
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

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                                   3/2020 

 

 
USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 3/2020 

konaného dne 4. května 2020 v 19:00 hodin v KD Roženecké Paseky 
Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan Lamplot, Pavel 
Topinka, Bc. Jaroslava Bobková, Marek Buřval, Mgr. Aleš Tulis, Ing. Jan Chroust, Pavel Macháček, Jana Kadeřávková, 
Helena Vraspírová, Ing. Jiří Mareček, Jan Kostečka – příchod ve 20:12 hodin                                  Omluveni: Milan Černý 
Jednání uskutečněno za dodržení mimořádných podmínek.  Rozestupy, dezinfekce, zvláštní místnost pro veřejnost, 
použití roušek apod. Na jednání řešeny neodkladné záležitosti, nutné pro další chod obce. 

Kontrola usnesení 

 Stavební dozor – dokumentace Vodovod Odranec – zateplení stavby vodojemu apod. – trvá  

 Jednání o osazení rumunského kříže ve Věcově  – trvá 

 Jednání s COOP Velké Meziříčí rozpočty za roky byly předloženy, uskutečnit setkání s občany Věcov – 
trvá  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení – částečně splněno 

 Současnou situaci o nouzovém stavu a postupném rozvolňování 

 Zprávu o projednávání záležitostí ze zasedání Rady obce Věcov 

 Vyúčtování prodejny COOP ve Věcově za roky 2017 – 2019  

 Průběh akce pořízení 2 ks vozů do SDH Věcov a SDH Míchov – obesláno 13 firem, vrátily se 3 nabídky 
na vozy FORD, vybrána vítězná firma Techsport Brno 

 Zprávu Úřadu práce o zamítnutí žádosti na zřízení VPP od dubna a od května.  V současné době 2 
pracovníci 

 Návrh na tvorbu fotoknihy o jednotlivých domech ve Věcově a v místních částech – promyslet počet 
výtisků a nastínit obsah knihy – po domluvě s nakladatelstvím Tváře (rok 2022 rodáci) 

 Průběh sbírky pro rodinu Proseckých – končí 31. 05. 2020 

 Pořizování auta pro zaměstnance VPP – nabídka auta od SDH Míchov. Dojednat podmínky 

 Průběh rekonstrukce KD Odranec za schválenou částku cca 137.000 Kč – bude předložen další 
doplňující rozpočet na přístavbu pergoly. 

 Petici představitelů měst a obcí o zrušení majetkového přiznání neuvolněných místostarostů a členů 
rady  

 Nabídku na čištění kontejnerů v ceně 300 Kč/ks 

 Průběh těžby dřeva v kú. Věcov harvestorem a v ostatních obecních lesích  

 Prodej palivového dřeva – stále trvá nabídka odprodeje paliva přímo z rampy u lesa v ceně 350 – 400  
Kč/m3  a  kulatiny na pořez v ceně cca 1000 Kč/m3 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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 Dokončování inženýrských sítí v lokalitě U hřiště – sítě jsou hotové, před dokončením jsou terénní 
úpravy a ochranný val proti vodě, kolem 20. 5. se bude dělat pokládka komunikace a hned poté 
předávat hotová stavba 

 Sociální byty v Jim. Pavlovicích – výstavba již běží v plném nasazení a po počátečních nesouladech 
s projektem a drobnými změnami, se již rozjela naplno 

 Zadání projektu o ZŠ Věcov (v období do 2023) – odvlhčení zdiva, fasáda, zateplení, rekuperace 
vzduchu, vytápění 

 Rozšíření černých skládek – Slámák Věcov, u hřiště Roženecké Paseky, Revír v Koníkově, J. Pavlovice, 
Míchov. Tyto lokality je třeba kontrolovat a zamezit divokému ukládání odpadu 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/3/2020: Pronájem pozemku dle Záměru č. 2/2020/PP pč. 114/1 o výměře 5,4862 ha 

v kú. Odranec za podmínky pachtovného 500 Kč/ha Sdružení Krajina, Počítky   za účelem udržování 
místních luk v I. zóně CHKO za pomocí stáda divokých koní. Z tohoto důvodu snížena částka 
pachtovného       Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel 
se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 3/3/2020: Rozpočtové opatření č. 6/2020 dle přílohy ZO 03/2020 č. 1: výdaje  (sítě U 
hřiště, voda, les, soc. byty, SDH apod.; příjmy (les, sítě, soc. byty, SDH apod.)    

Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – schváleno  

 Usnesením č. 4/3/2020: Návrh na změnu ÚP Obce Věcov na žádost p. P. Š., Nové Město na Moravě – 
pč. 36/3 v kú. Koníkov – v současnosti TTP, změna na plochu k výstavbě RD. Ještě proběhne jednání 
s CHKO      Hlasováno:  Pro 13  Proti 0    Zdržel se 0 – 
schváleno 

 Usnesením č. 5/3/2020: Dodávku 2 ks DA FORD Tranzit od firmy TECHSPORT, s.r.o. Brno  za cenu 
1.061.412 Kč/vůz pro SDH Věcov a SDH Míchov. Zastupitelstvo obce se zavazuje dofinancovat rozdíl 
mezi celkovou cenou a poskytnutou dotací do plné výše z vlastních zdrojů  (331.000 Kč/vůz) 
                                  Hlasováno:  Pro 12  Proti 0    Zdržel se 1  – schváleno  

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:  
 Usnesením č. 2/3/2020: Záměr č. 4/2020/PP o pronájmu pozemku pč. část 1/1 v kú Věcov o výměře 

cca 100 m2 za účelem zřízení zahrádky                 Hlasováno: Pro 13 Proti 0   Zdržel se 0 – 
schváleno 

Zastupitelstvo obce ukládá:  
 Starostovi obce a OsV Věcova svolat schůzku obyvatel Věcova a seznámit je se situací ohledně prodejny COOP 

a jejího udržení 
 

Skončeno: 21:20 hodin                                              Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 

 

USNESENÍ  z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 4/2020 
konaného dne 8. června 2020 v 18:30 hodin v hasičské zbrojnici ve Věcově čp. 74 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan Lamplot, Pavel 
Topinka, Bc. Jaroslava Bobková, Mgr. Aleš Tulis, Ing. Jan Chroust, Jana Kadeřávková, Helena Vraspírová, Ing. Jiří 
Mareček, Jan Kostečka, Milan Černý                                                                        Omluveni: Marek Buřval, Pavel Macháček 
Členové zastupitelstva se sešli v 18:30 hodin u hřiště ve Věcově za účelem prohlídky stavby inženýrských sítí                                    
a komunikace pro výstavbu 5 rodinných domů. Poté se přesunuli do zasedací místnosti hasičské zbrojnice ve Věcově  

Kontrola usnesení 
 Kontrola usnesení – částečně splněno 

o Vodovod Odranec – vyjádření stavebního dozoru – trvá  
o Osazení rumunského kříže ve Věcově – trvá  
o Jednání COOP Velké Meziříčí – bude se svolávat schůzka s občany (po rozvolnění vládních 

opatření) 
o Oprava povrchu silnice v Odranci – komunikace po reklamaci ustala. Firma VHS nereaguje na 

reklamaci opravy povrchů MK 
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Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Výsledky zprávy o auditu – Přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2019  

 Cenovou kalkulaci ceny vodného a stočného dle porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a 
stočné za kal. rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce – cena vodného 32,30 Kč + DPH 10 % za 
1 m3 a cena stočného 13,91 Kč + DPH 1 % za 1 m3 

 Plán akcí obce a činností VPP 

 Cenovou nabídku firmy KLEMPO, Pavel Topinka – přístavba Odranec – nabídka 161.088 Kč  + DPH = 
194.916,48 Kč s DPH + 55.662 Kč materiál + 1.653 Kč drobný materiál + tesařské činnosti 

 Rezignaci na mandát člena rady a zastupitelstva obce p. Pavla Macháčka 

 Zprávu EKO-KOMu o vytříděném množství odpadu za rok 2019 – 64,279 t za cenu 213.553 Kč 

 Zprávu Kraje Vysočina o ztrátovém provozu Veřejné dopravy Vysočiny, kterou kraj spustil v loňském 
roce. Kraj Vysočina žádá po obcích příspěvek 70 Kč/občan/rok – cca 49.910 Kč u naší obce (částka je 
nad rámec běžného doplácení víkendových a svátečních spojů) 

 Zprávu o možném pořízení domovních čistíren pro občany a/nebo zajištění vyvážení na naši ČOV 
Věcov  

 Informace o sociálních službách naší obce. Po jednání s Krajem Vysočina a současnou pečovatelkou, 
která je v dlouhodobé PN, dojde k ukončení pracovního poměru dohodou a zrušení Pečovatelské 
služby obce Věcov vč. pěti místních částí.  Za rok 2020 se Kraji Vysočina vrátí celá částka dotace. Obec 
v současné době nenaplňuje potřebnými úkony podmínky sociálních služeb. Dojde k převzetí dovážky 
obědů a dopravy pod správu Obecního úřadu. V případě potřeby se klienti můžou obrátit na 
pečovatelskou službu Jimramov, pokud budu mít volnou kapacitu a nebo využít různé charitní služby 
a organizace. 

 Dopis p. Terezy Orosové z IC NMNM – prosba o opravu a  zaktualizování tabulek na naučné stezce 
Metodka a dotisk letáčků.  Bude jednáno s tiskárnou, jestli se podaří dohledat podklady. 

 Vzpomínkovou cyklistickou jízdu „Kluka z hájenky“ v sobotu 18. 07. 2020 v 10:00 hodin na Metodce. 
Sraz  u památníku a poté přesun k pamětní desce p. Zeleného u hájenky a start závodu. 

 Dopis p. Pavla Štorka, Nové Město na Moravě ohledně vypořádání pozemků pod MK. Nabídka                    
odp. Štorka  na vhodnou směnu pozemků s Obcí Věcov. 

 Revize pozemků – (bývalé veřejné prostranství v obci) – nově volně přístupné pozemky v zastavěném 
území obce.  Budou se revidovat a aktualizovat výměry pronajatých částí pozemků a upravovat ceny 
dle rozhodnutí ZO -  20 Kč/m2/ rok (původně byla základní sazba 5 Kč/m2/den) 
 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesení č. 1/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje bez výhrad Zprávu o výsledku hospodaření obce 

za rok 2019 s výsledkem: nebyly zjištěny chyby a nedostatky  
      Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 2/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro účetní obce dle zápisu a odměnu 
adm. pracovnici obce dle zápisu 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 Usnesení č. 3/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje závěrečný účet obce Věcov za rok 2019 dle 

předloženého a zveřejněného návrhu a účetní závěrku obce Věcov za rok 2019 bez výhrad a vyjadřuje 
souhlas s celoročním hospodařením obce Hlasováno: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 4/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 7/2020 dle Přílohy ZO 
04/2020 č. 1   Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 5/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov  a p. Ivanou 
Proseckou, Věcov 9 – převod peněz po ukončení veřejné sbírky z transparentního účtu u KB na účet 
paní Prosecké Ivy Věcov 9 v plné výši dle stavu sbírkového účtu po jeho ukončení 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
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 Usnesení č. 6/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov  a Krajem Vysočina – 
příjem daru pro ZŠ a MŠ Věcov na podporu obcí při zabezpečení vzdělávání ve výši 6.410 Kč                                  
    Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 7/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov                                
a p. Romanem Havlíkem ve výši 500 Kč na zkvalitnění odpadového hospodářství obce Věcov 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 8/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zařazení území obce do územní působnosti MAS 
Zubří země o.p.s. na programové období 2021 – 2027 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 9/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků v kú. Věcov dle Záměru obce 
Věcov   č. 2/2020/PP  - pozemky pč. 551/1 část, orná půda, pč. 536/1 část, zahrada a 534/3 část, ost. 
plocha o celkové výměře cca 14.000 m2 Základní organizaci Českého zahrádkářského svazu Věcov za 
symbolickou cenu nájemného 1 Kč/rok. Lokalita tzv. Zahrádky. Odůvodnění: symbolickou částkou 
pronájmu chceme podpořit spolkovou činnost v obci a zachování tradic a akcí 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Přijato Usnesení č. 10/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje pronájem pozemků v kú. Věcov dle 
Záměru obce Věcov č. 4/2020/PP pč. 1/1 část, zahrada o výměře cca 100 m2 za účelem zřízení 
zahrádky p. Radku Fürstovi, Věcov 61 za cenu dle sazebníku Hlasováno: Pro 13 Proti 0 Zdržel se 0  

 Usnesení č. 12/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje dle cenového výměru (MZe ČR) pro rok 2020 
cenu vodného ve veřejných vodovodech Věcov, Míchov, Roženecké Paseky a Odranec ve výši 32,30 
Kč bez DPH  a cenu stočného  ČOV Věcov ve výši 13,91 Kč bez DPH 

Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 13/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje příspěvek na materiál na přístavbu KD Odranec 
ve výši 57.300 Kč  a aktualizovanou cenovou nabídku firmy KLEMPO, Pavel Topinka – přístavba 
Odranec –v konečné částce 194.916,48 Kč s DPH Hlasováno: Pro 12 Proti 0 Zdržel se 0 – schváleno    

 Usnesení č. 14/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje dar ve výši 10.000 Kč pro SDH Odranec za práce 
provedené na rekonstrukci KD Odranec     Hlasováno: Pro 11 Proti 0 Zdržel se 1 – schváleno    

 Usnesení č. 15/4/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje:  
o Dohodu o rozvázání prac. poměru pracovníka v sociálních službách – úvazek 0,6  
o Zaslání žádosti na Krajský úřad Kraje Vysočina na zrušení Pečovatelské služby obce Věcov vč. 

pěti místních částí identifikátor 1080636  ke dni 30.6.2020 
o Zásady pro rozvoz a donášku obědů obce Věcov od 1.7.2020 
o Zásady pro poskytování služby Senior Doprava obce Věcov od 1.7.2020 

Hlasováno: Pro 10  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno    
 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Záměr č. 5/2020/KP – prodej pozemku v kú. Jimramovské Pavlovice pč. 536/1 ostatní plocha, část o 

výměře cca 400 m2 (U Neterdových). Upřesnění výměry dle vyhotovení GP. 
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno 
 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 Starostovi obce a ing. Chroustovi provést průzkum trhu – plechová garáž 6x8 m (nebo podobné) na 

uložení obecního materiálu a všeho materiálu z kotelny ZŠ Věcov (chystaná rekonstrukce) 
 Starostovi obce a ing. Chroustovi provést průzkum trhu – cisterna na vyvážení septiků a jímek od 

občanů 
 Redakční radě odpovědět Kraji Vysočina, odboru dopravy a hejtmanovi v souvislosti s požadavkem 

na uhrazení příspěvku na pokrytí ztráty na Veřejnou dopravou Vysočiny 
 

Skončeno: 21:20 hodin                                              Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
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 Rozvoz obědů a SENIOR TAXI 

Obec Věcov nabízí občanům rozvoz obědů a dovoz osobním autem – tzv. Senior Taxi. Přednostně jsou 
tyto služby zajišťovány seniorům a osobám s omezenou soběstačností (cílové skupiny) na území obce Věcov 
vč. pěti místních částí a přilehlých samot.  Pro tyto služby musí mít zájemce uzavřenou smlouvu o poskytování 
služeb. Za dovoz oběda hradí klient základní sazbu 15 Kč nebo zvýhodněnou 10 Kč (sleva pro manželské páry 
a osaměle žijící osoby z cílových skupin s trvalým pobytem). Obědy jsou odebírány z kuchyně ZD Vrchy Věcov, 
cena oběda je stanovována dodavatelem.  

Pro uzavření smlouvy pro poskytování služeb a bližší informace kontaktujte - p. Pavlínu Korbářovou,                    
tel. 732 167 728, email: obu.vecov@tiscali.cz. Více informací na www.vecov.cz – záložka Služby občanům 

 
 

 Nabídka samovýroby dřeva za úklid 

Obec Věcov nabízí možnost samovýroby palivového dřeva za úklid – smrk, bříza, vrba, olše. Jedná se                        
o kú. Odranec – lokalita Pastviska. Více informací na obecním úřadě 

 
 

 Prodej palivového dřeva a kulatiny 
Obec Věcov nabízí k prodeji palivové dřevo z rampy za cenu 350 – 400 Kč/m3 nebo kulatinu na pořez 
v ceně od 1.000 Kč/m3. Více informací na obecním úřadě. 

 

 Odpočty vodoměrů 
Koncem měsíce června budou v obcích s obecním vodovodem prováděny pravidelné odpočty vodoměrů.  
Žádáme vás tímto o zpřístupnění vodoměrů. Chalupáře i ostatní, pokud nebudou zastiženi prosíme                  
o zaslání stavu na email obu.vecov@tiscali.cz nebo telefonicky na tel. číslo 566 562 821.                                                  
Děkujeme                             

 

 Odkládání velkoobjemového odpadu, zeminy, sutě a dalších odpadů 
Důrazně upozorňujeme občany na zákaz samovolného odkládání velkoobjemových odpadů po obcích 
mimo svozové období!! Tento odpad je sbírán a odvážen pouze v jarních měsících. Jakýkoliv větší odpad 
je možné ukládat pouze po domluvě s obecním úřadem ve Věcově. Přednostně se odpad ukládá 

v recyklačním dvoře v Novém Městě na Moravě, Soškova ulice 1346 – areál TS služeb s.r.o.: 

kontakt: Popelka Aleš, telefon: 602 560 756 e-mail: ales.popelka@ts.nmnm.cz 
Provozní doba: 

pondělí 6.00 14.00 firmy 

úterý 6.00 14.00 firmy 

středa 7.00 17.00 občané a firmy 

čtvrtek 6.00 14.00 firmy 

pátek 6.00 14.00 firmy 

sobota 8.00 11.00 občané 

Sběrný dvůr slouží k sběru vybraných druhů nebezpečných odpadů od občanů a firem Nového Města 
na Moravě a okolí. Dále je využíván ke sběru využitelných složek komunálního odpadu /papír, sklo, plasty, 
kov apod./objemných součástí komunálního odpadu stavebního odpadu od občanů, zpětného odběru 
elektrozařízení (lednice, televizory, zářivky, monočlánky, apod.). Ke sběru ostatního odpadu slouží zpevněná 
plocha před halou sběrného dvora, na které jsou umístěny velkoobjemové kontejnery.  Do těchto kontejnerů 
se ukládají tyto odpady: stavební suť, železo, objemný odpad, pneumatiky, textil, sklo a plastové předměty 
a jiné odpady kategorie ostatní. 
 

Z P R Á V Y  Z  O B C E  
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 Svoz elektroodpadu a nebezpečného odpadu 

Při pravidelném svozu elektroodpadu a nebezpečného odpadu bylo v našich obcích odevzdáno: 

Druh odpadu                              (N=nebezpečný) Odvezené množství Poplatek za jednotku 

Pneumatika osobní                                                                                                                                                                  59 ks 50 Kč/ks 

Pneumatika traktorová 1 ks 300 Kč/ks 

Barvy                                                                     N 475 kg 18 Kč/kg 

Prázdné obaly                                                      N 260 kg 16 Kč/kg 

Absorpční činidla, filtrační materiály               N 80 kg 16 Kč/kg 

Olejové filtry                                                        N 90 kg 16 Kč/kg 

Stavební materiály s azbestem – eternit        N 2120 Kg 3,50 Kč/kg 

Asfaltové směsi s dehtem – lepenka               N 840 kg 15 Kč/kg 

Objemný odpad 1230 kg 5 Kč/kg 

Lednice, mrazáky, sporáky, myčky 20 ks  

Televize, obrazovky, počítače 19 ks  

Drobné elektrozařízení 16 ks  

Zářivky, výbojky 12 ks  

Baterie a akumulátory – monočlánky  10 ks  

Pokud potřebujete odložit jakýkoliv druh výše uvedeného odpadu, kontaktujte nejprve starostu obce 

– tel. číslo 724 184 759 – některé druhy odevzdávaných odpadů lze třídit!! 

 

 

 
 Projekt: Modrotisk s vůní levandule  

Na školní výlet v červnu 2019 jsme s žáky Základní školy 

Věcov vyrazili za hranice Vysočiny. Vydali jsme se, směr 

jihovýchod a mimo jiné jsme navštívili živou expozici 

výroby modrotisku rodiny Danzingerových v Olešnici                  

na Moravě. Ta je pro svou jedinečnost zapsána                                 

do nehmotného kulturního dědictví UNESCO.  

Brzy poté přišla nabídka projektu MAP II Modrotisk 

s vůní levandule z Nového Města na Moravě. Vyrobit                   

si voňavý polštářek technikou modrotisku se nám líbilo. 

Přihlásili jsme se a začala vzájemná spolupráce. Obdrželi 

jsme vypracovaný manuál pro kreativní tvoření modrotisku, sazenice levandule a potřebný materiál.  

Nastudovali jsme historii a teorii modrotisku, vymysleli časový a pracovní plán a pustili se do práce. Tisk 

rezervou na plochu plátna byl pro každého žáka výzvou, ale zároveň zodpovědným úkolem nepokazit si dílo. 

Používali jsme tvořítko na vykrajování těsta a snažili se vytvářet symetrické vzory čtyřlístků. Doufali jsme, 

že drobné nedokonalosti může spravit barva indigo při barvení v modrotiskové dílně. Z výsledku jsme byli 

mile překvapeni a mohlo se začít stříhat na polštářky ve tvaru domečku s monogramem. Následovalo šití, 

plnění měkkým vatelínem a hlavně, abychom nezapomněli vložit do polštářku voňavou snítku levandule.  

Každý žák šil dva polštářky, jeden pro sebe a druhý pro blízké seniory, se kterými se každoročně na jaře 

setkáváme na srazu rodáků v Odranci. Z důvodů karantény jsme se bohužel na jaře 2020 nesetkali. Naštěstí 

tento dárek nemá datum spotřeby, proto věříme, že ke společnému setkání a předání polštářků z modrotisku 

s vůní levandule ještě dojde.  

Ve Věcově 20. 5. 2020                                Renata Ondrůchová 

 

 

 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  



 
 

7 
 

 

Kalkulace cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 (DPH 15%, od 2020 DPH 10%) 
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Zdravím Vás všechny, drazí přátelé a zároveň se omlouvám za hodně pozdní pozvánku na již tradiční 
Vzpomínkovou akci a cyklovýlet 2020. Zdá se, že co se týče pandemie, spěje  vše ke zdárnému konci.                               
O uskutečnění letošní vzpomínkové akce jsem již vážně pochyboval a dá se říct, že jsem nad ní zlámal hůl. 
Vše se v dobré obrací a bylo by mi velkou ctí pozvat Vás na letošní ročník. Po poradě s rodinou jsme došli                   
k termínu 18. 7. 2020. Sraz by byl klasicky v 10:00 u památníku odboje na Metodce. Letos je to již jubilejní 
10. setkání. Navíc je 75. výročí osvobození vlasti a je to již 5 let, co se akce naposled zúčastnil můj táta Oldřich 
Zelený. Tehdy si splnil svůj poslední životní cíl - rozloučit se se svým životem tam, kde to miloval - na Metodce. 

Takže přátelé, velmi rád se s Vámi opět po roce uvidím a pozdravím. Budu i rád, pokud o této naší 
akci řekněte i svým přátelům a známým a společně uctíme památku statečných lidí z Vysočiny. Akci bychom 
ukončili u pamětní desky mého táty na bývalé hájovně v Koníkově. A kdo bude mít zájem a pokud to počasí 
dovolí, může se vydat na kole z Koníkova na Milovy po stopách tehdejší trasy, kterou absolvoval v únoru 
1945 můj táta. 
Přeji všem vše dobré a těším se na společné chvíle na Metodce. 

Oldřich Zelený - syn kluka z Vysočiny a vnuk odbojářů - manželů Zelených z hájovny na Koníkově. 
 

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

V Ý Z V A  O B Č A N Ů M  

C Y K L O J Í Z D A  P O  S T O P Á C H  K L U K A  Z  H Á J E N K Y  


