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 Výpis z USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 5/2020 konaného 

dne 1. července 2020 v 19:00 hodin v KD Odranec čp. 6 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Mgr. Miroslava Prudká, Milan 

Lamplot, Pavel Topinka, Bc. Jaroslava Bobková, Mgr. Aleš Tulis, Jana Kadeřávková, Ing. Jiří Mareček, Jan 

Kostečka, Milan Černý, Dana Kašová, Marek Buřval 

Omluveni: Ing. Jan Chroust, Helena Vraspírová               Hosté: p. Buchta, p. Šustr, p. Černý 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Informace o projektu – fotokniha obce Věcov – srovnávací kniha historických a současných pohledů 

na obec – vydání 1.000 ks knih – výrobní náklady 135 Kč/1 knihu, při nižším vydání 600 ks – vyšší 

náklady. Termín vydání rok 2022 – rodáci Věcov, termín focení podzim, jaro 

 Žádost SDH Věcov o příspěvek ve formě daru za opravu hasičského výletiště ve výši 60.000 Kč 

 Dopis krajské správy a údržby silnic Vysočiny – poplatek za omezení provozu silnic II. a III. třídy                             

(II – 1 Kč/m2, III – 0,50 Kč/m2 při překopech, uzavírkách nebo omezení dopravy) 

 Přehled Technických služeb NMnM za svoz nebezpečného odpadu ze dne 15. 04. 2020 ve výši 

59.285,84 Kč 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesení č. 1/5/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje zadání vyhotovení Fotoknihy Věcov včetně 

místních částí v rozsahu 96 stran (128 při sehnání více podkladů) v cenové relaci cca 135.000 Kč    
      Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 2/5/2020:  Zastupitelstvo obce schvaluje veřejnou volbu nového člena Rady obce  
Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

Zastupitelstvo obce schvaluje p. Milana Lamplota novým členem Rady obce za místní část Odranec 

a schvaluje jeho odměnu dle schválené výše 
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 1 – schváleno 

 Usnesení č. 3/5/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje odměnu pro zastupitelku p. Danu Kašovou                    

dle schválené výše                    
Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 4/5/2020:  Zastupitelstvo obce schvaluje dar 10.000 Kč pro SDH Věcov za opravu 

zařízení na hasičském výletišti ve Věcově 
Hlasováno: Pro 11  Proti 0  Zdržel se 2 – schváleno 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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 Usnesení č. 5/5/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2020 ke dni 01. 07. 

2020 dle přílohy ZO 05/2020 č. 1: výdaje kulturní domy (JP, Odr., RP, Mích.) ve výši 200.000 Kč, 

příjmy 300.000 Kč    Hlasováno: Pro 13  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
 

 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 Redakční radě a předsedům osadních výborů vyzvat občany k zapůjčení dobových fotografií  

 Starostovi obce zveřejnit výzvu občanům o redukci nebezpečného odpadu např. pneumatik, vytřídit 

zaschlé barvy 

 Informace o současných problémech v obci Odranec – zabrání části obecního pozemku                                            

u novostavby– bude řešeno ve spolupráci s OsV 

 Svod vody ze soukromých pozemků a cest – vybudování odtokového kanálu – naráží se na zákaz 

vstupu na soukromý pozemek  

 

 Výpis z USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 6/2020 konaného 

dne 3. srpna 2020 v 18:00 hodin na obecním úřadě ve Věcově čp. 61 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Milan Lamplot, Bc. Jaroslava Bobková, 

Mgr. Aleš Tulis, Jana Kadeřávková, Ing. Jiří Mareček, Milan Černý, Dana Kašová, Marek Buřval, Ing. Jan 

Chroust, Helena Vraspírová 

Omluveni: Mgr. Miroslava Prudká, Pavel Topinka, Jan Kostečka 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

  Dopis Mikroregionu Novoměstsko odboru dopravy a silničního hospodářství Kraje Vysočina ohledně 

Veřejné dopravy Kraje Vysočina 

 Žádost o finanční dar SDH Míchov ve výši 10.000 Kč na opravu obecního výletiště 

 Dopis Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina 

 Prodloužení náj. smlouvy od 1. 8. 2020 do 31. 7. 2022 na byt č. 2, Věcov 61 za cenu 3.071,34 Kč/měsíc 

 Dopis p. Černého – rumunský kříž – další místo na umístění v Odranci, zatím v jednání 

 Dopis Ing. Tomáše Vycha – Lepší výnosy.cz – vydání obecních dluhopisů 

 Informace z OÚ a ohledně činnosti VPP, lesa, vody apod. 

 Dotaz ohledně provozu dětského hřiště spadajícího pod správu MŠ v Rož. Pasekách u budovy KD – p. 

Buřval se dotazoval, proč je zamčené – odpověď: z hygienických důvodů – hřiště je ve správě 

Mateřské školy v Roženeckých Pasekách a provozovatel žádal o uzamčení. Bližší informace podá                      

p. ředitelka ZŠ a MŠ Věcov p. Mgr. Prudká 

 Info k dětskému koutku na sportovním hřišti: z důvodu uzamykání hřiště u MŠ R. Paseky byl zřízen        

na základě žádosti místních občanů dětský koutek u sportovního travnatého hřiště pod kravínem 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesení č. 3/6/2020: Zastupitelstvo obce schvaluje dar SDH Míchov ve výši 10.000 Kč na opravu 

obecního výletiště     Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Usnesení č. 4/6/2020: Rozpočtové opatření č. 9/2020 dle Přílohy ZO 6/2020 č. 1   
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 
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Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 Záměr obce Věcov č. 6/2020/KP – prodej pozemku v kú. Věcov pč. 3/1 zahrada o výměře 43 m2 a pč. 

981 ostatní plocha o výměře 7 m2 – pozemky jsou oplocené u domu za cenu 10 Kč/m2 
    Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 Záměr obce Věcov č. 9/2020/KP – prodej pozemku v kú. Věcov pč. 412/13 ostatní plocha, část                              

o výměře cca 200 m2.  Pozemek je udržován žadatelem, za cenu 10 Kč/m2  
Hlasováno: Pro 12  Proti 0  Zdržel se 0 – schváleno 

 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 Starostovi obce a členům osadního výboru jednat s vlastníky pozemků pod komunikacemi                                     

o odprodeji v obcích 

 
 

 

 PŘEPLNĚNÉ KONTEJNERY NA TRÁVU 

Žádáme občany, v případě přeplněných kontejnerů na bio odpad, aby nepokračovali s vyvážením trávy                      

ze zahrádek. V případě potřeby máte na zahradách své kompostéry.                                                     

NEVHAZUJTE NENAŠTĚPKOVANÉ VĚTVE NEBO ČÁSTI KEŘŮ 

Děkujeme 

 

 POPLATKY NA ROK 2020 + VODNÉ A STOČNÉ ZA 1. POLOLETÍ + NÁJEMNÉ ZA POZEMKY 

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 

o specifické symboly: 

skládkovné    10 

vodné, stočné    11 

poplatek pes    12 

Pokud máte zájem o zasílání informací z obce na email, napište zprávu na adresu obu.vecov@tiscali.cz. 

Posíláme texty hlášení místního rozhlasu, Zpravodaj, informace o výpadku elektrické energie nebo pokyny 

k platbě poplatků. 

 

 Nabídka knih Pavla Sztwiertnii 

Pan Pavel Sztwiertnia pracoval celý život jako lesník a ve svých povídkách, jejichž námětem je nejen 

lov,  nás zavede i do prostředí svého působiště na Českomoravské vrchovině – do polesí Koníkov. Své povídky 

nyní vydává v knize Lovy v Jeseníkách a na Vysočině. Jeho knihy V šeru temných hvozdů, Z vrchoviny a hor, 

Myslivost s kamerou i s puškou, Lovy v Jeseníkách a na Vysočině, Loučení s tetřevy si můžete objednat                         

u vydavatelství AKCENT buď telefonicky na čísle  568 844  553 nebo emailem: akcent@vydavatelstviakcent.cz

   

Z P R Á V Y  Z  O B C E  
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 Obec Věcov se rozhodla k blížícímu se výročí založení obce vydat fotoknihu zajímavých starých                           

a soudobých fotografií nemovitostí všech místních částí. Obracíme se proto na všechny občany, 

chalupáře a instituce  vč. ZD Vrchy o zapůjčení starých fotografií nemovitostí, staveb, zajímavostí                       

a památných míst všech obcí. Fotografie a ostatní materiál bude na obecním úřadě oskenován a ihned 

vrácen majiteli.  

 Za poskytnuté fotografie předem moc děkujeme 

    Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 Zdravotní středisko Jimramov, MUDr. Jelínková nabízí občanům očkování proti chřipce. Objednávat 

se můžete do 15. září 2020 na tel. číslech 566 562 540 nebo 732 360 398. 
 Zájemci o členství v okrskových volebních komisích pro volby do zastupitelstev krajů a senátu (2 kola) 

v říjnu 2020 se mohou hlásit na obecním úřadě ve Věcově.  

 

 
Touto cestou bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří nám pomáhali při povodni v pátek 14. srpna 

v Roženeckých Pasekách i při následném odstraňování povodňových škod. 
Děkujeme – rodina Skryjova 

 

Děkujeme paní Jitce Votavové za údržbu ostrůvku před hasičárnou a panu Jiřímu Dostálovi, že posypává 
štěrkem rozteklý asfalt po cestě pod pohostinstvím. 
Děkujeme i všem občanům, kteří pomáhají s úklidem a údržbou obce. 

         Osadní výbor Věcov   
  

 
Vážení vlastníci pozemků,  

obracíme se na Vás s žádostí o odprodej pozemků zabraných komunikacemi, abychom se o tyto komunikace 

mohli řádně starat a opravit je. Z tohoto důvodu je nutné, aby je obec majetkoprávně vlastnila. Této 

problematice se obec věnuje již dvacet let, ale stále se nám nedaří se s vlastníky domluvit. Obec má ve správě 

cca 22 km místních komunikací, z větší části jsou pozemky vykoupeny pod hlavními tahy. 

Na druhé straně obec odprodává pozemky občanům a vlastníkům nemovitostí zabraných stavbami 

apod. Tyto pozemky prodáváme za cenu 10 Kč/m2 – za stejnou cenu pozemky  i vykupujeme. Nebráníme                        

se ani darování, které nám několik občanů nabídlo. Nejnákladnější položkou prodeje i nákupu je geometrické 

dělení pozemků a zdárné zapsání do katastru nemovitostí. 

Největším oříškem je však financování oprav komunikací – dotace jsou sporadické a v malých 

částkách.  Při ceně opravy povrchu 1 km komunikace skoro 3 miliony korun je tato oprava pro obec nemožná. 

Snažíme se proto opravy řešit penetrací, která je skoro o 2/3 levnější. Poslední taková oprava se provedla 

letos u hřiště ve Věcově. 

Děkuji všem vlastníkům za pochopení a vstřícnost 

 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 

V Ý Z V A  O B Č A N Ů M  

P O D Ě K O V Á N Í  

V Ý K U P  P O Z E M K Ů  P O D  K O M U N I K A C E M I  



 
 

5 
 

 

 

Vybráno z výroční zprávy za školní rok 2019/2020 
Základní škola Věcov je dvoutřídní se všemi postupovými ročníky 1. stupně základní školy s počtem 31 

žáků. Došlo k mírnému poklesu, vloni 33 žáků. Výukové předměty jsou děleny do 2 tříd – I. třída 1., 3. a 5. 
ročník (4 + 9 + 3 žáků) vyučovala Mgr. Miroslava Prudká, II. třída 2. a 4. ročník (5 + 10 žáků) vyučovala                 
Mgr. Marie Havířová, dalšími vyučujícími byli Terezie Hanáková a Renata Ondrůchová, DiS. 

 
Složení žactva  

Vesnice 1. roč. 2. roč. 3. roč.  4. roč.  5. roč. Celkem chlapci děvčata 

Jim. Pavlovice   1     1    1 

Odranec  1   1   2 1   1 

Rož. Paseky 3 1 2  4  10 5   5 

Věcov 1 2 5  4 3 15 5 10 

Koníkov  1 1  1   3 3   0 

Celkem 4 5 9  10 3 31 14 17 

 
Školní družina je zřízena v přízemí a pracuje na škole již 12. rokem. Dochází do ní 25 žáků (plná 

kapacita). Školní družina je v provozu od 11 h do 16 h. Nachází se v ní oddychový koutek. Hračky jsou uloženy 
ve skříňkách, které byly zakoupeny v prosinci 2010 a jsou průběžně dokupovány. V dopoledních hodinách 
zde probíhala výuka II. třídy. Proto každý den docházelo k reorganizaci školního nábytku tak, aby měli žáci 
v odpoledních hodinách dostatek prostoru pro volnočasové aktivity. 
V pondělí navštěvovali žáci keramický kroužek, který vedla R. Ondrůchová, DiS. V družině pracuje p. Renata 
Ondrůchová, DiS., svou důsledností a kreativním postojem vede žáky k aktivní tvořivosti. V družině byla 
nastavena pravidla, která žáci respektovali. Činnost družiny je velmi pestrá, činnosti podporují všestranný 
rozvoj žáků – sportovní hry, projekty, čerpáno z časopisů Mateřídouška a Tečka manipulační a námětové hry. 
Žáci z vyšších ročníků družinu nenavštěvovali. Velká část žáků odjíždí sama autobusem domů. Odpolední 
činnosti venku jsou proto vázány na odjezdy autobusů. V tomto školním roce byly realizovány pro žáky ŠD 
kluby  - hrazeno z dotačního programu - Šablony II. (badatelský klub v 1. pololetí – vedla Mgr. M. Havířová                    
a klub logických a deskových her ve 2. pololetí vedla p. M. Vališová, školní asistentka). V kroužku se setkávali 
žáci 3. ročníku každou středu 

Počítačová technika je v provozu již 7. školním rokem. Je otázkou času, kdy začne dosluhovat a bude 
potřeba dalších finančních prostředků na její obnovení. Z dalšího dotačního projektu jsme získali dotykové 
notebooky, které slouží potřebám učitelů, i na domácí přípravy. Žáci II. třídy používali při vyučování další                   
3 tablety. Po počátečních problémech se technika osvědčila. Po dohodě s pracovníky firmy COMA by bylo 
vhodné provést rekonstrukci obvodů a zabezpečení kabeláže pro chod 12 počítačů. S jejich požadavky                        
se počítá v chystaném rekonstrukčním projektu, který by mohl být zřizovatelem zrealizován v roce 2023 
(projekt v této době začal – obhlídka, fotografování objektu, zmapování střešních prostor apod.). 
         Žáci si procvičovali své znalosti také na výukových programech. Matematika, Český jazyk, Diktáty, 
Přírodověda  3 díly, Anglický jazyk, Dopravní výchova, Vlastivěda, Dětské koutky, Všeználek  (prvouka 1.roč.), 
EU, Slovní druhy, ČR a její kraje a AJ, Všeználek – Botanická zahrada, Všeználek na venkově, Geometrie, 
Vyjmenovaná slova a Dopravní výchova. Stále využíváme bezplatného připojení k internetu. V oblibě jsou 
zejména on-line procvičování. Oblíbené jsou zlomky a desetinná čísla i Ohebné slovní druhy 2, Slabikář pro 
1. ročník i Hudební výchova. Placené služby portálu Sitcom umožňují žákům přístup z jakéhokoliv počítače 
v budově školy k výukovým programům. 
 
 

Z Á K L A D N Í  Š K O L A  V Ě C O V  
I K A C E M I
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          Mimořádná situace – od 16. 3. 2020 do 22. 5. 2020 
Vzdělávání žáků bylo narušeno mimořádnou situací celosvětového významu. Z Asie se dostal                           

do Evropy virus, o jehož existenci věděl málokdo. Pandemie, která vlivem šíření viru zasáhla celý svět, 
ovlivnila život i nás obyčejných lidí z Vysočiny. Vláda přijala závažná opatření, aby zabránila masovému šíření 
viru Covid 19. Proto byly uzavřeny školy a žáci s rodiči a učiteli museli přistoupit na jinou formu vzdělávání – 
distanční. 
          Po průzkumu místních podmínek jsem zvolila plán dalšího vzdělávání. Pro ČŠI plán nebyl příliš atraktivní 
a moderní, přirovnali ho k partyzánskému odboji na Vysočině. Nám se osvědčil. Pražáci totiž nepochopí,                     
že v našem hornatém terénu není 100% pokrytí signálem a ze ve všech rodinách nemají počítačovou 
techniku. Pro některé učitele nad 50 let (do které spadám i já), není důležité ovládat výpočetní techniku                       
a učit se ve svém věku tvořit webináře nebo videokonference. Patřím mezi běžné uživatele komunikačních 
technologií. Zvolili jsme oslovování rodičů emailem – zadávali jsme úkoly na týden a žáci nám je vypracované 
nosili v igelitkách na sběrná místa v jednotlivých místních částech a to do obchodů. Přes víkend učitelky práce 
zkontrolovaly a v pondělí ráno rozvezly nové.  
          Žákům jsme také umožnili ve spolupráci s firmou Silcom přístup ke všem vzdělávacím výukovým 
programům, které žáci znali ze školy. Byly jim také zasílány odkazy na Youtube, kde se přes noc jako zázrakem 
objevilo spousta výukových lekcí. I česká televize v dopoledních hodinách vysílala vzdělávací pořady 
zaměřené podle ročníků. 
           Počáteční nadšení ze vzdělávání pomocí počítače u žáků opadlo a byli znuděni. Došlo to tak daleko, že 
někteří se těšili na návrat do školy. Ten nastal po dlouhé době a to 25. 5. 2020 a byl dobrovolný. Což byl 
zásadní problém, který zkomplikoval situaci na většině škol. MŠMT ve spolupráci s MZ vydaly metodický 
pokyn pro znovuotevření školských zařízení. V kompetenci ředitele školy bylo rozhodnutí, jak začít. 
Týdenní učební plán byl zredukován na 20 hodin týdně.  
Nebylo vyučováno HV, VV, PČ, TV,  Informatika, bylo posíleno na 4 h týdně výuka AJ pro 3. a 5. ročník. 
Skupiny žáků byly omezeny počtem 15, byly neměnné. 
Postupné shromažďování žáků ve škole zabránilo i potkávání se na malých prostorech jako je chodba, 
schodiště, sociální zařízení 
Zameškané hodiny: 

Ročník 1. pololetí průměr 2. pololetí průměr 

1.   40 10   72 18 

2. 169 34 126 25 

3. 139 15 137 15 

4. 463 46 322 32 

5.   37 12   44 15 

 
Účast  školy v projektech 

 Od září probíhá realizace projektu -  Šablon II. pokračujeme ve vzájemné spolupráci s MAS Bystřice. 
Spolupráce je zdarma a nejsme tlačeni do činností, které nechceme. 

 Školní asistent - personální podpora ZŠ realizováno M. Milušková, M. Vališová – ZBÝVÁ  0,5 ÚVAZKU 
NA ZÁŘÍ 2020 

 Projektový den ve škole Náš les – SPLNĚNO  

 Projektový den mimo školu  – ZÁŘÍ – PROSINEC 2020 

 Komunitně osvětová setkávání – ZÁŘÍ – PROSINEC 2020 

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – osobnostně sociální rozvoj 
účastnila se M. Havířová – SPLNĚNO  

 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP  v rozsahu 8 hodin 

 Klub pro účastníky ŠD/ŠK - klub zábavné logiky a deskových her – 1. část splněna, vedla M. Vališová – 
zbývá 5 schůzek 

 Klub pro účastníky ŠD/ŠK – badatelský klub vedla M. Havířová – SPLNĚNO 
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Jak bude vypadat 1. školní den roku 2020/2021 ? 
1. Metodické pokyny z MŠMT a MZ se mění nejméně 2 krát do týdne. Detaily určitě domyslíme v pondělí 

odpoledne. Zatím je jisté, že se sejdeme 1. září 2020 v 8 hodin ve škole. Přítomni budou žáci, učitelé, 
zástupce zřizovatele a nebudou chybět ani rodiče prvňáčků. Žáci si kromě přezůvek přinesou aktovky 
na nové učebnice. 
Předpokládaný konec v 8:45 hod., školní družina a školní jídelna zahajují svůj provoz dne 2. 9. 2020. 
První vyučovací týden bude probíhat pouze dopolední výuka. 

 
2. Od 1. září 2020 je také od 7:00 hodin otevřena Mateřská škola v Roženeckých Pasekách.   

                                                                                                  Na nový školní rok se těší M. Prudká, ŘŠ 
 

Vážení občané, 

jako každý rok tak i letos se uskutečnil mobilní svoz a sběr nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Trochu 

nás zarazila výsledná cena za likvidaci, která se vyšplhala k částce 60.000 Kč. Dle vyúčtování jsme zjistili,                        

že největší položky tvořily asfaltové lepenky, azbestové eternitové materiály, zbytky nátěrů a pneumatiky.  

Žádáme tímto občany, aby větší množství tohoto materiálu likvidovali individuálně odvozem                           

do sběrného dvora v Novém Městě na Moravě. Pneumatiky už nebude možné odevzdávat vůbec – na toto 

existuje zpětný odběr výrobců a prodejců.      

Důrazně vás také žádáme o maximální třídění všech odpadů – pokud 

si nevíte rady, obracejte se na starostu obce. Čím více budeme třídit, 

tím větší bonus dostaneme a bude možné udržet příznivou cenu 

poplatku za tzv. skládkovné. Nejhorší situace s tříděním je právě teď 

v letních měsících – děti poslané s odpadem neví, kam přesně                      

co patří a znehodnocují již vytříděný odpad v kontejnerech.   

Děkujeme všem za pochopení a vstřícnost  

TAŠKY NA TŘÍDĚNÍ ODPADU – K DISPOZICI NA OÚ                                                                       Zdeněk Vraspír, starosta obce                                                                                                                                                                                                                                

 
 Sběrná místa kovového odpadu 
» ve Věcově je kontejner na sběrném místě pod zastávkou – otevřeno v sobotu od 8 – 10 hod. 
» v Jimramovských Pavlovicích je umístěn kontejner u lihovaru   
» v Míchově je kontejner u váhy ZD 
» v Odranci je kontejner umístěn u brány do ZD 

 
 
Recyklační dvůr 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
 

 

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 

 L I K V I D A C E  N E B E Z P E Č N É H O  O D P A D U   
A  E L E K T R O O D P A D U  V  O B C I  
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 Nabídka publikací k zakoupení na obecním úřadě:  
 Kniha Věcov – 320 Kč – Věcov a okolí – manželé Bartoňovi  
 Kniha Míchov – nové vydání – 425 Kč – obrazová publikace p. Králové  
 Almanach Míchov – 40 Kč – k výročí Míchova  
 Almanach Jimramovské Pavlovice - 40 Kč – k výročí Jimramovských Pavlovic  
 Rodinná kronika – 300 Kč – k zápisům rodinných událostí  
 Vír v údolí Svratky – 300 Kč – příroda, lidé a řeka Svratka  
 Život kluka z hájenky – 100 Kč – vzpomínky p. Oldřicha Zeleného  
 Hledáme své předky – 140 Kč – na pomoc začínajícím badatelům  
 Na křídlech za poznáním obcí Žďárska – 200 Kč – letecké fotografie 

 
Dále je v nabídce keramika a pohledy. 
 
 
NOVÉ –  KERAMICKÝ HRNEK VZOR PLECHÁČEK – VŠECHNY OBCE: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

N A B Í D K A  U P O M Í N K O V Ý C H  P Ř E D M Ě T Ů  A  K N I H  


