodů se zúčastnila také přípravka, která se poměřila
se soupeři ve štafetě a vázání uzlů. A i tady se ukázalo, že můžeme s nadšením hledět do budoucna,
protože naši nejmenší obsadili dělené první místo. Tento závod měl u dětí největší úspěch, odnesly si
spoustu zážitků a na plněné úkoly dodnes rády vzpomínají. Za dobrou prací většinou následuje nějaká
odměna a ani my jsme nenechali své svěřence bez patřičného ohodnocení. Společně s rodiči jsme se vydali
do Robinsonova ostrova v Jihlavě a vyřádili se na různých atrakcích. Ke konci roku jsme ještě stihli navštívit
bazén ve Žďáru nad Sázavou a o Vánocích pak uspořádali společnou besídku, kde jsme ochutnali cukroví
od maminek, připomněli si soutěžení pomocí videí, promítli pohádku a navodili atmosféru na blížící
se nejkrásnější svátky v roce.
… a co bude dál?
Po prvním soutěžním roce vstupujeme do toho dalšího s mnohem většími ambicemi. Jsme přihlášeni
v poháru Soptík, kde se utkáme s velkou konkurencí. Na programu je celkem 7 závodů – 20. 5. ve Dlouhém,
3.6. v Nové Vsi, 10. 6. v Zubří, 17. 6. v Radňovicích, 24. 6. v Bohdalci, 9. 9. v Bobrové a poslední závod bude
16. 9. v Maršovicích. Pokud si najdete čas, určitě nás přijeďte podpořit! Abychom se plnohodnotně mohli
zařadit mezi tuto závodící ,,smetánku“, vyrukujeme na soupeře v nových dresech. Rozpis závodů je velmi
náročný, proto jsme s přípravou začali již v zimních měsících, na kroužku střídáme pohybové aktivity
s nácvikem spojování hadic. Na podzim, pokud nám to čas na trénink dovolí, bychom se chtěli fanouškům
představit na hře Plamen. S výhledem na následující pestrou soutěžní sezonu je třeba podotknout,
že výsledky jsou pro nás až na druhém místě. Mnohem důležitějším aspektem našeho fungování je dobrá
parta a radost z každého závodu i tréninku. Vzhledem k nabitému programu nebude příliš času
na jiné aktivity, ale samozřejmě máme v plánu připravit různé exkurze, výlety apod., ke konci roku
se budou moci děti těšit opět na nějaké překvapení.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, co se na chodu kroužku nějakým způsobem podílejí. Velké díky také
patří obci Věcov, požární sport je finančně náročný a bez peněžních prostředků věnovaných obcí bychom
se neobešli. Budeme rádi, když navštívíte nějaký z našich závodů, podpoříte nás ve snažení a společně pak
třeba oslavíme nějaký ten triumf!
Okrskové kolo
Zatímco minulý rok nás konec dubna zaskočil lehkou sněhovou pokrývkou, letos jsme mohli být mile
překvapeni, v sobotu nás na Roženeckých Pasekách přivítalo sluníčko a krásné počasí. Okrskové kolo se tak
konalo v prvním možném termínu, což jsme vzhledem k nahuštěnému programu přivítali. Pochlubit jsme
se mohli novými dresy, které jsme chtěli pokřtít nějakým pěkným umístěním, ale vědomi si teprve prvního
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soutěžení jsme si nekladli až příliš vysoké cíle. Nervozita před úvodním kláním sezony byla znát,
ale podařilo se nám ji hravě setřást.
Na start jsme postavili dvě družstva, přičemž v prvním byly starší děti a ve druhém mladší. Tréninky i díky
zhoršeným podmínkám nebyly ideální, kompletní nácvik s vodou jsme absolvovali pouze jeden, ale věřili
jsme, že se na soutěži neztratíme. I soupeři z Věcova předvedli velice pěkné výkony a nečekala nás snadná
práce, ale to, co děti předvedly, bylo něco neuvěřitelného. Svůj dosavadní nejlepší čas překonaly o rovné tři
sekundy a zaslouženě si na Odranec odvezly pohár a diplom za 1. místo! Za tento výkon jim patří velká
pochvala a věříme, že na povedený výkon navážeme v poháru Soptíků.
A potěšil nás výkon i našich nejmenších. Ti se sice umístili na nepopulární bramborové příčce, ale ani
to nám nezkazilo radost z povedeného útoku a spláchnutí terčů. Je třeba ještě trochu potrénovat, sníst
několik polévek, aby špunti rostli a místo brambor si určitě i tito požárníci budou vozit medaile. Nakonec
jsme si na Odranec přivezli poháry dva, v mužské kategorii jsme čtvrtým rokem nenašli přemožitele
a převzali tak nový putovní pohár starosty pana Zdeňka Vraspíra.
Jan Buchta

POZVÁNKA

SDH VĚCOV VÁS ZVE NA

SVATODUŠNÍ VÝLET
NEDĚLE 20. KVĚTNA 2018 OD 15:00 HODIN

Výletiště Věcov  Hraje
Vstupné obvyklé

JÁSALKA

Občerstvení zajištěno

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