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O b č a s n í k   O b e c n í h o   ú ř a d u   V ě c o v  
J imramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké  Paseky – Věcov    

www.vecov.cz  ♣  obec.vecov@tiscali.cz  ♣  tel.566 562 821,566 562 126      4/2015 

 

� Výpis z Usnesení ZO Věcov č. 3/2015 konaného dne 15.6.2015                                 
v 18:30 hod. v KD Odranec   

Přítomni:  Vraspír Z., Librová J.,  Ing. Štěrbová A., Mgr. Prudká M., Topinka M., Macháček P., 
Bukáček P., Vraspírová H., Černý M. 
Omluveni: Havlíček M., Šikula J., Bc. Havlová K.,  Zobačová V., Prchal L., Ing. Chroust J. – příchod 
v 19:05 hodin, odchod ve 20:40 hodin                                                                   Přítomno 9 zastupitelů  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

� Odprodej pozemků dle GP u záměru 5/2014 MVDr. Zítkovi v k.ú. Míchov a s odkupem 3m2       
od Martina Šikuly p.č. 177/4 za cenu 10 Kč/m2 

� Přijetí darů na zkvalitnění systému odpadového hospodářství: od p. Topinky Odranec čp. 13, 
ing. Jana Chrousta Jimramovské Pavlovice čp. 24, ing. Miroslava Totuška Jimramovské 
Pavlovice čp. 6, od ing. Miroslava Kadeřávka Věcov 25  

� Přijetí daru pro ZŠ od Kraje Vysočina ve výši 3 714 Kč na podporu sportovních aktivit 
� Přijetí daru pro sociální služby od Kraje Vysočina ve výši 11 700 Kč 
� Dotaci od Kraje Vysočina ve výši 17 000 Kč a doplatek 28 000 Kč z rozpočtu obce na opravu               

a údržbu sportovního zařízení 
� Smlouvu o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene – NN v Odranci, přípojka k vrtu               

za úplatu 500 Kč + DPH 
� Smlouvu o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene NN – přípojka v k.ú. Odranec                        

Lamplotová za úplatu 2 000 Kč + DPH 
� Smlouvu o smlouvě budoucí – zřízení věcného břemene – NN – přípojka k pozemku                   

v k.ú. Věcov Lomond za cenu 1 500 Kč + DPH 
� Odkup pozemků od m. Macháčkových Odr. 66 pč. 221/19 o výměře 330 m2 za cenu 10 Kč/m2 
� Odkup pozemků v k.ú. Věcov od: Kadeřávkových – 40 m2, Marešových – 59 m2, p. Fuchse – 

58 m2, p. Uhlířové – 107 m2, p. Střešňákové – 663 m2, vše za cenu 10 Kč/m2 – cesta                   
od bytovek po Kraštofovi, výkup dle GP 201-98/2014  

� Zprávu o přezkoumání hospodaření obce za rok 2014 s výsledkem – bez výhrad 
� Smlouvu o zpětném odběru elektrozařízení s fi. Elektrowin, Praha 4, Michelská 3008/60 
� Záměr vybudovat sběrný dvůr na pozemku č. 224/74 u autobusové zastávky v k.ú. Věcov 
� Odměnu účetní obce Věcov se stejné výši jako v loni 
� Závěrečný účet Obce Věcov za rok 2014 dle přílohy Z03/2015 č. 1 bez výhrad a účetní závěrku 

Obce Věcov za rok 2014 
� Celkové vyúčtování všech položek – vodné, stočné dle přílohy Z03/2015 č. 2: 

o vodné 20 Kč/1m3 – doplatek 4 Kč/m3 pro trvale bydlící 
o stočné 12 Kč/m3 – doplatek  2 Kč/m3 pro trvale bydlící 

Doplatky budou hrazeny z rozpočtu obce Věcov 
� Rozpočtové opatření č. 2/2015dle přílohy Z03/2015 č. 3 
� Žádost o navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Věcov o částku 100 000 Kč na modernizaci kuchyně             

a podlahové krytiny v sále MŠ                                                                                                                                                                                                                                                                                               

I N F O R M A C E  
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� Novou Zřizovací listinu ZŠ a MŠ Věcov, okres Žďár nad Sázavou, příspěvkové organizace 
s platností od 1. 9. 2015 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
� Záměr č. 4/2015 – směna pozemků v k.ú. Odranec v KN 451/8, v PK 251/2, 223/1 a 221/5               

na LV 159 za KN 162/5 na LV 1 (752 m2) s doplatkem – cca 1100 m2 v sazbě 10 Kč/m2 
� Záměr č. 5/2015 – v k.ú. Jimramovské Pavlovice – odkup pozemků 283/16 (762 m2), 283/6            

(1033 m2) za cenu 120 Kč/m2 s podmínkou stavby do 5 let                                                                        
 
 
 
 

� Zákaz vstupu do prostoru čistírny odpadních vod ve Věcově 
Upozorňujeme na zákaz vstupu do prostoru 1. sedimentační nádrže 

čistírny odpadních vod ve Věcově. Čistírna je vodní dílo  a proto zde 

platí  ochranné pásmo. Žádáme o respektování zákazu vstupu                    

do prostoru označeného cedulemi.                                             Děkujeme 

 
 
 

� POZVÁNKA  na veřejné projednání Změny č. I územního plánu Věcov, 

které se koná ve středu 15. července 2015 v 18:00 hod. v restauraci ve Věcově č. 81 

Program:  
1. Zahájení 
2. Seznámení s návrhem Změny č. I územního plánu Věcov 
3. Diskuse 
4. Závěr 

 
 
 

� Svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu 
se ve všech obcích uskuteční v pátek dne 10. července 2015 přibližně v tomto časovém plánu: 
Odranec     15:10 – 15:25 hod. u KD 
Koníkov    15:30 – 15:40 hod. u dolní zastávky 
Věcov     16:20 – 16:40 hod. u zastávky 
Jimramovské Pavlovice  16:45 – 17:00 hod. u zastávky 
Míchov    17:10 – 17:25 hod. u zastávky 
 
 
Odevzdat můžete: oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, filtry a jiné výrobky            
od olejů, akumulátory, pneumatiky, zářivky, výbojky, lednice, mrazáky, televizory, mixéry, konvice           
a ostatní elektro, eternit, výrobky s azbestem, autoplasty, plexisklo a odpady neurčitého původu. Svoz 
provede firma TS služby, s.r.o. Nové Město na Moravě nákladním autem. 
 
Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového 
vozidla.  
Starší občané mohou při větším množství odpadu požádat obec o odvoz od domu.  
Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomohou s jeho naložením. 
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Po dva únorové pátky jsme do naší obce přivítali 12 dětí, z toho                
7 holčiček a 5 chlapců. Sešli jsme se v MŠ v Roženeckých Pasekách.  
Zarecitovat a zazpívat přišli děti z mateřské a základní školy.  
Rodiče se podepsali do pamětní knihy, od obce obdrželi finanční dar        
a maminky i kytičku. 
Děkujeme dětem za program a všem ostatním za účast. 
 

Kulturní komise Věcov 
 

 
 

 
 

V neděli 19. dubna se v KD v Odranci 
uskutečnilo tradiční setkání seniorů. Setkání 
zahájila místostarostka p. Jarmila Librová, která 
přivítala zaplněný sál, seznámila přítomné              
s programem a následně minutou ticha všichni 
uctili památku těch, kteří nás v minulém roce 
opustili. Program zahájily děti z mateřské školky 
pohádkou o broučcích a tanečním a sportovním 
vystoupením překvapili školáci z Věcova.            
Po slavnostním projevu starosty obce došlo         
na společné focení a následovala volná zábava         
za doprovodu harmoniky p. Dostála z Maršovic. 
Za výrobu dárků pro seniory patří velké 
poděkování učitelkám z mateřské a základní školy 
a obzvlášť paní ing. Aleně Štěrbové za keramická srdíčka.  
O občerstvení 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, věříme, že se Vám setkání líbilo a těšíme se příští rok nashledanou. 

Předseda kulturní komise J. Librová 
Poděkování  

Rádi bychom poděkovali všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu letošního seniorského setkání. 
Děkujeme dětem za vstoupení, za krásné dárečky a zvláštní poděkování patří cukrářkám za výborné 
cukroví. Jsme rádi, že se můžeme sejít a společně strávit příjemné odpoledne. 

Seniorky z Roženeckých Pasek 
 
 
 

 

V sobotu 22. srpna 2015 se v  Jimramovských Pavlovicích k výročí 665 
let od první písemné zmínky uskuteční   

SETKÁNÍ RODÁKŮ a přátel obce 
Začátek v 15:00 hodin na výletišti, zahraje JÁSALKA 

Pro tuto příležitost se připravuje výstava  fotografií obce.  Prosíme Vás 
tímto o laskavé zapůjčení fotografií vztahujících se k obci. Fotografie 
budou naskenovány a v  pořádku vráceny co nejdříve. Fotografie                   
v  podepsané obálce můžete přinést na obecním úřad  do Věcova, členům 
osadního výboru nebo  p. P. Korbářové. 

Děkujeme předem za ochotu, za přípravný výbor Zdeněk Vraspír 
 

S E T K Á N Í    S E N I O RŮ  

V Í T Á N Í    O BČÁ N KŮ  

S E T K Á N Í    R O D Á KŮ   J I M R A M O V S K Ý C H   P A V L O V I C  
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Tradicí koncem školního roku jsou turistické vycházky a cyklistické výlety:  
Náš první společný výlet byla návštěva našeho spolužáka Kubíčka Chrousta na rodinné farmě 

v Pavlovicích. Turisté se vydali přes Míchov. Zdolat obrovský kopec s batůžkem na zádech byl téměř 
nadlidský výkon pro některé prvňáčky a druháky. My cyklisté jsme se vydali přes Paseky silničkou    
do Míchova a Pavlovic. U Chroustů nás čekalo občerstvení s teplým čajem, protože jsme pěkně 
promrzli. Kuba nám představil farmu, viděli jsme techniku, seníky a převalovali jsme balík. Během 
naší návštěvy se narodilo telátko. Parádní byla houpačka zavěšená na stromě. Cestou zpět nás pan 
Chroust svezl starou polní sanitkou. Cyklisté šlapali kolem komína a statku zpět do Věcova. 

Druhý výlet jsme věnovali poznávání naučné stezky Metodka. Projeli jsme Hliníky a zajeli     
do lesa hledat nový rybník, který vybudovali Lesy ČR v loňském roce a možná ani vy nevíte,             
kde se nachází. Cesta k němu byla krkolomná  (kamenitá z kopce). Výhled na naplňující se rybník 
uprostřed lesa s přesličkami v našich dětech probudil fantazii a začal lov na dinosaury kolem rybníka. 
Další zastávka byla U Vlka a na začínající husí farmě u Zobačů. Nelinka nám ukázala malá housátka.  

Třetí výlet cyklistů směřoval do Lísku. Zvolili jsme silničku zvanou Švábka. Kolem hřiště 
jsme projeli snad celým Lískem.  Zde jsme navštívili ještě menší školičku než je ta naše. Po krásné 
rovince jsme dorazili až do Bohuňova, kde jsme na rozkvetlém malém náměstíčku prolezli dětský 
koutek všemi směry a pozorovali místní rodinku čápů. Zdatní cyklisté vyšlapali zpáteční cestu Lískem 
až k vodojemu. Odměnou pro nás byla jízda z  Míchovského kopce, ze kterého měli strach méně 
zdatní cyklisté a chtěli ho sejít pěšky ☺. 

Jak ve zkratce zhodnotit náš poslední výšlap na Bohdaleckou skálu? Původní plán byl zdolat 
zříceninu Skály, ale vzhledem k nevyzpytatelnosti počasí a nízkému průměrnému věku účastníků naší 
výpravy, jsme zvolili náhradní alternativu. Ukázalo se, že jsme udělali dobře. Někteří „adepti“ již                 
u Lázů tvrdili, že dál nedojdou, jiní byli zmrzlí na kost (ano, opravdu byl datum naší výpravy 17.6., 
týden před oficiálním začátkem léta). Bez nadsázky nás zachránila až zastávka u Lamplotů, kde jsme 
si popůjčovali, co se dalo – mikiny, bundy, někteří požadovali i rukavice. Pak se teprve mohlo dál.             
I přes černou oblohu jsme nakonec Bohdaleckou skálu „pokořili“. Po nutném občerstvení, stavění 
chaloupek pro skřítky, šiškované a neúspěšném rozdělávání ohně pomocí  křesání dvou kamenů jsme 
se vydali na zpáteční cestu. Když morálka i nálada upadaly, pomohly nám písničky z „Včelích 
medvídků“ a  Nelinky originální verze písně „Prší, prší, jen se leje“. Nutno dodat, že i když slova písně 
nepatřila právě mezi ukázková, tak splnila svůj účel. Do školy jsme dorazili včas a ještě s veselou 
náladou. Tak snad příště počasí vyjde lépe a my „nevyměkneme“  a pokoříme i Skály ☺. 

Všechny naše výšlapy za poznáním dopadli dobře, bez zranění, bez puchýřů. Fyzická kondice 
některých dětí není právě nejlepší. Věříme, že společnými silami nás a rodičů, kteří nenechají přes 
prázdniny své děti zahálet,         
ji zlepšíme. 
Olympiáda v Jimramově 
Ve středu 24. 6. jsme                  
se zúčastnili již 17. ročníku 
olympijských her v Jimramově. 
Tradičně jsme soutěžili s žáky 
škol z  Jimramova, Unčína          
a Dalečína. Výkony                   
ve sportovních disciplínách – 
sprint na 60 m, hod na cíl, skok 
do dálky a vytrvalostní běh 
byly obodovány a vítězové 
podle ročníků a pohlaví byli 
odměněni medailí a diplomem. 
A jak jsme dopadli?      
Kategorie:  
Třeťáci – 1. místo  Michal Gregor, 2. místo Vojtěch Kotovic, 3. místo Daniel Bobek 

Z Á K L A D N Í   Š K O L A     
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Čtvrťáci – 4. místo Marek Vilím 
Prvňáci – 4. místo Miroslav Vraspír, druhačky – 4. místo Kristýna Korbářová.  
Počasí se vydařilo. Nezmrzli jsme. Ve vybíjené se nám moc nedařilo. Musíme trénovat, abychom 
uspěli proti tradičnímu vítězi – ZŠ Jimramov. Hlavně přehazování a přihrávky. 
      Přejeme Vám příjemné a pohodové prázdniny a v září se budeme těšit na společné setkání s vašimi 
usměvavými a odpočatými ratolestmi.   

Za ZŠ Věcov Mgr. Miroslava Prudká 
 
 
 
 
Zprávičky ze školky 
Každý den v MŠ pro děti znamená novou informaci, zajímavou práci nebo životní zkušenost. Mimo 
tuto denní činnost připravujeme pro děti zábavné akce nejenom v MŠ, ale i v blízkém okolí.                      
V letošním školním roce 2014-2015 jsme toho s dětmi stihli mnoho. Když jsme se po prázdninách 
rozloučili s létem a přivítali se s dětmi, zábava mohla začít. Vyráběli jsme z přírodnin krásné skřítky 
"Bramboráčky" a "Podzimníčky". Pomáhali jsme při zahajování vánoční výstavy ve Věcově. Přišel           
k nám Mikuláš s nadílkou a hodným čertem. Adventní čas jsme si příjemně užívali s tradicemi českých 
Vánoc. Společně s rodiči jsme poseděli u stromečku a děti krásně předvedly vánoční vystoupení.              
Za odměnu jim Ježíšek nadělil pod stromeček spoustu krásných dárečků. Navštívili jsme divadlo 
Polárka v Brně, kde jsme shlédli představení "Kocour v botách". Dalším divadelním zážitkem                 
byl muzikál "Šíleně smutná princezna" na který jsme jeli společně se základní školou do Kulturního 
domu v Bystřici nad Pernštejnem. Podíleli jsme se na přípravě dětského karnevalu na Odranci.                   
V zimním období jsme pomáhali zvířátkům a ptáčkům. Zvířátkům v lese jsme nazdobili stromeček 
dobrotami, které děti nanosily z domova. Vyrobili jsme ptačí krmítka a zavěsili na školní zahradě. 
Vystoupili jsme na setkání seniorů v KD na Odranci s představením "U broučků na paloučku". S tímto 
programem jsme jeli i do Nového Města na Moravě do Domu s pečovatelskou službou potěšit místní 
obyvatele. Natolik se jim naše představení líbilo, že projevili přání další naší návštěvy. A tak jsme se 
rozhodli přijet s naším novým pásmem "Šípková Růženka", který jsme si připravili na ukončení 
školního roku 2014-2015. Zároveň děkujeme paní Chroustové za umožnění keramické dílničky, kde si 
děti mohly vyrobit „tužkovník“. I v letošním roce jsme absolvovali se staršími dětmi plaveckou výuku 
v Bystřici nad Pernštejnem. Poděkování patří věcovským hasičům, panu Chroustovi                                     
a Ehrenbergerovi, kteří nám zajistili dopravu a paní Topinkové, která vypomohla s pedagogickým 
dozorem. Velikonoce se opět nesly v duchu tradic, zvyků a obyčejů. Nechyběl ani pořádný mrskut. 
Velice úspěšně jsme se zúčastnili výtvarné soutěže "Požární ochrana očima dětí", kde Alenka 
Havlíková obsadila 3. místo v okresním kole a Adámek Černý 3. místo okresním a krajském kole. 
Oběma moc gratulujeme! Při této příležitosti jsme se věnovali požární prevenci a uskutečnila se beseda 
s dobrovolnými hasiči z Jimramova. Viděli jsme ukázku hasičské techniky i výbavu zásahového 
požárního vozu, kterým se děti mohly svézt po okolních vesnicích. Také za námi do školky přijela 
canicterapeutka se svojí fenkou, aby děti seznámila se "psí terapií" . Prožili jsme spoustu zábavných 
programů jako třeba: "Dinosauří den", "Čertovské rojení", "Fandíme Česku" (MS v ledním hokeji), 
"Maškarní rej", "Čarodějnické dopoledne", kdy nás jako překvapení navštívil pan kouzelník, 
"Dobrodružná cesta za pokladem", kterou jsme oslavili Mezinárodní den dětí. Nezapomněli jsme ani 
na svátek našich milovaných maminek. Přivítali jsme nové občánky. V rámci projektu "Broučci" jsme 
navštívili rodiště Jana Karafiáta Jimramov (jeho rodný dům, Síň rodáků, výstava "Život na Vysočině"). 
Školní výlet byl letos společně s rodiči do planetária Brno a na hrad Veveří. Velkým zážitkem pro děti 
bylo "Modelové království" ve Žďáře nad Sázavou s pohyblivými modely vlaků. Na ukončení 
školního roku 2014-2015 jsme s dětmi nacvičili zpívanou "Šípkovou Růženku" a taneční vystoupení. 
Součástí programu je i pasování předškoláků na prvňáčky.  
Přejeme všem pohodové prázdniny a těšíme se na Vás ve školním roce 2015-2016. 
 

Zaměstnanci MŠ Roženecké Paseky 
 
 
 

M A T EŘ S K Á    Š K O L A  
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Výsledková listina hasičské soutěže Okrsku Věcov 2015 – klasika 
Pořadatel: SH ČMS Okrsek Věcov č. 21 
Datum a čas konání: Sobota 23. 5. 2015, začátek ve 14:00 hodin 
Místo konání: Sportovní hřiště Odranec 
Disciplína: Požární útok – klasika, pořadová příprava, teorie-otázky, překážková dráha vše dle nových 
propozic od roku 2014 
Přihlášená družstva: 
SDH Věcov  – mladší žáci 
SDH Věcov – starší žáci I. 
SDH Věcov – starší žáci II. 
SDH Věcov – muži  

SDH Míchov – muži  
SDH Jimr. Pavlovice – muži 
SDH Rož. Paseky – muži  
SDH Odranec – muži                                     

Výsledková listina  
Pořadí SDH Pož.útok/tr.b. Překážky Otázky+poř. př. Celkem 

Umístění Muži:     

1.  Odranec 65 s. / 20 tb. 69 s. 0 + 0 tb. 154 s. 
2.  Rož. Paseky 77 s. / 20 tb. 72 s.  0 + 0 tb. 169 s. 
3.  Věcov  84 s. / 30 tb. 73 s.  0 + 0 tb.  187 s. 

4.  Míchov  92 s. / 30 tb. 75 s.    0 + 15 tb. 212 s. 
5.  Jimr. Pavlovice --- --- 15  tb Neklasifikováno 
 Mládež:     

1. Mladší žáci Věcov  25   25.00 s 
1. Starší žáci I.-Věcov 23   23.00 s 
1. Starší žáci II.-Věcov  23   23.00 s 

Rozhodčí se zúčastnili školení v Bobrové v lednu 2014. 
Soutěžní družstva obdržela diplom a věcnou cenu (pohár). SDH Odranci byl propůjčen i putovní pohár 
poslance Parlamentu ČR pana Karla Černého a  jedou na okresní kolo, které se koná v Pikárci.  
Zajištění soutěže: 
Hlavní rozhodčí:  Dvořák Zdeněk st.  Velitel soutěže: Bukáček Tomáš 
Organizace soutěže: Bukáček Tomáš, Vraspír Zdeněk, Dvořák Zdeněk st. 
Startér: Topinka Milan      Sání: Bukáček Pavel           
Vedení hadic, troják, stroj, proudy: Sodomka František, Dvořák Zdeněk st., Peňáz Milan, Topinka 
Martin, Bukáček Tomáš, Buchta Pavel  Časomíra útok: Vašík Josef, Nebola Jaroslav 
Terče-cíl/praporky – Kadlec Radek   Překážky - Lamplot Pavel, Kosek Milan, Prudký Jiří 
Pořadová – Boháč Jiří st.     Otázky – Havlíček Zdeněk st., Ehrenberger Karel st. 
Průběžné výsledky, protesty  - Bukáček Tomáš, Dvořák Zdeněk st.  
Fotodokumentace: Librová Jarmila, Vraspír Zdeněk    
Organ. zabezpečení: 
Kiosek: Kakačová M., Zobačová M., Zobačová V, Zobač M. st., Havlíčková Helena st. 
 

Všem soutěžícím družstvům, rozhodčím, obsluze v kiosku a výboru okrsku Věcov moc děkuji 
za účast a zdárný průběh soutěže. SDH Odranec děkuji za zapůjčení laviček a za vzornou přípravu 
cvičiště. Děkuji také zaměstnancům obce Věcov za posečení a úklid hřiště a okolí. Došlo k jednomu 
úrazu soutěžícího a snad to nebude nic vážného. Všechna družstva soutěžících byla řádně přihlášena. 
Stroje se po zimním období odzkoušeli a jsou připraveny kdykoliv být nápomocny a zasáhnout. 

 
Ve Věcově dne 25. 5. 2015 

Zdeněk Vraspír, starosta okrsku Věcov 
 

 

S B O R   D O B R O V O L N Ý C H   H A S IČŮ  
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Kroužek Mladých hasičů 
 
V  lednu  2015 jsme obnovili  kroužek  Mladých hasičů ve Věcově, do kterého se přihlásilo 19 dětí.  
 
V květnu jsme se zúčastnili okrskové soutěže na Odranci. Družstva dětí soutěžily mezi sebou a časy 
požárních útoků byly velmi pěkné. 
 
O 2 týdny později jsme se zúčastnili závěrečné soutěže hry Plamen v Hamrech. Chtěli jsme děti 
seznámit  s prostředím a  náročností  v těchto soutěžích. I když jsme neuspěli, tak nás tato zkušenost  
poučila, že i malé chyby se přísně trestají. 
 
Dne 21.6.2015 jsme byli ve Svratce na soutěži O Pohár starosty města Svratky. Za chladného  počasí 
se na start postavilo 7 družstev  mladších žáků  a 8 družstev starších žáků. Soutěžilo se ve štafetě CTIF 
4x100m a v požárním útoku. 
Štafetu naše družstvo mladších žáků zaběhlo v čase 2min. a v požárním útoku dosáhlo času 32 sec., 
což jim vyneslo 2. místo. 
Družstvo starších žáků štafetu zaběhlo v čase 1min. 30sec. a požární útok zvládlo v čase 26s ec., díky 
těmto časům se umístilo na 1. místě. 
Po návratu ze Svratky jsme si společně s rodiči opekli párky a plánovali nový ročník 2015/ 2016. 
 
I když kroužek existuje chvíli, chceme poděkovat hlavně dětem za soutěživost a za to, že je to baví             
a chtějí stále trénovat. Dále Obci Věcov za finanční podporu, Hasičům Věcov za zázemí a všem 
dobrovolníkům, kteří svůj volný čas věnovali přípravě na soutěže. 
 
Do zdolávání nových překážek v dalších soutěžích chceme Mladým hasičům popřát hodně sil, 
bojovnost a krásné výsledky během  následujícího ročníku 2015/2016. 

         Vedení Mladých hasičů 
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Místní organizace KDU-ČSL Věcov Vás zve                       

na 9. ročník turnaje 

v     P E T A N Q U E    v Míchově 

v neděli 5. července 2015   

na fotbalovém hřišti od 14:00 hod. 

 

Občerstvení: pivo, limo, párky, steaky 
K poslechu bude hrát živá hudba 

Všichni jste srdečně zváni 
  
 
 
 

�������������������������������������  
 

 

 

 

 

 

 

 

Obec Věcov, organizace Českého svazu bojovníků za svobodu Nové Město na Moravě,           

Žďár nad Sázavou a Jihlava a Oldřich Zelený – „kluk z hájenky“ 

Vás srdečně zvou na akci k uctění památky odbojářů u pomníku na kopci Metodka               

nad obcí Koníkov a na cyklojízdu po stopách „kluka z hájenky“ po trase Koníkov – Milovy, 

která se bude konat v sobotu 25. července 2015 v 9:30 hodin 

 Sraz účastníků nad Koníkovem u pamětní desky – vrchol silnice od Jimramova – vlevo  

 
 
 

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

P O Z V Á N K Y  


