
 

  

 

 

 

 
 

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                                 5/2018 

Výpis z Usnesení řádného Zastupitelstva obce Věcov č. 4/2018 
konaného dne 14. června 2018 v 19:00 hodin v Kulturním domě v Odranci čp. 6 

Přítomni:  Vraspír Zdeněk (starosta), Librová Jarmila (místostarostka), Ing. Štěrbová Alena, Mgr. Prudká 
Miroslava, Černý Milan, Macháček Pavel, Kostečka Jan, Topinka Milan, Šikula Josef, Havlíček Michal, 
Vraspírová Helena  
Omluveni: Zobačová Věra, Peňáz Milan, Prchal Ladislav, Ing. Chroust Jan 

Kontrola usnesení: 

» Zřízení místní Agendy 21 – splněno viz další bod jednání  

» Prodej pozemku v Míchově dle Záměru 4/2018/KP – splněno viz další bod jednání  

» Poptávka po houpacích prvcích na dětská hřiště se odkládá z důvodu financování                        

a překládá se na podzim, jsou upřednostněny hrací domečky (4 ks á 15.000 Kč) 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s Rozhodnutím o žádosti o poskytnutí dotace na seniorské byty 

Ministerstvem pro místní rozvoj: žádost o poskytnutí dotace se podle ustanovení § 14odst. 1 
písmene b) rozpočtových pravidel zamítá 

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s akceptací č. 04651861 žádosti o podporu u Státního fondu 
životního prostředí ČR – venkovní přírodní učebna a přírodní zahrada pro ZŠ Věcov  

 Zastupitelstvo obce bylo seznámeno s podáním žádosti na pořízení nového dopravního automobilu 
pro SDH Míchov a SDH Věcov 

 Žádost o prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2, která končí 31. 07. 2018 

 Žádost od COOP Velké Meziříčí o doplacení ztráty za rok 2017 v částce 10.798 Kč a zahájení jednání 
ve věci budoucího chodu prodejny. Osadní výbor Roženecké Paseky není jednotný – převládá názor 
o morálním vydírání 

 Informace o místní Agendě 21 z Borů 

 Porovnání všech položek výpočtu ceny vodného a stočného za rok 2017 – vodné 24 Kč, stočné       
16 Kč vše s DPH od 1. 1. 2018 

 Výzvu Ministerstva zemědělství vytvořit finanční rezervu na financování obnovy vodovodů                   
a kanalizací 

 Nabídku na pořízení stolů za cenu 350 Kč 

 Rekapitulaci nákladů na sociální byty Věcov - Jimramovské Pavlovice ve výši 6.900.853 Kč 
(8.350.032 Kč s DPH) 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Složení pracovních komisí:  

» návrhová komise Mgr. Miroslava Prudká a Helena Vraspírová 
» ověřovateli zápisu Ing. Alena Štěrbová a Milan Černý  
» zapisovatelka Jarmila Librová 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E    

http://www.vecov.cz/
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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 Program jednání – neměněn       

 Usnesení č. 1/4/2018: Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2017                  
a odměnu účetní obce  

 Usnesení č. 2/4/2018: Závěrečný účet obce Věcov za rok 2017 a vyjadřuje souhlas s celoročním 
hospodařením a to bez výhrad dle Přílohy ZO 04/2018 č. 1 

 Usnesení č. 3/4/2018: Účetní závěrku obce Věcov sestavenou ke dni 31. 12. 2017 se závěrem: bez 
výhrad dle Přílohy ZO 04/2018 č. 6 – viz výkazy 

 Usnesení č. 4/4/2018: Inventarizační zprávu za rok 2017 dle Přílohy ZO 04/2018 č. 3   

 Usnesení č. 5/4/2018: Rozpočtové opatření č. 3/2018 ke dni 14. 05. 2018 dle Přílohy ZO 04/2018     
č. 4 (příjmy 1.132.000 Kč, výdaje 1.657.000 Kč) 

 Usnesení č. 6/4/2018: Smlouvu o zpracování osobních údajů k produktům a službám licence                    
č. 97010 mezi Obcí Věcov a TRIADA Praha 

 Usnesení č. 7/4/2018: Darovací smlouvu v částce 4.000 Kč na zkvalitnění systému svozu odpadu  

 Usnesení č. 8/4/2018: Darovací smlouvu mezi obcí Věcov a Krajem Vysočina v částce                     
6.038 Kč na podporu a zabezpečování vzdělávání 

 Usnesení č. 9/4/2018: Smlouvu o zřízení pověřence (DPO) pro ochranu osobních údajů mezi Obcí 
Věcov a Dobrovolným svazkem obcí Mikroregion Novoměstsko, Tři Studně. Pověřence pro 
ochranu osobních údajů bude vykonávat Mgr. Slavomír Pipa 

 Usnesení č. 10/4/2018: Základní pravidla postupů souvisejících se zpracováním osobních údajů dle 
Přílohy usnesení Zastupitelstvo obce Věcov ZO 04/2018 č. 1 

 Usnesení č. 11/4/2018: Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Věcov a Krajem Vysočina               
na pořízení mulčovacího ramene v částce 127.000 Kč 

 Usnesení č. 12/4/2018:  Smlouvu o poskytnutí dotace mezi Obcí Věcov a Krajem Vysočina                    
na udržení a rozvoj akceschopnosti Jednotky SDH v částce 15.000 Kč 

 Usnesení č. 13/4/2018: odklad prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 2 na příští zasedání  

 Usnesení č. 14/4/2018: prodej pozemku dle Záměru č. 4/2018/KP dle dohody mezi oběma 
zúčastněnými 

 Usnesení č. 15/4/2018: prodej nově vytvořeného pozemku v k.ú. Míchov p.č. 493/13 dle GP-113-
92 dle Záměru 6/2018/KP o výměře 42 m2 ostatní plocha a odprodej pozemku v k.ú. Míchov p.č. 
492 o výměře 219 m2 ostatní plocha a ruší Usnesení č. 2/3/2018 dle Záměru 6/2/2018 o odprodeji  

 Usnesení č. 18/4/2018 odkup pozemků v k.ú. Věcov p.č. 652/10 o výměře 2 m2 a p.č. 652/1               
o výměře 2 m2 ostatní komunikace do majetku obce 

 Usnesení č. 19/4/2018: poskytnutí daru 500 Kč pro Linku bezpečí, z.s. 

 Usnesení č. 21/4/2018: registraci místní Agendy 21 pro obec Věcov   

 Usnesení č. 22/4/2018: cenu vodného 24 Kč vč. DPH a stočného 16 Kč vč. DPH od 1. 1. 2018   

 Usnesení č. 23/4/2018: Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro roky 2018 – 2027 dle 
Přílohy ZO 04/2018 č. 5   

 Usnesení č. 24/4/2018: podání žádosti o dotace na sociální byty Věcov – Jimramovské Pavlovice   

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Usnesením č. 16/4/2018: Záměr č. 7/2018/KP o prodeji pozemku z vlastnictví obce Věcov v k.ú. 

Věcov p.č. 33/3 o výměře 61 m2 a p.č. 32/2 o výměře 21 m2 ostatní plocha                    

 Usnesením č. 17/4/2018: Záměr č. 3.3/2018/PP pronájmem pozemku p.č. 652/9 o výměře cca 60 
m2 ostatní plocha 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Starostovi obce vytvořit dodatek k nájemní smlouvě o zákazu chovu zvířat v obecních bytem                   

a seznámit stávající nájemníky s tímto dodatkem   

 Usnesením č. 20/4/2018 starostovi obce a Mgr. Miroslavě Prudké odpovědět na žádost COOP Velké 
Meziříčí – zamítnutí žádosti o doplacení ztráty s odůvodněním 

Skončeno: 22:15 hodin       
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 Změny na obecním úřadě 

» Z důvodu přípravy na umístění Pošty Partner v budově obecního úřadu (od 1. 10. 2018) došlo 
k reorganizaci – starosta obce nově sídlí v první kanceláři (dříve podatelna). Pro vyřizování ostatních 
záležitostí (poplatky, výpisy, pečovatelská služba) použijte zadní dveře (naproti knihovně) 

» z důvodu snížení rizika přenosu škodlivého kódu do počítačové sítě obecního úřadu upozorňujeme 
žadatele o tisk dokumentů, že již nebude akceptován požadavek na tisk z přenosného datového 
nosiče. Pokud budete potřebovat něco vytisknout, pošlete si dokument ve formátu PDF emailem                             
na adresu obecního úřadu (obu.vecov@ tiscali.cz) nebo si ho přineste vypálený na CD/DVD. 

Děkujeme za pochopení 

 

Změny ve vydávání občanských průkazů (OP) 
 všechny OP se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním elektronickým čipem (ruší se vybírání 
správního poplatku 500 Kč za vydání OP s čipem) 
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace 
vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné 
 aktivovaný čip umožní využívání OP při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k ident. údajům držitele 
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti  
 OP bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány pouze z důvodu voleb 
 lhůta pro vydání OP zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat OP za správní poplatek v kratších lhůtách, a to v 
pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů 
 OP v kratších lhůtách budou vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou působností, ale také Ministerstvo vnitra  
 občan může při podání žádosti o vydání OP zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude 
zaslána informace o možnosti převzetí dokladu 
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva vnitra - adresa: Na 
Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“).  
Vydání občanského průkazu v pracovních dnech do 24 hodin:  
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu ORP* nebo u Ministerstva vnitra  
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra  
Vydání občanského průkazu do 5 pracovních dnů:  
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu ORP* nebo u Ministerstva vnitra  
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu ORP* v místě podání žádosti nebo u Ministerstva vnitra  
Vydání občanského průkazu do 30 dnů:  
POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu ORP* (nelze žádat u Ministerstva vnitra)  
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu ORP* v místě podání žádosti nebo u obecního úřadu ORP, který si občan uvede do 
žádosti za správní poplatek 100 Kč (nelze přebírat u Ministerstva vnitra)  
Správní poplatky za vydání občanského průkazu pro občana mladšího 15 let:  
- ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč  
 

 Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

Vydání do 5 pracovních dnů 

Občané starší 15 let 

MV  MV = 1.000 Kč MV  MV = 500 Kč 

ORP  MV = 1.000 Kč  
500 Kč    500 Kč   

ORP MV = 500 Kč  
250 Kč   250 Kč 

 ORP  ORP = 500 Kč 

Občané mladší 15 let 

MV  MV = 500 Kč MV  MV = 300 Kč 

ORP  MV = 500 Kč 
250 Kč        250 Kč 

ORP  MV = 300 Kč 
200 Kč         100 Kč 

 ORP  ORP = 300 Kč 

 

O B Č A N S K É  P R Ů K A Z Y  A  P A S Y  –  Z M Ě N Y  O D  1 .  7 .  2 0 1 8    

   Z P R Á V Y  Z  O B C E   
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Změny ve vydávání cestovních pasů ve zkrácených lhůtách  
Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně 
vycestovat do zahraničí. Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve dvou zkrácených lhůtách, a to:  
v pracovních dnech do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů. Občan může žádost o vydání cestovního pasu 
podat ve zkrácených lhůtách u kteréhokoliv obecního úřadu ORP* nebo u Ministerstva vnitra. Občan může 
při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu 
bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.  
Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra                     
- adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C - stanice „Pražského povstání“). Cestovní pas vydaný                              
do 5 pracovních dnů může převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu ORP*, u kterého podal 
žádost o jeho vydání.  
Správní poplatky:  
Občan zaplatí celý správní poplatek při podání žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde žádost 
podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu ORP* a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí 
první část správního poplatku při podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu: 

 Vydání do 24 hodin 
v pracovních dnech 

Vydání do 5 pracovních dnů 

Občané starší 15 let 

MV  MV = 6.000 Kč MV  MV = 3.000 Kč 

ORP  MV = 6.000 Kč  
4.000 Kč   2.000 Kč    

ORP  MV = 3.000 Kč 
2.000 Kč     1.000 Kč    

 ORP  ORP = 3.000 Kč 

Občané mladší 15 let 

MV  MV = 2.000 Kč MV  MV = 1.000 Kč  

ORP  MV = 2.000 Kč   
1.500 Kč     500 Kč     

ORP  MV = 1.000 Kč  
500 Kč         500 Kč     

 ORP  ORP = 1.000 Kč 

* ORP - obec s rozšířenou působností, nejbližší je Městský úřad Nové Město na Moravě 

 
 

 

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ OBECNÍHO ÚŘADU VE VĚCOVĚ 

Obec Věcov se sídlem Věcov 61, IČO 00295621, jako správce osobních údajů, Vás jako subjekt osobních 
údajů informuje o níže popsaném shromažďování a zpracování osobních údajů a zásadách ochrany 
soukromí: 

 Obec zpracovává osobní údaje a další informace týkající se subjektů údajů vždy na zákonném 
základě. Většina osobních údajů je tedy zpracovávána na základě povinností, uložených Obci 
zvláštními zákony. Na taková zpracování osobních údajů o subjektech údajů se nevztahuje 
povinnost získat souhlas těchto osob. Pokud jsou některé osobní údaje zpracovávány mimo 
zákonnou povinnost, pak taková zpracování podléhají souhlasu občanů. Tato zpracování však Obec 
Věcov provádí jen výjimečně (např. při pořádání společenských akcí pro subjekty údajů, kdy je 
nutná předchozí registrace, nebo jsou pořizovány z této akce záznamy určené k propagaci činnosti 
organizace) 
 

 Pokud dochází k předání jiné osobě, děje se tak vždy na základě zákonného titulu, tedy na základě 
právní povinnosti nebo na základě písemné smlouvy se subjektem poskytujícím dostatečné záruky 
ochrany osobních údajů Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte 
následující práva: 

a) právo na přístup k osobním údajům znamená, že můžete požádat Obec Věcov                             
o potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud 
jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je 

   O C H R A N A  O S O B N Í C H  Ú D A J Ů  –  G D P R   
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budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést 
námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich 
osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také 
máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné,                   
za další poskytnutí je účtována náhrada administrativních nákladů ve výši 50 Kč za stranu 
kopie 

b) právo na opravu znamená, že můžete Obec Věcov požádat o opravu či doplnění Vašich 
osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné 

c) právo na výmaz („právo být zapomenut“) znamená, že musíme vymazat Vaše osobní 
údaje pokud (1) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak 
zpracovány, (2) zpracování je protiprávní, (3) vznesete námitky proti zpracování                           
a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo (4) nám to ukládá 
zákonná povinnost 

d) právo na omezení zpracování údajů znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné 
otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich 
osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít                    
z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků 

e) právo vznést námitku proti zpracování znamená, že pokud nebudete mít možnost 
uplatnit právo na výmaz, tak potom Vám GDPR umožňuje uplatnit alespoň právo vznést 
námitku a dosáhnout omezeného zpracování těch údajů, které jsou předmětem 
uplatněné námitky 

f) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad 
pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz). 

 Všechna výše uvedená práva můžete uplatnit na adrese Věcov 61.  ¨ 
 

 Veškeré osobní údaje, které nám poskytnete, jsou zabezpečeny standardními postupy                                          
a technologiemi v souladu s vnitřní směrnicí Obce Věcov, tak aby bylo zabráněno zpřístupnění 
těchto osobních údajů nepovolaným osobám. Zejména se jedná o technologické zabezpečení 
počítačů, emailových účtů a mechanické zabezpečení dokumentů obsahující osobní údaje.  
 

 V případě jakéhokoli dotazu na ochranu osobních údajů či jakéhokoli podání ve věci Vašich osobních 
údajů včetně odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů prosím využijte 
kontaktního formuláře dostupného na adrese www.vecov.cz či písemně na naší adrese: Věcov 61 
 

 Současně sdělujeme, že do funkce pověřence pro ochranu osobních údajů Obce Věcov byl 
jmenován Mgr. Slavomír Pipa, a lze ho kontaktovat prostřednictvím emailu 
pipa.gdpr@gmail.com    

 

 

Zprávy o činnosti Mladých hasičů Věcov 
Dovolte nám, seznámit vás s činností a úspěchy Mladých hasičů Věcov v závodní sezóně 2017/2018. 

Ta započala 7. října 2017 okresním závodem hry Plamen, který se konal v Krásném, kde nám naši starší 
žáci obsadili 1. místo a mladší 2. místo. Rovněž se závodu hry Plamen poprvé zúčastnili dva dorostenci 
Tomáš Gregor a Jan Votava, kteří ve svých kategorií obsadili 1. místa. 
Zimní příprava probíhala v tělocvičně Jimramov, kterou navštěvujeme každoročně. Děti si zde mohou zkusit 
přeskok přes kozu, hrazdu, šplh, žebřiny. Vždy jsou velmi nadšené a nebojí si všechno vyzkoušet.   
Před Mikulášem jsme dětem zamluvili v Penzionu Vrchovina Bowling. Děti mezi sebou soutěžily na třech 
drahách a odměnou bylo sladké občerstvení a veselá zábava. 

   M L A D Í  H A S I Č I  V Ě C O V   

http://www.uoou.cz/
mailto:pipa.gdpr@gmail.com
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10. prosince 2017 se děti zúčastnily závodu Třebíčské Šedesátky, kde v kategorii starší žáci obsadili                   
24. místo a v kategorii dvojic dorostu obsadili 8. místo. 
Konec roku 2017 jsme ukončili silvestrovskou oslavou a ohňostrojem na místním hřišti. Máme radost,                   
že se při této příležitosti můžeme všichni setkat a společně se rozloučit se starým rokem. 
Prvním závodem letošního roku bylo TFA Children – Mladý železný hasič. Byl to boj v pěti disciplínách,                 
kde se děti umístily ve svých kategoriích: Zdeněk Havlíček na 3. místě, Michal Gregor 12. místo, David 
Kosek 13. místo, Tomáš Černý 17. místo, Jakub Libra 11. místo, Adam Černý 3. místo, Denisa Černá                       
2. místo, Kristýna Korbářová 8. místo. 
V dubnu si deset dětí plnilo Odznaky odbornosti Strojník, Strojník Junior a Preventista. Zkoušku ukončily 
všichni úspěšně. Každoročně se také účastníme soutěže Požární ochrana očima dětí, do které  pět dětí 
namalovalo obrázek. 
Závod Soptík, který se konal ve Svratce 14. dubna je závod družstev ve třech štafetách. Mladší obsadili                   
5. místo a starší 6. místo. V individuální soutěži Soptíku o putovní pohár se podařilo obhájit vítězství                       
Věcova po Janu Votavovi Tomáši Černému. 
Okrsková soutěž se konala na Roženeckých Pasekách 28. dubna, kde jsme soutěžili společně s družstvy 
z Odrance. Jsme rádi, že děti mohou ukázat, co se naučí. 
19. května se v Lavičkách konalo jarní kolo hry Plamen. Děti soutěžily v pěti disciplínách, což bylo náročné 
na fyzičku i kázeň. Musíme je velmi pochválit, protože naše děti mezi jinými sbory mají obdiv. Mají 
pohybový talent a když to umí ukázat na velké okresní soutěži, tak nás to všechny  potěší. Mladší skončili 
na 1. místě a starší na 5. místě z 32 kolektivů. Moc gratulujeme. 
26. května se v Bystřici nad Pernštejnem konalo závěrečné kolo dorostu, zde Jan Votava obsadil ve své 
kategorii 3.místo a Tomáš Gregor ve své kategorii zvítězil a zajistil si postup do kola krajského.  
 3. června se v Krásném konaly závody Kráseňské šedesátky, kde v požárním útoku mladší skončili                    
na 4. místě a starší na 2. místě. V soutěži jednotlivců na 60 m s překážkami  Denisa Černá vybojovala 
1.místo v kategorii mladších žákyň. 
10. června se v Petrovicích u Třebíče konalo krajské kolo dorostu. V tomto závodě nám jediný zástupce 
Tomáš Gregor obsadil krásné 4. místo v kategorii starší dorost.  
Posledním závodem byl již tradičně závod  O Pohár starosty města Svratky konaný 17. června. Naši starší 
již po čtvrté v řadě zvítězili a mladší po loňském vítězství rovněž obhájili prvenství. 
 
Našim dětem moc děkujeme za reprezentaci našeho SDH a obce a rovněž gratulujeme. 
Dík patří všem, kteří pomáhají s přípravou, těm, kteří jezdí s námi na závody nebo napečou dobroty pro 
děti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Přejeme všem krásné léto.  
Vedení MH 
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Cesta na vrchol 
 V sobotu 16. června jsme dosáhli na okresním kole velkého úspěchu. Na čtvrtý pokus se nám 

podařilo předčit všechny soupeře a zlatým písmem jsme se zapsali do historie.  

 Trnitou cestou jsme se začali prosekávat prvním pokusem o dobytí poháru v Pikárci. Ačkoliv jsme se 

pilně připravovali, v samotném klání jsme zaplatili nováčkovskou daň. V soutěži se nám nepovedlo vůbec 

nic a kalich hořkosti jsme byli nuceni vypít až do dna, když jsme obsadili až 13. příčku.  

 O mnoho zkušenější jsme se vydali další rok do Měřína. Překážky jsme zdolali v nejrychlejším čase, 

otázky zodpověděli na výbornou a ve školní klasifikaci bychom obdrželi chvalitebnou za pořadovku. Vrchol 

však přišel při útoku, po jehož dokončení se zastavily stopky na fantastickém čase 42,03. Ohromnou radost 

nám zkazil zdvižený červený praporek znamenající trest v podobě přičtení 10 s. I přesto jsme zaznamenali 

kvalitní čas a v konečném zúčtování to znamenalo historický úspěch v podobě druhého místa.  

 Do třetice jsme se vystoupat na nejvyšší příčku pokusili v Lavičkách, odjížděli jsme s nesmělými 

ambicemi a měli před sebou jasný cíl. Z osudí jsme si vytáhli číslo jedna a zahájili tak celou soutěž svým 

útokem. Bohužel nám při šroubování upadl koš, ztratili jsme cenné vteřinky, ale i tak útok dokončili 

v solidním čase. Překážky a otázky nám ani tentokráte nečinily problémy, při pořadovce jsme si však 

připsali další dvě trestné vteřinky. Jak se při konečném zúčtování ukázalo, tyto časové ztráty nás vyšly 

draho. Za prvním místem jsme zaostali pouze o 1,36 vteřiny a na každém z nás bylo cítit zklamání 

z promarněné šance. Na Odranec jsme sice dovezli pohár za obhájené druhé místo, do něj nalévané 

šampaňské však mělo stříbrnou pachuť.  

 Po předešlých nezdarech jsme na letošní ročník do Bobrové odjížděli s velkým odhodláním zlomit 

prokletí. Všichni jsme měli jediný cíl a přípravě věnovali mnoho času, dávali jsme si pozor na sebemenší 

detail a do nácviku zařadili i pořadovou přípravu, která nám dělala na okrskovém kole problémy. Na závody 

jsme odjížděli lehce nervózní, touha zvítězit však byla zřejmá, zdravý respekt k soupeřům nám ale nedovolil 

působit až příliš ambiciózně. První disciplínou byly překážky, zvládli jsme je s přehledem a nakonec 

v druhém nejlepším čase. Následovalo bezchybné splnění otázek a mohli jsme se soustředit                                     

na nejdůležitější disciplínu – požární útok. Vůbec poprvé byla pro všechny týmy připravena jednotná 

stříkačka, která nebyla nikterak upravená, někteří strojníci s ní měli velké problémy, co naplat, podmínky 

byly pro všechna mužstva stejné. Do akce jsme šli hned druzí v pořadí a útok v čase 49s byl známkou 

kvality, je třeba vyzdvihnout výkon strojníka, který si s nástrahou neznalosti stříkačky dokázal poradit na 

výbornou. Poslední disciplína pro nás byla jako velký strašák uprostřed makového pole. Obavy naštěstí 

nebyly na místě, pořadová příprava paradoxně hrála prim v našem dopoledním snažení a po bezchybném 

výkonu podpořeném profesorským představením našeho velitele byly naše vyhlídky velice slibné. Soupeři 

postupně dokončovali své disciplíny, náš čas stále svítil jako nejlepší a tak tomu zůstalo až do samého 

konce. Mohla tak naplno propuknout euforie, radost a oslavy historického úspěchu, stali jsme se okresními 

vítězi v požární klasice! Všem děkuji za předvedený výkon, táhli jsme za jeden provaz a byli opravdový tým. 

Jmenovitě se na úspěchu podíleli Dominik Vařák, Marek Bobula, Aleš Kalášek, Tomáš Bukáček, Pavel 

Macháček, David Vařák, Ondřej Forchtsam, Lukáš Sláma a Luboš Černý.  

 
                                                                                                                                                                  Jan Buchta 

 
 

O K R E S N Í  K O L O  H A S I Č S K É  S O U T Ě Ž E   
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Místní organizace KDU - ČSL Věcov  
Vás zve na turnaj  

 

v     P E T A N Q U E     
 

na hřišti v Míchově 
 

ve čtvrtek 5. července 2018 
od 14:00 hodin 

 
Občerstvení zajištěno 

 

Všichni jste srdečně zváni 

 
                                        
 
 

Cyklojízda po stopách kluka z hájenky 
 

 Dobrý den, 

dovolte mi, abych Vás za celou rodinu Zelených co nejsrdečněji pozval   

na akci, kterou kdysi můj táta Oldřich Zelený nazval "Cyklojízdou".                            

Akce bude zahájena na kopci Metodka nad Koníkovem u památníku odboje.                

Od pamětní desky na hájence v Koníkově, pokud nám to počasí dovolí, 

podnikneme tradiční jízdu na kolech po trase, kterou v únoru 1945 absolvoval 

jako kluk z hájenky můj táta Oldřich Zelený. 

 Datum konání – sobota 21. 7. 2018 

Začátek akce – 10:00 hodin 

Na shledanou v červenci se těší 

Oldřich Zelený – syn kluka z hájenky  

 
 

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

P O Z V Á N K Y  


