
 

  

 

 

 

 
 

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                                        5 / 2016 

 

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 5/2016 konaného dne 29. září 2016                     
v 18:30 hod. v HZ Věcov čp. 74 

Přítomni:  Vraspír Z., Macháček P., Prchal L., Librová J., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Topinka M., Havlíček 
M., Mgr. Havlová K., Ing. Chroust J., Ing. Štěrbová A., Zobačová V., Kostečka J., Černý M. – příchod v 18:50 
hodin 
Omluveni: Šikula J.               Přítomno 14 zastupitelů 

o Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení z minulého jednání ZO – nebylo nic uloženo 

 Žádost o opravu silnice č. III/36037 Koníkov – Odranec (3. pokus) na KrÚ Kraje Vysočina. Odpověď 
z Kraje je, že budeme zařazeni do plánu opravy v roce 2017 

 Zaregistrování žádosti do Seznamu akcí Programu 129250 – vodovod Odranec na MŽP ČR. 
V současné době je již vybrán zhotovitel FA VHS Bohemia Žďár. Čeká se na schválení dotace 

 Nabídku firmy Jatka Fryšava – prodej uzenin v našich  obcích – ZO jsou pro 

 Žádost -nabídku Ing. Zobače (ZD Věcov) o výměně traktorů S-100 – pásový traktor Stalinec 

 Stav ve vybírání skládkovného a jiných poplatků – znovu oslovit dlužníky 

 Podvodně rozmístěné kontejnery na textil pro charitu – odvést na skladovací místo do Jimr. Pavlovic 
a uzamknout 

 P. Macháček informoval přítomné o organizování dětí v Odranci, návrh na využití KD Odranec                    
pro odpolední činnosti dle budoucího návrhu 

 Nutné opravy HZ Odranec – vodovod, schodiště a jiné 

 Zprávu a informace z jednání rady a výsledky výběrových řízení – Vodovod Odranec, DPS Věcov atd. 

 Informaci o kontrole z OSSZ za roky 2013-2016, výsledek bez závad 

 Informace o činnostech a aktivitách obce za I. pololetí 2016 
o Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Program jednání dle návrhu poslaného s pozvánkou - bez doplnění 

 Prodej pozemku dle záměru č. 6/2016 p. Martinu Šikulovi – Míchov čp. 50, pozemek část pč. 7/1                
o výměře cca 500 m2 k výstavbě rodinného domu v ceně 40 Kč/m2. Přesná výměra bude upřesněna 
dle GP, který ZO ještě vezme na vědomí 

 Pořízení (nákup) 3 ks trubek o průměru 60 cm na zatrubnění protipovodňového kanálu na pč. 412/2 
v k. ú. Věcov pro sl. Markétu Vítkovou, Věcov – platí stejné podmínky jako u Černých 

 Přijetí investičního úvěru na financování prodloužení inženýrských sítí a komunikace ve Věcově                  
ve výši 1500000 Kč od ČSOB a.s. včetně jeho zajištění biankosměnkou – splatnost do 6 let.                         
ZO pověřuje starostu obce podpisem smluv 

 Dofinancování akce v minimální výši 50% celkové ceny na pořízení nových dopravních automobilů 
pro JSDH Jimramovské Pavlovice, Odranec, Roženecké Paseky 

 Smlouvu č. 1030033142/001 o zřízení věc. břemene s E.on Distribuce a Obcí Věcov na  pč. 171/4         
v k. ú. Míchov (Míchov přípojka NN parc. 171/2, 171/3-2 RD) za částku 2300 Kč bez DPH 

Z A S T U P I T E L S V O   O B C E  
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 Smlouvu č. 1030033142/003 s E.on Distribuce, Obcí Věcov a p. MVDr. Františkem Zítkou na poz. pč. 
478 v k.ú. Míchov (Míchov přípojka NN parc. 171/2, 171/3-2 RD) za částku 1000 Kč bez DPH 

 Smlouvu č. 1030032039/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s E.on Distribuce,                      
a Obcí Věcov na poz. pč. 341/4, 341/5, 343/1, 631/2, 637/6 v kú. Věcov (Věcov přípojka NN 
Mareček poz. -287/3) za částku 1800 Kč bez DPH 

 Smlouvu o zřízení věcného břemene NM-014330037020/001 mezi FA E ON a obcí Věcov na poz. pč. 
412/9 v k.ú. Věcov (Věcov kab. Příp. NN Lomond  parc. č. 412/9 )  za cenu 1500 Kč bez DPH 

 Schvaluje veřejnoprávní  smlouvy ID O01732.0018, ID O01732.0019, ID O01732.0020 s KrÚ Kraje 
Vysočina, jejichž předmětem je dotace na pořízení DA pro SDH Jimramovské Pavlovice, Roženecké 
Paseky a Odranec 

 Obecně závaznou vyhlášku 1/2016 O regulaci hlučných činností dle přílohy ZO5/2016 č. 1 

 Územní studii Věcov – lokalita RD U kapličky – kú. Věcov 

 Rozpočtové opatření č. 5-2016 dle přílohy ZO5/2016 č. 2 

 Člena dozorčí rady TS služby Nové Město n. M. p. Jiřího Havlíčka (starostu obce Zubří) jako zástupce 
svozových obcí Mikroregionu Novoměstsko 

 Strategický rozvojový dokument obce Věcov na období 2016 – 2026 dle přílohy ZO5/2016 č. 3 

 Zařazení pásového traktoru S100 (Stalinec) do majetku obce Věcov za účetní cenu 15 000,- Kč. 

 Výměnu nefunkčního pásového traktoru S100 se ZD Vrchy Věcov za opravitelný pásový traktor S100  
obce Věcov. Podmínka bude stanovena, že ZD Věcov dle potřeby zapůjčí tento traktor S100 pro 
potřeby obce Věcov jen za pohonné hmoty 

 Prodej nepojízdného a nepotřebného pásového traktoru S100  do šrotu 

 Podání žádosti o dotaci – Cyklodoprava a cykloturistika 2016 – II. z Fondu Vysočina na opravu 
cyklostezky Jimramov – Jimramovské Pavlovice 

Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 Prodej pozemku p. Pavlu Štěpánkovi, Brno – obecní cesta 471/4 z důvodu vedení vodovodu                           

a přístupu pro další vlastníky (OsV Míchov vydal nesouhlasné stanovisko k prodeji pozemku) – 
hlasováno o prodeji 

 Zastupitelstvo obce odkládá: 
 Záměr č. 9/2015 – majetkoprávní vypořádání MK  Štarkov v kú. R. Paseky z důvodu chybějící výměry 

(není GP) a záměr č. 7/2016 majetkoprávní vypořádání MK  v kú. R. Paseky (nákup od p. Sklenáře                 
a Prudkých a prodej p. Čížkovi a dalším zůst. části býv. MK.) 

 

 

 Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 6/2016 konaného dne 31. 10. 2016                       

v 18:00 hodin v Míchově čp. 21 
 

Přítomni:  Vraspír Z., Prchal L., Librová J., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Ing. Chroust J.,  Ing. Štěrbová 

A., Zobačová V., Šikula J., Kostečka J. – příchod v 18:10 hodin, Macháček P. – příchod v 18:10 hod., 

Topinka M. – příchod v 18:10 hod., Havlíček M. – příchod v 18:40 hod. 

Omluveni: Mgr. Havlová K., Černý M.,  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení – investiční úvěr od ČSOB – zajištěno a podepsáno 

 Dopis MV ČR o registraci akce – dopravní automobil SDH Odranec, SDH Jimramovské Pavlovice, 

SDH Roženecké Paseky. Dotace ve výši 50 %. 

 Žádost místního občana o přidělení sociálního bytu ze dne 9. 10. 2016, bude se připravovat výstavba 

soc. bytů 

 Protokol o kontrole na obci z OSSZ za období 08/2013 – 07/2016 s výsledkem: bez závad 

 Protokol o kontrole obce z VZP ze dne 20. 10. 2016 za období 04/2013 – 09/2016 s výsledkem:                     

bez závad a evidenčních nedostatků 

 Odpověď České pošty ohledně modernizaci pobočky Věcov – není plánovaná modernizace pošty                  

ve Věcově. Obec dle možností upraví sama 

 Žádost Linky bezpečí o příspěvek – přesunuto na další jednání  
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 Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje v obci Věcov a místních částech v roce 2016 

 Prodej domu – stavení  v Jimramovských Pavlovicích čp. 36 za cenu 300000 Kč. Zatím asi 

neprodáno 

 Kauzu ohledně příspěvku (daru) od obce na sanitku Nemocnici NMNM. ZO ukládá starostovi obce 

napsat článek do Zpravodaje o veřejné sbírce na příspěvek. Sbírku realizuje  p. Jaromír Šauer ml. 

Zastupitelé se dohodli přispět každý sám dle uvážení. 

 Havarijní stav mostu u Kadeřávkových Věcov. Bude oslovena odborná firma na řešení. Mostek                   

pod koupalištěm u bytovky Stanislava Havlíčka – zákaz vjezdu na mostek autům a podobným 

vozidlům. Bude provedeno zúžení. Oprava komunikace od Kadeřávkových k Zítkovým a k Odranci. 

Zatrubnění příkopy u Mostu před Kadeřávkovými. ZO ukládá OsV Věcov svolat schůzku a řešit tyto 

věci 

 Průběh akce Dýňová stezka 

 Prohrnování sněhu v zimě 2016/2017 – zůstávají Kadeřávek, Konvalinka a obecní traktor (Totušek) 

dle smluv a podmínek minulého období 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Prodej pozemku dle záměru 5/2016 – dle GP nově oddělený pozemek p.č. 446/27 o výměře 23 m2 

dle GP 126-52/2016  – dr. Anton, Brno - (Odranec čp.2) za cenu 20 Kč/m2 (upřesnění výměry 

schváleného prodeje z minulého jednání ZO) 

 Odkup pozemku v k. ú. Roženecké Paseky (u KD – zahrada MŠ a poz. pod TKO)  dle GP oddělené 

pozemky p. č. 164/4 o výměře 48 m2 a p. č. 442/4 o výměře 61 m2 dle GP 95-164/2016. Odkup                     

od p. Renaty Zobačové, R.Paseky 10   

 Smlouvu o dílo mezi Obcí Věcov a VHS Bohemia a.s., Brno – Lesná  na akci Vodovod pro obec 

Odranec za cenu 5879449,31 Kč (bez DPH) a bere na vědomí požadavky týkající se průběžné 

realizace akce 

 Rozpočtové opatření č. 6/2016 k 31. 10. 2016 dle přílohy ZO6/2016 č. 1 

 Přijmutí do majetku Obce Věcov „Školní kronika z let 1908 – 1922“ v hodnotě 1000 Kč. Získáno                  

od pana Horáka z Pardubic 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 starostovi obce napsat článek do Zpravodaje o veřejné sbírce na příspěvek na sanitku - p. Jaromír 

Šauer ml. 

 ukládá OsV Věcov svolat schůzku a vyřešit problém havarijního stavu na mostku  u Kadeřávkových 

Věcov + mostek u Stanislava Havlíčka + cesta k Zítkovým + zatrubnění kanálu před mostem                              

u Kadeřávkových 

 

 

 Žádáme majitele rekreačních objektů ve Věcově a Míchově, aby 

do 23. 12. 2016 nahlásili na obecní úřad stav vodoměru! – tel. 566 562 821, 

nebo na email: ou.vecov@cbox.cz   

 
 Dále upozorňujeme občany Věcova, že je nutné při změně v počtu 

obyvatel domu nebo bytu (přistěhování, odstěhování, narození, smrt) vyplnit 

na obecním úřadě nový tiskopis pro výpočet stočného! 

 
 S odvoláním na dotazy obyvatel ke kontrolám kotlů na pevná paliva dle nové zákonné 

úpravy zveřejňujeme odkaz Městského úřadu v NMNM na tyto informace. V odkaze je rovněž 

možné vyhledat seznam odborně způsobilých osob, které mají oprávnění provádět kontroly 
technického stavu kotlů na tuhá paliva: 

https://radnice.nmnm.cz/upozorneni-pro-provozovatele-kotlu-na-pevna-paliva/ 
 

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

Vážení občané, dovolte mi pár slov k tolik diskutovanému příspěvku na sanitku: 

 

Nemocnice Nové Město na Moravě oslovila prostřednictvím Mikroregionu Novoměstsko všechny obce 

Novoměstska o příspěvek formou daru na pořízení nové sanitky. V září se tento dar projednával v Radě obce 

a nebyl schválen. Toto usnesení bylo posláno na Mikroregion.  Nedopatřením z Mikroregionu unikly 

informace do redakce Žďárského Deníku, a protože jsme v té době byli první, ale nikoliv jediní, kteří 

nepřispěli, byl z toho článek na titulní stranu do novin a velký tahák pro čtenáře. 

Po zveřejnění článku jsme dvakrát jednali s paní ředitelkou nemocnice a vše si v dobrém vysvětlili. 

Příspěvek byl dobrovolný a nemá to žádný negativní vliv vůči nemocnici nebo obci. Taktéž to nebude mít 

vliv na zaměstnance nemocnice z naší obce. 

Na jednání Zastupitelstva obce č. 6/2016 dne 31. 10. 2016 jsme toto projednávali.  Uzavírka příspěvku 

na sanitku byla do 15. 10. 2016 a proto jsme se dohodli přispět každý sám za sebe podle uvážení a to formou 

soukromé sbírky, kterou již jeden náš občan organizuje.  

 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 

 

 

Výsledky voleb do Zastupitelstev krajů konaných ve dnech 7. a 8. října 2016: 

 

Volené strany          

                                               (% úsp) 

  

Počet hlasů 

Okrsek  
č.1               

J. Pavlovice 

Okrsek 
č.2 

Míchov 

Okrsek  
č. 3  

Věcov 

Okrsek č. 4 
Odranec + 

Koníkov 

Okrsek  
č. 5  

Rož. Paseky 

Obec 
celkem 

12 ČSSD 28,84 11 12 29 9 16 77 

24 KDU – ČSL  22,10 13 21 18 5 2 59 

30 ANO 2011 18,36 5 5 14 14 11 49 

37 KSČM 8,61 2 3 8 4 6 23 

2 ODS 7,86 7 2 7 4 1 21 

82 Česká pirátská strana 3,37 0 1 3 4 1 9 

73 Žijeme Vysočinou, TOP 09 a SZ             3,00 0 5 0 1 2 8 

78 Koalice SPD a SPO 2,25 1 4 0 0 1 6 

29 Starostové pro občany 1,87 0 1 2 2 0 5 

16 Starostové pro Vysočinu 1,50 1 0 3 0 0 4 

43 Úsvit s Blokem proti islamizaci                   1,12 0 0 2 0 1 3 

75 DSSS imigranty/islám nechceme                   0,75 0 1 0 0 1 2 

45 Moravané  0,37 0 0 0 0 1 1 

 Počet voličů  77 95 190 105 102 569 

 Účast voličů – počet   40 55 87 43 43 268 

 Účast voličů v %  51,95 57,89 45,79 40,95 42,16 47,10 

 Platné hlasy  40 55 86 13 43 267 

 Platných hlasů v %  100,00 100,00 98,85 100,00 100,00 99,63 
 

 

V O L B Y  D O  Z A S T U P I T E L S T V A  K R A J E  
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Z P R Á V I Č K Y  Z E  Š K O L Y  

 

 

 Podzimní vycházka   
Cílem podzimní vycházky uskutečněné dne                   

30. září 2016 bylo společně strávit dopoledne venku                 

a užít si slunné počasí v přírodě. Předchozí 

Svatováclavský svátek byl námětem k přípravě 

doprovodného programu. Žáci se seznámili 

prostřednictvím poutavého komiksu s životem                   

sv. Václava opředeným nejednou legendou.  

Na travnatém Slámově kopci se žáci „proměnili“                     

v rytíře, komtesy a vybrali si pro sebe příznačná 

středověká jména. Žáci 5. ročníku zodpovědně plnili 

roli „vévodů“ – organizátorů uměleckých, 

paměťových a sportovních disciplín. Odměřovali 

vzdálenost „Václavského výkopu“ kopnutím                           

do medicinbalu, měřili rychlost člunkového běhu 

svých spolužáků, porovnávali zdařilé malování atributů sv. Václava a zaznamenávali počet zapamatovaných 

věcí z Kimovy hry. Všechny děti byly za svoje výkony, odměněni zlatým čokoládovým dukátem.  

Závěrem lze říci, že vycházka neměla mnohokilometrovou vzdálenost, za to však větší intenzitu                     

ve společném naplnění času a utužování vzájemných vztahů žáků. 

 

 Výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Novém Městě na Moravě 
Dne 12. října 2016 se žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ Věcov zúčastnili výukového programu k osvojení 

základů silničního provozu pro děti. Pod vedením zkušeného lektora, strážníka Městské policie Nové Město 

na Moravě pana Petra Jinka byli žáci vedeni k pochopení nutnosti bezpečného a ohleduplného chování                  

v silničním provozu. I když se žáci těšili na to, jak si vyzkouší jízdu na kole, nejprve se v učebně seznámili    

s pravidly silničního provozu, dopravními značkami a situacemi na křižovatkách. Vnímat okolní dění všemi 

smysly a učit se vyvozovat správné závěry si žáci prakticky vyzkoušeli na dopravním hřišti.                              

Jako na opravdové silnici, kde nechyběly přechody pro chodce, křižovatky, kruhový objezd nebo železniční 

přejezd bez závor. Žáci se střídali v rolích chodců nebo cyklistů. V závěrečném hodnocení naši žáci uspěli 

velmi dobře a dostali slovní pochvalu. 

 

 

 

 

V sobotu 26. listopadu v 16:00 hodin se uskuteční požehnání obnoveného 

zvonění v Míchově a adventních věnců a rozsvícení adventního stromu za účasti 

jimramovských duchovních správců pana faráře Pavla Vybíhala a pana faráře 

Jaroslava Coufala a starosty obce pana Zdeňka Vraspíra.  

Tímto Vás srdečně zveme v tomto adventním čase k nám do Míchova                 

k svátečnímu prožití soboty prvního adventu. 

 

  Za přípravný výbor Dana Kašová 

PS: 

Usmát se a nakazit svým úsměvem ostatní, nebát se druhého pochválit a poděkovat 

mu – tím totiž inspirujeme k podobnému chování i ostatní a vytváříme tak 

láskyplné a spokojené vánoce 

 

Z V O N Ě N Í  V  M Í C H O V Ě  
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S B O R  D O B R O V O L N Ý C H  H A S I Č Ů  

 

 Námětové cvičení okrsku Věcov, konané dne 27. 09. 2016 

 
Předávka vody stroji: 5 x PPS 12 + 1 x CAS 25 

Zdroj vody – rybníček Roženecké Paseky pod kravínem   

Určené místo zásahu – rekreační středisko DDM Žďár nad Sázavou na Zadním Koníkově   

Vyhlášeno pro SDH Okrsku Věcov – Věcov, J. Pavlovice,  Míchov,  R. Paseky,  Odranec 

Vedení nezasáhlo do krajských ani státních komunikací a pozemků 

Námětové cvičení bylo ohlášeno ObÚ Věcov dne 21. 9. 2016 ve 14:00 hodin 

 

Vyhlášení námětového cvičení: obecním rozhlasem v 17:28 hod. - siréna požární poplach.  

Obeslání velitelů a starostů JSDH v 17:23 – 17:25 hod. – zprávou SMS 

Námětové cvičení vyhlásil starosta obce Věcov Zdeněk Vraspír 

Velitel cvičení – (velitel Okrsku Věcov) Tomáš Bukáček – hlavní časoměřič    

 

Seznam jednotek                Příjezdy čas - účast osob   - použito hadic - místo PPS 

 

1. SDH Rož. Paseky–PPS 12+GAZ   17:37 hod. 7 osob              7 had. B u rybníka 

2. SDH Míchov–PPS 12 + DA DUC   17:37 hod. 5 osob    6 had. B u kravína 

3. SDH Věcov CAS 25                        17:39 hod. 2 osoby   ---  u požáru 

4. SDH Věcov–PPS 12+DA Trans  17:39 hod. 2 osoby    8 had. B na louce 

5. SDH Odranec–PPS 12+AVIA       17:40 hod.  8 osob      6 had. B pod Uhelnicí 

6. SDH J. Pavlovice–PPS 12+ZETOR    18:01 hod. 6 osob        ---  záloha 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Celková účast 30 hasičů, 5 x stroj PPS 12, 1 x automobil CAS 25 RTHP 

Čas začátku sání: 17:49 hod.  

Voda v místě požáru: 17:53 hod.  

Převýšení cca 110 m 

 

Technické problémy: SDH Jimr. Pavlovice porucha PPS 12 (opraveno a příjezd na stanoviště jako záloha).  

Námětové cvičení proběhlo jako kontrola prevence při případném požáru a prověření akceschopnosti 

místních jednotek okrsku Věcov. Všechny jednotky okrsku Věcov jsou zařazeny jako JPO V s místním 

výjezdem. Všechny naše jednotky jsou připraveny k zásahu v rámci své působnosti a to jak s použitím PPS 

12 tak i CAS 25.  

 

Všem hasičům a pomocníkům moc děkuji za účast a také za připravenost techniky, výstroje, 

výzbroje. Zúčastnily se všechny sbory Okrsku Věcov a všem moc děkuji.  

 

  

 

 

 

 

Ve Věcově dne 27. 09. 2016        

Zdeněk Vraspír, starosta okrsku 

Tomáš Bukáček, velitel okrsku 
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ZPRÁVY O MLADÝCH HASIČÍCH 
 

Po náročných přípravách v měsíci září se kolektiv MH zúčastnil 

několika soutěží, konajících se na podzim. 

 

Dne 3. 9. se konala soutěž v Bohdalově „O Bohdalovský pohár“  

v požárním útoku.  Starší žáci skončili na 6. místě. Mladší žáci soutěžili                      

ve dvou týmech. První tým skončili  na 1. místě  a druhý tým, kde závodili 

naši 7miletí, skončil na 6. místě. Pro děti to byla dobrá první zkušenost.   

 

Na Křižánkách se kolektiv zúčastnil závodu „Křižánecký plamínek“  jako před příprava  na okresní 

soutěž hry Plamen.  Soutěžilo  se  v  požární všestrannosti, štafetě dvojic a štafetě  4x60m. Kolektiv 

mladších se umístil na 1. místě a  jedno družstvo kolektivu starších vybojoval 1. místo a druhé družstvo                      

se umístilo na 3. místě. 

 

Nejvíce  přípravy  se  věnovalo  na okresní soutěž  hry Plamen, konané 8. 10. v Mostištích. Tohoto 

závodu se zúčastnil kolektiv mladších i kolektiv starších. Závod se konal za chladného počasí a zúčastnilo se 

ho celkem 32 kolektivů z celého žďárského okresu.  Soutěžilo se  opět  v  požární všestrannosti, ve štafetě 

dvojic a štafetě 4x60m.  Svým nasazením mladší vybojovali po podzimním kole průběžné 1. místo. Kolektiv 

starších vybojoval průběžné 2. místo, 5 bodů za vítězem. Pochvala patří všem dětem za výborné výkony, 

neboť s jejich chutí, pílí a nasazením dokázaly vybojovat vysokého umístění v okresní soutěži hry Plamen. 

Druhé kolo hry  Plamen pokračuje na jaře.  

 

2. 10. se v Hlinsku konal závod Českého poháru individuálních závodů, tzv. „Hlinecké šedesátky“, 

kde nejvyššího úspěchu dosáhl 2. místem Pavel Bojanovský.  Jan Votava vybojoval  15. místo, Bára 

Votavová 34. místo, Daniel Bobek 25. místo a Michal Gregor 31. místo. Počet všech zúčastněných 

soutěžících dětí bylo 200. 

 

21. 10. jsme jeli na výlet do Pekla Čertovina u Hlinska za finanční podpory sboru.  Pekelný program 

pobavil nejen děti. Po návratu jsme měli připravené občerstvení   a tímto děkujeme těm, kteří se o zázemí                

na hasičárně postarali. 

 

Na závěr chceme poděkovat dobrovolníkům z řad hasičů, kteří se podílejí na práci s dětmi, Milanu 

Peňázovi, Marku Peňázovi, Zdeně Zobačové, Daně Černé, Miroslavu Zobačovi i ostatním  ze sboru, kteří 

nás zavezou na místa soutěží, nebo se zhostí funkce rozhodčích. Rovněž děkujeme rodičům za upečené 

dobroty  a dobrovolnou pomoc na závodech, obci za finanční podporu. Nejvíce děkujeme dětem za jejich 

nasazení, skvělé výkony a chuť  soutěžit.  

Přejeme vám všem úspěšný rok 2017. 
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http://vanoce.arigato.cz/ 

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

http://vanoce.arigato.cz/

