
 

  

 

 

 

 
 

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  
Jimramovské  Pavlovice –  Koníkov  –  Míchov –  Odranec –  Roženecké  Paseky –  Věcov    

www.vecov.cz    obec.vecov@tiscali.cz    tel. 566 562 821, 566 562 126                                        4 / 2016 

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 4/2016 konaného dne 28. července                   
v 18:30 hodin v KD Roženecké Paseky 
 

Přítomni:  Vraspír Z., Macháček P., Prchal L., Librová J., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Šikula J., 

Topinka M., Havlíček M., Mgr. Havlová K., Ing. Chroust J. – příchod v 18:45 hod., 

Omluveni: Kostečka J., Černý M., Ing. Štěrbová A., Zobačová V.                             Přítomno 11 zastupitelů 

 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Změnu číslování pozemků po digitalizaci – nákup již schválených pozemků v  ZO č. 3/2016                     

ze dne   31. 5. 2016.  P. Jan Horák, nově  p.č. 121/1 a 144/10 v  k.ú. Věcov, dále p. Vít Horák nově 

p.č. 144/14, 137/2, 138/2 v k.ú. Věcov a p. Jiří a Růžena Boháčovi nově pč. 451/33, 451/29, 451/36, 

451/15, 451/14, 451/12 vše v  k.ú. Odranec, také ZD Vrchy nově 144/15 o výměře 1742 m2, v kú. 

Věcov – záměr č. 4/2016. Ostatní schválené prodeje a nákupy pozemků se číslování ani výměry 

nemění 

 Záměr zbudování kompostárny u plynové regulační stanice v k.ú. Věcov – podat nabídku, záměr 

pořídit domovní kompostéry a štěpkovač – nabídka od FA Tendra Mělník – pohlídat  termíny podání 

 Opravy místních komunikací – podat znovu žádost o dotaci  na komunikaci Věcov u Kadeřávků, 

nabídka ing. Tomáš Ruprich, Hradec králové obj.č.s. 2016093. Proběhla oprava MK na Zadním 

Koníkově, oprava cyklostezky do Jimramova a úprava MK u lihovaru J.P. 

 Odkup pozemku nad čistírnou odpadních vod v k.ú. Věcov na sběrný dvůr – poptat vlastníky 

 Poptávkové řízení na Husákovo – byty pro seniory, bude vybráno v RO 

 Poptávkové řízení na oplocení pozemků u garáží a u ČOV Věcov – sklad materiálu a sklad 

kontejnerů, bude vybráno v RO. Z toho bude poptáno oplocení hřiště u MŠ 

 Poptávkové řízení na prodloužení IS – plynovodu v Jimr. Pavlovicích k nové byt. výstavbě, bude 

vybráno v RO 

 Průběh jednání o opravě krajské komunikace mezi obcemi Odranec a Koníkov – předběžně přislíben 

rok 2017 

 Průběh příprav na Setkání rodáků Koníkov 

 Dopis p. Bartoně a návrh na udělení čestného občanství in memoriam pro Ing. Věcovského 

 Změření a zpřesnění nadmořské výšky Bohdalecké skály – 801,1 m. Provedli amatérští měřiči 

s přesností +/- 0,5 m 

 Úsporu elektrické energie a plynu v obecních odběrných místech – dle přílohy. Byla vysoutěžena 

cena energií přímo na Burze 

 Závěrečný účet Mikroregionu Novoměstsko za rok 2015 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Nákup pozemku do maj. obce – ostatní plocha p.č. 144/15 v k.ú. Věcov od ZD Vrchy Věcov                  

za cenu, za kterou ho ZD odkoupilo od původního vlastníka (pouze rozdíl doplatku ve výměře 

prodávaných a nakupovaných m2), dále nákup do maj. obce  pozemku p.č.  124/3 – ost. pl., 
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parkoviště a p.č. 12/1 – stavební, parkoviště (doplnění Usnesení ZO Věcov č. 3/2016) a prodej 

pozemku dle záměru p.č. 622/3 – silnice v areálu ZD Věcov  

 Prodej pozemků p.č. část 431 a p.č. část 419 panu Pavlu Bukáčkovi, Roženecké Paseky 26 (OsV 

Rož. Paseky souhlasí) dle Záměru č. 3/2016 a dle vyhotovení GP na vypořádání pozemků pod MK 

 Prodej pozemku dle záměru č. 5/2016  MUDr. Milanu Antonovi , Brno  – část p.č. 446/1 (nově p.č. 

část 446/24) v k.ú. Odranec (výměra dle GP cca 20 m2), OsV Odranec souhlasí 

 Odkup pozemku p.č 283/2 v k.ú. Jimramovské Pavlovice (u sklípků) a p.č. 1/1 a p.č. 1/2 v k.ú. 

Věcov (u OÚ Věcov) od Státního pozemkového úřadu ČR za cenu dle úředního odhadu 

 Odkup pozemku: p.č. 90/6 (školní park) a p.č. 646/18 (cesta) v k.ú. Věcov o celkové výměře              

599 m2 od p. Josefa Vašíka, Věcov a pozemky p.č. 646/15, 646/17 o celkové výměře 73 m2 a ½ p.č. 

90/4, 90/5 v k.ú. Věcov o celkové výměře 12,5 m2 od p. Miloše Dvořáka, Odranec 1  a pozemek p.č. 

91/25 v k.ú. Věcov o celkové výměře 478 m2 od p. Miloše Dvořáka a Marie Dvořákové, Odranec 1 

 Nákup 3 ks trubek o prům. 600 mm a délce 5 bm (á cca 6000 Kč) na zakrytí části protipovodňového 

kanálu ve Věcově (OsV Věcov souhlasí). Pan Černý provede zabudování – obec neručí za případné 

škody při přívalových vodách 

 Přijetí daru 3846 Kč na sportovní aktivity od Kraje Vysočina pro ZŠ Věcov 

 Přijetí věcného daru ve výši 4100 Kč montáž a pořízení parapetů v KD Roženecké Paseky                     

od p. Romana Havlíka, Roženecké Paseky 46 

 Smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene NN – s firmou E.ON přípojka ke stavbě 

Michal Černý, Jimramovské Pavlovice za úplatu 1000 Kč bez DPH 

 Schvaluje udělení čestného občanství č. 2 in memoriam pro Ing. Stanislava Věcovského (posledního 

potomka věcovských rychtářů, ministerského radu, badatele a propagátora obce Věcov) 

  Cenové vyúčtování všech složek pro výpočet dle cen. předpisů vodné a stočné – přílohy ZO4/2016        

č. 1 výši poplatků za vodné a stočné s platností od 1. 1. 2016 ve výši: 

o Vodné 20 Kč vč. DPH 

o Stočné 12 Kč vč. DPH 

 Rozpočtové opatření č. 4/2016 dle přílohy ZO4/2016 č. 2 

 Financování dopravních aut (DA) se státní a krajskou dotací pro jednotky SDH Odranec, Roženecké 

Paseky, Jimramovské Pavlovice na rok 2016. Z Kraje Vysočina schváleno dle sml. ID O01732.0018-

0020 poskytnuto 3 x 266 000,- Kč tj. 3 x 1/3 nákladů akce. Obec Věcov akci plně dofinancuje. 

Souhlasíme s těmito smlouvami o poskytnutí dotace z Kraje Vysočina 

 Příspěvek na dětský den ve Věcově konaný dne 26. 6. 2016 ve výši 1 503 Kč  

 Pověření rady obce prováděním nezbytných rozpočtových opatření do výše 100000 Kč. Opatření 

přijaté Radou obce (RO) bude projednáno na nejbližším řádném jednání Zastupitelstva obce 

 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 

 Nabídku České pošty – Pošta Partner. Byla projednána nabídka dle podkladů od České pošty                       

a hlasováno o nabídce  

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 Záměr č. 6/2016 – prodej pozemku v k.ú. Míchov – část p.č. 7/1 o výměře cca 500 m2 za cenu                      

40 Kč/m2 (podmáčený pozemek). Výměra bude upřesněna dle GP 

 Záměr č. 7/2016 – odprodej pozemku p.č. část 451 v k.ú. Roženecké Paseky za cenu 10 Kč/m2 (OsV 

Roženecké paseky souhlasí) 

 

 

 Cena vodného a stočného ve Věcově a v Míchově 
 

Cenová kalkulace vodného a stočného 

ZO schvaluje ceny pitné vody platné od 1. 1. 2016 dle přílohy ZO 4/2016 č. 1: 

 Vodné 20 Kč za m3     (cena 2015 ............. 20,00 Kč) 

 Stočné 12 Kč za m3      (cena 2015 ............. 12,00 Kč) 

I N F O R M A C E  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U  



3 
 

Od roku 2016 již obec Věcov nemůže doplácet z rozpočtu obce pro trvale bydlící občany za vodné                     

4 Kč/m3  a za stočné 2 Kč/m3 – viz Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle 

cenových předpisů pro vodné a stočné – k nahlédnutí na OÚ ve Věcově 

Monitorovacími obdobími jsou v letošním roce leden – červenec  (z technických důvodů + 1 měsíc) a srpen 

– prosinec (2. pololetí).  

Případné ztráty vody v potrubí na hlavním vedení vody nemají vliv na cenu vodného a stočného – je to 

ztráta, která se v ceně vody neodrazí.   

 

 Pobíhání domácího zvířectva 
 

Vážení spoluobčané, v poslední době se množí případy volného pobíhání domácího zvířectva zejména 

psů a domácí drůbeže po veřejném prostranství. Na základě připomínek z řad občanů na tyto případy 

důrazně upozorňujeme všechny chovatele, že takovéto jednání je v rozporu s ustanoveními příslušných 

zákonů a jako takové může být velmi citelně postihováno – až částkou 50 000 Kč.  

Všechna porušení příslušných zákonných předpisů je oprávněný projednat příslušný orgán Městského 

úřadu v Novém Městě na Moravě. 

 

 Povinné revize kotlů 
 

Dle zákona č. 201/2016 Sb. musí každá domácnost topící pevnými palivy zabezpečit kontrolu 

technického stavu a provozu (revizi) svého kotle a to do konce roku 2016 a potom každé dva roky. Do roku 

2022 nemusí kotel plnit platné emisní normy, stačí mít pouze výše zmíněnou revizi. Toto nařízení platí pro 

všechny kotle bez ohledu na datum výroby a instalace. Dle § 23 zákona hrozí pokuta 20000 – 50000 Kč.  

Revizní technici, kteří mohou dělat revize: http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php 

Při objednávání revizního technika je nutné zjistit si, pro který typ kotlu je oprávněn provádět revize.  

Kominické služby: CUP SECURITY, www.cup-security.cz, tel. 844 000 444, info@cup-security.cz;  

Jaroslav Podsedník, tel. 603 814 667, jpk.podsednik@iol.cz;  

Josef Piskač, tel. 733 206 082, piskacj@seznam.cz;  

 

 Rozbory vody Odranec čp. 35 a 36, Věcov čp. 66, Roženecké Paseky čp.1,     

Míchov čp. 1 
 

Ukazatel Limit Odranec Věcov Rož.  

Paseky 

Míchov Koníkov 

V Koutě 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 0 0 

Koliformní bakterie 0 4 12 0 0 0 18 

Počty kolonií při 220C 200 0 89 0 0 0 30 

Počty kolonií při 360C 40 0 10 35 0 0 20 

Amonné ionty 0,50  0,05 0,05 0,05  0,05  0,05 <0,05 

Dusičnany 50 72 26,3 10,4 8,9 14,4 11,9 

Dusitany 0,50  0,05 <0,05  0,05  0,05  0,05 <0,05 

Chlor volný 0,30 0,04 <0,03 0,05 0,04 0,03 <0,03 

Konduktivita  125 27,7 14,3 12,4 10,0 13,8 15,4 

Mangan  0,05 <0,02 <0,02 0,048 <0,02 <0,02 <0,02 

pH 6,5–9,5 5,9 6,0 6,8 6,9 6,6 6,2 

Železo  0,20  0,04 <0,04 <0,04 0,111 0,061 <0,04 

 

 Třídění odpadů 
V třídění odpadu se neustále zlepšujeme – a to nejen množstvím vytříděného odpadu, ale i kvalitou 

třídění. To, že papír patří do modrého kontejneru, sklo do zeleného a bílého, plasty a nápojové kartony                  

do žlutého kontejneru, ví už naprostá většina z nás. Přesto se ale občas setkáme s odpadem, jehož zařazení 

nám zamotá hlavu. Nebo se sem tam dopustíme třídícího přešlapu. Dotáhnout třídění k naprosté dokonalosti 

by Vám mohl pomoct tento malý přehled, který napoví, co do tříděného odpadu, v některých případech ani                      

do směsného, nepatří: 

http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php
http://www.cup-security.cz/
mailto:info@cup-security.cz
mailto:jpk.podsednik@iol.cz
mailto:piskacj@seznam.cz
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Celofán – vypadá jako fólie, takže se nabízí jeho vytřídění do plastů. Jenže zdání v tomto případě klame. 

Základem je celulózová mřížka, jenže při výrobě se přidávají chemické látky. Celofán není proto k recyklaci 

vhodný a nepatří ani do žlutého, ani do modrého kontejneru. Své místo má ve směsném odpadu.  

Lahev od oleje – není-li důkladně vymytá od zbytků oleje, do barevného kontejneru nesmí. Kapička 

mastnoty, která by se dostala do vstřikovacího stroje, by totiž mohla ucpat trysku a přerušila by vlákno, které 

se z recyklovaných PETek vyrábí.  

Znečištěný nebo mastný papír – znečištěný papír, například noviny po malování nebo rekonstrukci bytu, 

do tříděného odpadu nepatří, protože zbytky barev, malty a podobných materiálů jsou pro papírny 

nezpracovatelné. Mastný papír se zase v papírnách špatně rozvlákňuje, protože odpuzuje vodu a tím 

znehodnocuje papírovinu. 

Ruličky od toaletního papíru, plata od vajec – jsou vyrobeny z nasákavé kartonáže, nelze je už proto 

znovu recyklovat. Celulózové vlákno, které obsahují, je totiž na recyklaci pro papírny příliš krátké. Pokud 

máme nádobu na bioodpad, může vytřídit do ní, v opačném případě vyhodíme do směsného odpadu.  

Igelitové pytle od substrátů – je to sice plast, ale do žlutého kontejneru nepatří. Substráty, totiž samy                     

o sobě obsahují různá hnojiva, chemické látky a v pytlích nám chtě nechtě většinou nějaký zbytek zeminy 

zbyde. Tyto obaly proto vyhazujeme do směsného odpadu.  

Plechovky od barev, prostředky na hubení hmyzu, obaly od hnojiv a postřiků proti plevelům –                       

u těchto přípravků se vždy řídíme pokyny na obalu, ve většině případů patří do nebezpečného odpadu. Patří 

proto do sběrného dvora. O nebezpečné vlastnosti výrobku informuje oranžová výstražná značka na obalu. 

Jak si zařídit třídění v domácnosti? 
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale překáží vám neuspořádaný stoh z novin a prázdných                    

petek? Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý a v souladu s vašimi 

prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů: 
Pro začátek Vám poslouží několik starých krabic (např. od piškotů nebo od oplatek), které Vám                    

v obchodě určitě na požádání dají. Ty si můžete popsat barevným popisovačem nebo si třeba                                  

na www.jaktridit.cz vytisknout barevné samolepky pro každý materiál.  

Stejnou službu, jako papírové krabice, udělá i trojice starých igelitek, ve kterých jste si přinesli nákup 

z obchodu. Pokud máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové pytle                  

na odpad, které buď popíšete fixem, polepíte nebo si rovnou pořídíte pytle v barvách, na které jste zvyklý                  

z kontejnerů na třídění.  

Moderním řešením jsou pak barevné tašky na třídění odpadu, které distribuuje prostřednictvím obcí 

společnost EKO-KOM. Tašky jsou spojené suchým zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit.  

Pokud pak chcete do třídících nádob více investovat, můžete si dnes už poříditi moderní koše na třídění, 

které jsou zabudované v kuchyňské lince.  

Možností je celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu to nejvíc vyhovuje. 

 

 

 Školní rok byl slavnostně zahájen 
Ve čtvrtek 1. září jsme se v nezvykle vysokém počtu sešli ve velké třídě, abychom slavnostně uvítali 

prvňáčky. Zahájení školního roku byl přítomen pan starosta Zdeněk Vraspír, paní učitelky, školáci a rodiče 

prvňáčků. Téměř po 10 letech jsme se stali opět dvoutřídní školou. Do lavic usedlo 30 žáků.  

Jsou rozděleni do 2 tříd. I. třídu (1. a 4. ročník 11+6 žáků) vyučuje Mgr. Miroslava Prudká, ředitelka 

školy. Žáky ve II. třídě (2., 3. a 5 ročník 3+6+4 žáci) vyučuje Mgr. Gabriela Havlíčková. Třetím pedagogem 

je paní Renata Ondrůchová – pracuje s žáky ve školní družině a vyučuje výchovné předměty – etickou, 

výtvarnou a tělesnou výchovu a pracovní činnosti. 

Do školní lavice zasedli tito prvňáčci: 

Bobula Adam, Koníkov Kotovicová Emily, Věcov 

Černý Adam, Věcov Libra Jakub, Rož. Paseky 

Ehrenbergerová Natálie, Věcov Mareček Štěpán, Věcov 

Groulíková Leona, Odranec Skryja Václav, Rož. Paseky 

Havlíčková Nela, Rož. Paseky Tulisová Lucie, Věcov 

Havlíková Alena, Rož. Paseky  

Z Á K L A D N Í  A  M A T E Ř S K Á  Š K O L A  
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Složení žactva: 

Obec 1.roč. 2.roč. 3.roč. 4.roč. 5.roč. kluci holky celkem 

Jim.Pavl.   1 1  1 1 2 

Koníkov 1  1   2  2 

Odranec 1   2 1 2 2 4 

Rož.Paseky 4  2 2  4 4 8 

Věcov 5 3 2 1 3 7 7 14 

Celkem 11 3 6 6 4 16 14 30 

 

V novém školním roce přeji žákům úspěšné zvládání školních povinností, radost z práce,                             

ze setkávání s kamarády, paní učitelkám přeji chytré a zvídavé děti, rodičům pevné nervy.  

Každý začátek je těžký a vzpomeňte si na ty své. 

M.Prudká, řed. školy 

 

 Ohlédnutí za 1. Setkání rodáků a přátel Koníkova 

Obvykle to bývá tak, že cokoliv se v našem životě stane poprvé, zapíše se nějak významněji do naší 

mysli. A tak věříme, že v tom dobrém se tak stalo i v případě prvního Setkání rodáků a přátel Koníkova. 

Vyjadřujeme vděčnost a poděkování – bez přispění obce, Lesů ČR, autorů almanachu, všech 

ochotných občanů, spolků a všech ostatních přátel, kteří se pustili do příprav a organizace Setkání, by se nic 

takového nemohlo uskutečnit. Jejich zásluhou proběhl den v dobrém, sousedském a přátelském duchu                      

a protože přálo i počasí, byla to sobota přímo sváteční.  

Děkujeme touto cestou všem organizátorům, koníkovským, jejichž přáním bylo připravit pestré                    

a pohodové setkání všech, kteří jsou nebo byli nějakým způsobem spojení s Koníkovem. 

Děkujeme Vám všem, milí návštěvníci, kteří jste se přišli podívat a posedět. Doufáme, že jste u nás 

prožili příjemný den, a to i přes případné nedostatky, Vaše přítomnost byla radostí a odměnou pro všechny 

pořadatele. Dovolíme si uvést jedno jméno – nejstaršího návštěvníka pana Stanislava Bělíka z Doubravníku 

– malíře, grafika a umělce Vysočiny, který se narodil v roce 1919. Stejně jako mnozí z Vás se podepsal                   

do návštěvní knihy. 

Vzpomínka. To je to, co přetrvává věky, je-li náležitě uchovávána a každý den je jen jednou za život. 

 

Almanachy, otisky pečetě, upomínkové předměty aj. jsou                        

k dispozici na OÚ  ve Věcově, rovněž si tam můžete ještě doobjednat 

CD, kde naleznete fotografie, kroniku, letecké snímky a také nově 

fotky přímo ze setkání. 

V anketě, uveřejněné v mimořádných novinách, které 

v případě zájmu ještě dotiskneme, se můžete seznámit s pohledem 

některých osobností na obec Koníkov a také je zde uvedeno, komu 

pořadatelé vděčí za možnost uspořádat Setkání. 

 

 

 
 

S E T K Á N Í  R O D Á K Ů  A  P Ř Á T E L  K O N Í K O V A  
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 Potvrzeno. Osmistovek je o jednu více 
K šestnácti osmistovkám Žďárských vrchů přibude 

další. Novoměstský patriot a milovník zdejšího kraje 

Karel Daněk se svým kolegou Miroslavem Baxantem 

přeměřili kopec Bohdalec nad Odrancem. Naměřená 

hodnota 801,1 metru ukazuje, že Žďárské vrchy mají 

ve skutečnosti o jednu osmistovku více. 

„Byla to příjemná výzva a současně náhoda. 

Mou zálibou je astronomie a astronavigace a tohle 

s geodezií tak trochu souvisí. Jestli výpočty založené na 

trojúhelnících člověk provádí na nebeské sféře nebo na 

skále je poměrně jedno. Bohdalecký kopec se svou 

skálou mě už dlouho svou neudávanou nadmořskou 

výškou vyloženě provokoval," usmál se Karel Daněk. 

Podle trigonometrického bodu má kopec Bohdalec 

nadmořskou výšku 790,59 metru. „Ovšem podle novějšího skenování je to někde kolem 790,3 metru. Těsně 

pod vrcholem Bohdalce je ale skála a už dlouho se vedou diskuse, jestli kopec i se skálou není vyšší, než 

osm set metrů," popsal Karel Daněk.  

Přestože není povoláním geodet, Karel Daněk výzvu Bohdalce přijal. „Geodezii mám rád,                           

je to pěkné počítání spojené s neméně pěknými zážitky. Proto jsme si také s kolegou vzali všechny potřebné 

přístroje, teodolit s diagramovým výškoměrem, měřičskou lať, sklonoměr, olovnici a k tomu tužku, papír                

a kalkulačku a vyrazili jsme kopec se skalním útvarem změřit," popsal Karel Daněk. Nejprve bylo nutné 

stanovit místo, kde bude měření probíhat. „Zvolili jsme nejvyšší jižní hranu skály. Odrazili jsme se                         

od horizontální roviny trigonometrického bodu a změřili jsme výšku skály. Naším cílem nebylo zaznamenat 

výšku kopce se skálou na centimetr přesně," řekl Karel Daněk. Přesnost trigonometrických bodů se totiž 

podle informací z Českého úřadu zeměměřického a katastrálního pohybuje v rámci dvaceti                                     

až třiceticentimetrové tolerance. „Výšku Bohdalce jsme měřili už šestkrát, a i když musíme počítat 

s různými chybami a odchylkami, můžeme se solidní jistotou tvrdit, že Bohdalec překračuje 

osmisetmetrovou hranici," sdělil Karel Daněk. 

Za osmistovky Žďárských vrchů byly dosud považovány pouze Kamenný vrch, Šindelný vrch, 

Tisůvka, Žákova hora, Devět skal, Lisovská skála, Křovina, Malinská skála, Vysoký kopec, Buchtův kopec, 

Pasecká skála, Kopeček u Studnic, Pohledecká skála, Křivý javor, Fryšavský kopec a snad i Suchý vrch 

mezi Křovinou a Malinskou skálou, který má ovšem poměrně malou topografickou prominenci.                            

Nově se k nim připojuje také Bohdalec u Odrance. „Víc už jich asi nebude," podotkl Karel Daněk. 

Autor: Deník/Libor Plíhal 
 

 

Začátkem letošního roku se náš kolektiv rozrostl o  nové  členy.  K dnešnímu dni máme                           

15 mladších a 13 starších dětí.  
 

S příchodem jara jsme se zúčastnili okrskové soutěže konané 30. 4.  v Jimramovských  Pavlovicích, 

kde soutěžila  naše 4 družstva. Po této soutěži jsme se začali připravovat na náš hlavní závod ve hře 

PLAMEN, který se letos konal 28. 5. ve Žďáru nad Sázavou.  Po vynikajícím podzimním kole, kde naši 

starší žáci skončili na velmi pěkném 7. místě, nás čekala poctivá příprava na kolo jarní. Zde naši starší 

zabojovali a jejich bojovnost je posunula v celkovém hodnocení na fantastické  5. místo z 32 družstev. 

Mladší děti po podzimním kole ztrácely 90 bodů, ale svojí bojovností se nakonec vypracovaly na pěkné                

20. místo z 33 družstev. 
 

Po ukončení ročníku  2015/16 hry PLAMEN  jsme s některými členy vyrazili na individuální závod                     

„60 Vysočiny“   konaný  18. 6. v Třebíči.  Závodilo se v kategorii starší žáci, starší žákyně, mladší žáci                         

K O P E C  B O H D A L E C   

M L A D Í  H A S I Č I  V Ě C O V   
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a  mladší žákyně.  Nejlépe se zadařilo starším žákům, kteří se ve své kategorii umístili: na 4. místě Tomáš 

Gregor, na  6. místě Pavel Bojanovský a na 11. místě Jan Votava.  Daniel Bobek, Denisa Černá, Michal 

Gregor  a Barbora Votavová se ve svých kategoriích umístili okolo dvacátých míst. 

Těmito závody víkend ještě neskončil. Hned druhý den, tedy 19. 6.  jsme vyrazili do Svratky, kde se 

konal závod „O pohár starosty města Svratky“, na kterém naše starší  děti čekala obhajoba prvenství                

a mladší děti obhajovaly  místo druhé.  Toto se jim podařilo a s velkou radostí si děti odvážely vítězné 

poháry. 

3. 7. náš sbor oslavil 135. výročí, 

kde děti při jeho zahájení předvedly 

4 z 6-ti disciplín,  ve kterých  závodí  

v okresní soutěži  hry  Plamen.  

Jedna z disciplín byl požární útok, 

kde našim nejmladším pomáhala  

nejstarší generace místních hasičů. 

Chceme jim tímto poděkovat                   

za spolupráci a  nasazení, se kterým                     

do toho šli.  

Děkujeme všem dětem                

za jejich píli, se kterou  se připravují   

a závodí, do následující  sezóny  

2016-2017 přejeme všem  hodně 

zdaru, trpělivosti, bojovnosti a  aby 

jejich práce dosáhla zasloužených 

výsledků. 

Vedení mladých hasičů 
 
 

 

 Pokud vlastníci či uživatelé nemovitostí (pozemků) neodstraní nebo neprovedou ořez dřevin, 

vstoupí zaměstnanci naší společnosti, nebo pověřené organizace na základě plné moci udělené ze strany 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., následně na dotčené pozemky a provedou nezbytné zásahy do dřevin 

vlastními prostředky. Věříme, že pochopíte důležitost provedení výše zmíněných opatření pro zajištění 

bezpečné a spolehlivé dodávky elektrické energie.                    Více informací na webových stránkách obce. 
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        MMOOŠŠTTÁÁRRNNAA  
      RROOŽŽEENNEECCKKÉÉ  PPAASSEEKKYY  

  

Zahajuje provoz od 10. září 2016 
 

Moštovat se bude vždy v sobotu 
v době od 13.00 do 16.00 hodin 

V případě většího množství ovoce je možná dohoda na tel. 731845967                                                                       
                     Cena od 3,- Kč/l 
 

VEZMĚTE SI DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ NÁDOB! 
OVOCE  MUSÍ  BÝT  ČISTĚ  OMYTÉ !!!!! 
 

 

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


