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PP FF   22 00 11 77   
Vážení a milí spoluobčané, přátelé, chalupáři a návštěvníci obce, 
 letošní rok se blíží ke svému konci a před námi je rok nový, rok 2017, který bude pro mnohé rokem 
plným očekávání a něčeho nového.  
 Rád bych Vám všem poděkoval za pomoc, podporu, ochotu, spolupráci a dobré slovo. Třebaže se 
nepodařilo vše udělat, nebo nebylo dle Vašeho přání, nehledejte v tom nějaký úmysl, ani záměr. Nejde 
udělat všechno najednou. Vždy se snažím spolu s ostatními zastupiteli a zaměstnanci obce maximálně 
vyjít vstříc všem potřebám a požadavkům, ale někdy to není hned….! Nemocným a nějak 
hendikepovaným lidem přeji brzké uzdravení, životní pohodu a úsměv na tvářích, Vám ostatním 
především to zdraví a štěstí.  

Vánoce jsou svátky pohody a hojnosti nejen mezi svými blízkými. Je to období, kdy se rodina schází 
pospolu, neřeší problémy ani starosti ale má mít pochopení a vlídné slovo pro všechny okolo. Rozdávejme 
dobrou náladu a pohodu kolem sebe, ne každý má to štěstí, že může tyto svátky trávit doma v kruhu 
rodinném, nebo mezi svými blízkými.   
 Přeji Vám vše, co se špatně balí: to jest štěstí, pohodu a zdraví! Hezké prožití večera splněných 
práni, svátků vánočních a vše nejlepší v novém roce přeje 
  
 
       Zdeněk Vraspír, starosta obce  
 
 
 
Něco pro dobrou náladu: 
Rodiče, babičky, dědečci - pozor na vánoční sazby trestního zákona! 
- Slibovat, že přijde Ježíšek - šíření poplašné zprávy (2 roky natvrdo) 
- Když nebudeš poslouchat, nedostaneš nic - vydírání (6 měsíců až 4 roky) 
- Když budeš hodný, Ježíšek ti přinese ... - podplácení (sazba až 2 roky) 
- Lití olova - činnost, která může způsobit újmu na zdraví (odnětí svobody až na 1 rok) 
- Otevření dopisu pro Ježíška - porušení listovního tajemství (až 2 roky vazby) 
- Když vydržíš až do večera nepapat, uvidíš zlaté prasátko - zanedbání povinné péče (sociálka na krku) 

http://www.vecov.cz/
mailto:obec.vecov@tiscali.cz
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Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 7/2016 

konaného dne 14. 12. 2016 v 17:30 hodin v budově OÚ Věcov čp. 61 
 

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

V., Šikula J., Topinka M., Havlíček M., Černý M., Peňáz M., Kostečka J. – příchod v 18:35 hodin, 

Omluveni: Ing. Chroust J., Macháček P. 

          

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 Kontrolu usnesení –  

o téma sanitka a sbírka – zveřejněno ve Zpravodaji – splněno  

o OsV Věcov – silnice – mostek u Broučků – projednáno na místě – splněno  

 Rozpočtové opatření ke dni 30. 11. 2016 č.7/2016  schválené v RO č. 6/2016 dne 30. 11. 2016 

 Výpočet poplatku pro rok 2017 – skutečné náklady na provoz systému …tzv. skládkování odpadu  

 Obsazení uvolněného mandátu zastupitele po Mgr. Kateřině Havlové, Míchov ke dni 30. 11. 2016 

panem Milanem Peňázem, Věcov od 1. 12. 2016 – dle výsledků voleb 

 Průběh jednání a prací kolem vodovodu Odranec, čeká se na uvolnění financí 

 Přehled realizovaných akcí obce Věcov v roce 2016 a plán akcí Obce Věcov na rok 2017 

 Informace z Rady obce: 

o Energeticky úsporné veřejné budovy (3 firmy – odloženo)  

o Rezignace Mgr. Kateřiny Havlové 

o Slib nového zastupitele p. Milana Peňáze 

o Výsledek dílčího auditu na obci za r. 2016 – bez výhrad a nedostatků 

o Zvýšení sazby pečovatelské služby z 80 Kč na 85 Kč/hodinu dle pokynu KÚ Vysočina 

o Stížnost na zvonění v Míchově (vyřešeno) 

o Podání žádosti Mladých hasičů o dotaci 

o Pořízení kopírky A3 na obec – odloženo na 2017 

o Nákup nádobí do KD Roženecké Paseky, Odranec (sklenice, hrníčky) 

 Odpověď na úpravu zvonění  

 Nabídku České pošty – hledání provozovatele Pošta Partner 

 Činnost mladých hasičů Věcov v roce 2016 

 Výši veřejné sbírky 15.555 Kč na sanitku pro nemocnici NMNM 

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Návrh zápisu do kroniky obce za rok 2015 dle zaslané přílohy od p. kronikářky E. Laštovicové 

 Návrh rozpočtu na rok 2017 dle přílohy ZO7/2016 č.1, vyvěšeno od 25. 11. 2016 do 14. 12. 2016                  

na úřední desce obce i na el. úř. desce obce – vyrovnaný rozpočet  

 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku – o tzv. skládkovném dle přílohy 

ZO7/2016 č. 2 – doplněno o odstavce – osvobozené osoby a děti dle minulé OZV 

 Přílohu č. 1/2017 k OZV 2/2016 a stanovuje poplatek za skládkovné 420 Kč/trvale žijící osoba                         

a 480 Kč/tzv. chalupáři s ponecháním výhod 

 Jmenování pana Milana Černého, Koníkov členem  rady  obce Věcov  po zbytek volebního období 

do 2018 

 Ponechává současnou výši odměn členů ZO beze změn a bere na vědomí nařízení vlády č. 37/2003                       

o odměnách členů ZO – novelu pro rok 2017 s účinností od 1. 1. 2017 

 Smlouvu o nájmu STL plynovodu a přípojek plynu (4ks) v lokalitě u hřiště v k. ú. Věcov – 

prodloužení IS k nové výstavbě  č. 9416002784/4000206143 za úplatu pro rok 2017 v částce 594 Kč 

(+DPH) mezi obcí Věcov a GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem 

 Smlouvu o nájmu STL plynovodu a přípojek 5 ks k nové výstavbě  č. 9416002604/4000205806 

v k.ú. Jimramovské Pavlovice za úplatu 3.047 Kč (+DPH) pro rok 2017 mezi Obcí Věcov a GasNet, 

s.r.o. Ústí nad Labem 

Z A S T U P I T E L S V O   O B C E  
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 Nabídku prací pro kú. Věcov – vrtaná studna firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA Velké Meziříčí    

a vzhledem ke zmenšujícím se zásobám vody pro Věcov schvaluje nabídku ve výši 203 180 Kč (dle 

přílohy ZO7/2016 č.3). Možnost dotace do výše 70 % 

 Smlouvu o propagaci a reklamě mezi Lesy ČR, s. p. Hradec Králové a Obcí Věcov č. 1/154/21016 

uveřejněním na www stránkách obce a umístěním loga na veřejné akci v celkové výši 5000 Kč 

(+DPH) 

 Doplněk č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 4. 1. 2012 mezi ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké 

Meziříčí a Obcí Věcov za částku 85.873 Kč o odběru vzorků vody a hlášení ISPOP 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – vedení vodovodu z vrtu  po pozemcích 

v k. ú. Věcov mezi Obcí Věcov a vlastníky pozemků 

 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Státním pozemkovým úřadem                   

a Obcí Věcov č. 1011C16/51 – pro k. ú. Jimramovské Pavlovice, parc. č. 283/2  - 7 m potrubí dešť. 

kanalizace  

 Smlouvu o smlouvě budoucí mezi E.ON DISTRIBUCE  a obcí Věcov č. 1030034141/001 o zřízení 

věcného břemene – Věcov přípojka NN parc. p.č. 57/17 – Straka + úprava DS. Dotčení pozemku                    

pč.  57/1 kú. Věcov za cenu 1000 Kč bez DPH 

 Schvaluje smlouvu č. NM-014330040207/001 o zřízení věcného břemene za úplatu 700 Kč bez DPH 

– Přípojka NN na parc. p. č. 217/4 – v k. ú. Koníkov. Dotčení pozemku obce č. 268 v k. ú. Koníkov 

 Dodatek č. 1 ke smlouvám o dotaci na pořízení DA pro SDH Jimramovské Pavlovice, Roženecké 

Paseky a Odranec – prodloužení termínu do 30. 6. 2017 ID 001732.0020, ID 001732.0019. ID 

001732.0018 mezi Obcí Věcov a Krajem Vysočina 

 Výběr dodavatele na dopravní auta pro SDH Jimramovské Pavlovice, Roženecké Paseky                          

a  Odranec na základě výběru hodnotící komise ze dne 5. 12. 2016 a to firmu TECHSPORT, s.r.o., 

Pekařská 33, Brno  v částce 2 566.410,- Kč (tj. 855.470 Kč vč. DPH za 1 auto) 

 Odprodej pozemku dle GP 103-95/2016 a to nově vytvořený poz. pč. 7/7 v k. ú. Míchov o výměře 

605 m2  dle Záměru č. 6/2016 (záměr o odprodeji) 

 Výši vodného 20 (dvacet) Kč a stočného 16 (šestnáct) Kč pro rok 2017 dle výpočtu (kalkulace) cen 

pro vodné a stočné za rok 2016 

 Částku na občerstvení a pohoštění pro rok 2017 z rozpočtu obce pro seniory, zam. obce a ost.                       

v částce 3000 Kč a pro zastupitele v částce  12.000 Kč 

 Nákup židlí pro KD v počtu 96 ks dle nabídky á 367,- Kč  

 Ceny pozemků – prodej, nákup  které realizuje Obec Věcov pro rok 2015 – 2020  dle Přílohy 

ZO7/2016 č. 4 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 Záměr obce č. 3.2/2016 – prodej pozemku v k.ú. Roženecké Paseky – zpřesnění dle GP 102-51/2016 

– nově vytvořený pozemek  p.č. 431/2 – 163 m2 ostatní plocha za cenu 10,- Kč/m2 

 Záměr obce č. 7.2/2016 – prodej, směna pozemku v k.ú. Roženecké Paseky zpřesnění  dle GP 100-

217/2016:  nově vytvořené pozemky pč. 450/1 – 99 m2, 74/18 – 102 m2, 451/2 – 182 m2 za cenu 10 

Kč/m2 

Zastupitelstvo obce pověřuje: 

 Radu obce provedením nezbytných rozpočtových opatření vzniklých do konce účetního období roku 

2016 

 

 
 Úřední hodiny Obecního úřadu ve Věcově v období vánočních svátků 

o Pátek 23. prosince - zavřeno 

o Středa 28. prosince od 7:00 do 12:00 hodin 

 

 

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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 Prosíme majitele rekreačních objektů v Míchově a ve Věcově o nahlášení stavu vodoměrů 

– stav k 31. 12. 2016! Osobně na OÚ, telefonicky na číslo 566 562 821 v úředních hodinách nebo                  

na email ou.vecov©cbox.cz   

 

 Pyrotechnika na konci roku 
 

Protože se opět přiblížil konec roku a s ním i zvýšení používání zábavní 

pyrotechniky, upozorňujeme na platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Věcov 

o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností (rušení nočního klidu, 

používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu) a  omezení  

těchto činností v době nočního klidu (od 22:00 do 6:00 hodin) a o nedělích                    

a svátcích (od 6.00 do 9:00  a od 12:00 do 22:00 hodin). V této době je každý 

povinen zachovat klid a omezit hlučné projevy.   

I když se tato vyhláška nevztahuje na silvestrovskou noc, uvědomme si, 

že ne každý je nadšený z nekončící záplavy zvukových a světelných efektů.  

Ohleduplní bychom měli být nejen k lidem, ale i vůči zvířatům, která mají 

mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. Vyzýváme Vás tímto k maximální možné 

ohleduplnosti.  Zábavní pyrotechniku používáme tak, abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo 

někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujeme zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti                 

od dalších objektů (domů, hospodářských stavení, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít 

např. k vniknutí výbušnin do oken či zapálení střechy. Zábavní pyrotechnikou bychom neměli ohrozit další 

osoby.   

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost 

      

 Tříkrálová sbírka 
Dobročinnou akci Tříkrálová sbírka pořádá každoročně Charita 

České republiky.  Skupinky koledníků, doprovodné akce                         

i distribuci pokladniček pak organizují jednotlivé místní Charity. 

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech 

republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel.  Výtěžek 

sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, 

matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde 

sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc                          

do zahraničí. Prosíme Vás tímto o vstřícnost ke koledníkům, kteří budou v lednu navštěvovat domácnosti                      

v  našich obcích  a děkujeme  za Vaši dobrou vůli pomáhat lidem v nouzi.                                                               

          Biskupství Brněnské 

 

 Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích bude beze změny 

 

 Soutěž obcí v třídění odpadů MY TŘÍDÍME NEJLÉPE 
V letošním ročníku soutěže se obec Věcov umístila ve své kategorii na 13. místě s celkovým počtem 

65,65 bodu. Děkujeme těm občanům, kterým není zatěžko vytřídit odpad.  

 

 Pošta Věcov – provoz mezi vánočními svátky dle běžné provozní doby 

 

 Ordinační hodiny MUDr. Jelínkové v období vánočních svátků 
o Úterý 27. prosince zástup MUDr. Petrů Sněžné 7:00 – 9:00 hodin   

o Středa 28. prosince zástup MUDr. Petrů Sněžné 7:00 – 9:00 hodin 

o Čtvrtek 29. prosince 7:00 – 9:00 hodin 

o Pátek 30. prosince 7:00 – 9:00 hodin 

 

http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
http://www.trikralovasbirka.cz/vysledky/
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D A Ň  Z  N E M O V I T O S T Í  P O  D I G I T A L I Z A C I  

Důsledkem obnovy katastrálního operátu (digitalizace), která byla v letošním roce provedena                      

v našich katastrech,  může být jak změna výměry parcel, změna čísel parcel, změna druhu pozemku tak 

změna poplatníka daně z pozemku. Poplatníkem je v zásadě vlastník pozemku; výjimku představovaly 

pronajaté pozemky, jestliže byly evidované v Katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem PK, kdy byl 

poplatníkem daně nájemce. Po skončení obnovy katastrálního operátu již pozemky nejsou evidovány 

zjednodušeným způsobem (dále jsou již vedeny jako např. orná půda, trvalý travní porost, lesní pozemek, 

ostatní plocha atd.), proto se poplatníkem stává vlastník.  
Změna výměry parcely, změna čísel parcel, změna druhu pozemku i změna poplatníka daně                        

z nemovitostí jsou okolnostmi rozhodnými pro vyměření daně z nemovitostí. Vlastník nemovitostí je tedy 

povinen za nemovitosti dotčené provedenou obnovou katastrálního operátu, při které u nich došlo                            

ke změnám těchto rozhodných okolností, podat úplné nebo dílčí daňové přiznání na rok následující po roce, 

v němž tyto změny nastaly, tzn. na rok 2017.  

Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je povinen tak učinit do 31. ledna 2017. 

Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní a daňové přiznání poté nepodá ani na výzvu správce 

daně, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu 

(závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy však ve výši minimálně 500,- Kč).  

Daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2017  tedy musí do 31. ledna 2017 osobně na FÚ 

ve Žďáře nad Sázavou podat poplatníci, kteří: 

- pronajímali nebo vlastnili pozemky evidované v Katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem 

(PK) 

- mají po digitalizaci změnu výměry parcel, změnu čísel parcel či změnu druhu pozemku (dojde                     

ke změně výše daně z nemovitostí) 

- daňové přiznání k dani z nemovitých věcí by neměli zapomenout podat zejména poplatníci, kteří                  

v roce 2016 nebo i dříve nově nabyli do svého vlastnictví pozemek, zdanitelnou stavbu nebo bytovou                    

či nebytovou jednotku 

- také ti poplatníci, kteří nemovitou věc darovali, prodali nebo jinak pozbyli, musí tuto skutečnost 

oznámit finančnímu úřadu 

- povinnost podat daňové přiznání mají také poplatníci, kteří na již v minulosti přiznané nemovité věci 

provedli stavební úpravy – přístavbu, nástavbu nebo ji naopak zbourali 

- nahlásit se také musí změna druhu pozemku v případě zakoupení pozemku ke stavbě – ode dne 

vystavení stavebního povolení pozemek nabývá statusu stavební parcely (nikoliv např. TTP) 

- změna také nastává u druhu pozemku „ostatní plocha“ – FÚ zajímá skutečný stav v terénu, nikoliv 

způsob využití ostatní plochy uvedený v katastru (např. neplodná půda). Před návštěvou finančního úřadu 

doporučujeme si zrevidovat všechny „ostatní plochy“ a zejména „neplodné půdy“ na vašem LV a zjistit si 

skutečný stav kultury. Pokud budete trvat na „neplodné půdě“, je nutné si na obecním úřadě ve Věcově 

požádat o potvrzení neplodnosti pozemku (neplodná půda: pozemek, na němž se nachází prudký svah, skála 

a jiné neplodné půdy, kterými se rozumí zejména zarostlé rokle, vysoké meze s křovinami nebo s kamením, 

kamenitý terén, ochranné hráze, bermy u regulovaných vodních toků a pozemek, který neposkytuje trvalý 

užitek z jiných důvodů, zejména plocha zarostlá křovinami nebo zanesená štěrkem nebo kamením,                            

s výjimkou případů, kdy stav pozemku je důsledkem lidské činnosti nebo nečinnosti a pozemek lze opět 

uvést do stavu umožňujícího jeho trvalé hospodářské využití). Skutečný stav lze zjistit na internetu 

náhledem na leteckou mapu např. na www.ikatastr.cz.   
 

Na obecním úřadě si můžete vyzvednout formuláře „Přiznání k dani ...“ včetně příloh. Pracovnice 

OÚ Vám v úředních hodinách (pondělí a středa od 8:00 – 16:00 hodin nebo po tel. domluvě) pomohou 

s jejich vyplněním. S sebou si vezměte srovnávací sestavení parcel, nebo jsou k nahlédnutí                                 

i v kanceláři OÚ. Předvyplněný formulář Vám zkrátí čas strávený na Finančním úřadě. 

 

Nově také Finanční úřad poskytuje možnost zasílat údaje pro placení daně z nemovitostí e-mailem. 

Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách obce.  

 

 

http://www.ikatastr.cz/
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Z tvrdého kraje, heboučké srdce pro paní Irenu Kratochvílovou 
1. – 5. ročník (30 žáků) pod vedením paní učitelky Renaty Ondrůchové a Gabriely Havlíčkové  

Proč tvrdý kraj, proč heboučké srdce? Dovolte nám krátké představení a vysvětlení. Jsme žáci 

malotřídní Základní školy ve Věcově. Ve škole panuje téměř rodinná atmosféra. Starší žáci pomáhají 

mladším spolužákům, učíme se vzájemné toleranci.  

Obec Věcov se nachází v CHKO Žďárské vrchy v kraji Vysočina. Kraj Vysočina tiše přijímá 

přízvisko, tvrdý kraj, který je spoutaný kopci a údolími, mezi kterými se nachází malebné vesničky.                       

Na kopcích v okolí Věcova se pasou ovce místních farmářů a tím už napovídáme, proč je naše srdce 

heboučké. Srdce jsme plstili z vlněných česanců. Pro koho bude? To se rozhodlo velice záhy na naší třídní 

poradě. Na jaře se nám totiž prostřednictvím projektu Nevidět neznamená nežít, představila nevidomá paní 

Irena Kratochvílová z Hodonína, která si nás svým pozitivním přístupem a otevřeností naprosto získala. 

Vysvětlila nám, jak vidící mohou účelně nevidomému pomoci, nebo naopak různé životní situace, byť                   

i neúmyslně znesnadnit. Celou řadu situací jsme také vyzkoušeli přímo v praxi a se zájmem poslouchali 

příběhy z jejího života, které mimo jiné popisuje ve své knize Moje dětství ve tmě. Ano, paní Irena je jasná 

volba! 

Když jsme dokončili srdce, které konečně vypadalo podle našich představ (červené, plstěné, měkké, 

voňavé, masážní, s pílí vyrobené), pozvali jsme paní Irenu k nám do školy. Všichni jsme se na ni moc těšili 

a byli zvědaví, co nám na srdce řekne. A nezklamala nás. Byla jako vždy skvělá. Nešetřila chválou ani 

obdivem nad tím, jak se nám srdce povedlo. Sama si vyzkoušela techniku plstění a se smíchem uznala,                    

že to není jen tak. 

A co říci závěrem? Naučili jsme se techniku mokrého plstění, to je pravda, ale mnohem důležitější je,               

že jsme si připomněli, jak je hezké někomu udělat radost a potěšit ho. Mnohdy stačí jen maličkost – 

drobnost, úsměv nebo jen milý pohled, na což v dnešní uspěchané době často zapomínáme. A tak nevíme, 

kdo koho vlastně obdaroval, zda my paní Irenku nebo ona nás nepředstíranou radostí, která nás ještě dlouho 

hřála u srdce. 

 

 

Otevřený dopis k rukám pana starosty 

 

Dne 26. 11. 2016 se v Míchově slavnostně posvětilo a spustilo znovuzvonění  v naší  společné 

zvoničce. Zvonilo se týden vždy v čase 7.00 hod. ráno – 30 vteřin, v poledne – 3 minuty a večer v 18.00 

hod. – 2 minuty. 

Občané byli srozuměni s tím, že se dá zvonění upravit, proto se též vyhovělo i stížnosti  paní XY, 

která úpravu zvonění požadovala a obrátila se se svou žádostí přímo na starostu. Paní XY se v této 

souvislosti odvolává na obecní vyhlášku, podle níž je každý povinen zdržet se o nedělích v době od 6.00 - 

9.00 hod. a od 12.00-22.00 hod veškerých činností spojených  s užíváním zařízení a přístrojů způsobující 

hluk např. sekaček, cirkulárek atd. (viz. vyhl. čl.1, bod 2.). Dle paní XY  i vyzvánění zvoničky do výčtu 

těchto činností dle  zmíněné vyhlášky spadá. Výlučně zájmu dobrých sousedských vztahů bylo rozhodnuto, 

že ode dne 05. 12. 2016 se tedy ranní vyzvánění  v Míchově  ruší. 

Zvonění v časech 12.00 hod a 18.00 hod, kdy jsou všichni vzhůru a nikoho se tímto neobtěžuje,                  

je ponecháno. Doufejme, že většina občanů, co petici podepsala, je s vyzváněním spokojena.  

Pro úplnost dodávám, že dle informace od zvonařů nelze intenzitu zvonu snížit. Každý zvon má svůj 

specifický hlas. 

Přeji všem veselé vánoce a šťastný rok 2017. 

 

V Míchově  dne 04. 12. 2016                                              Dana Kašová 

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