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POŠTA PARTNER

OZNÁMENÍ
Od pondělí 1. října 2018 bude
POŠTA PARTNER VĚCOV
umístěna v budově obecního úřadu ve Věcově
V souvislosti s převodem bude provoz pošty Partner omezen
následovně:
- ve středu 26. 9. 2018 – provoz v restauraci od 10:00 do 14:30 hodin
- ve čtvrtek 27. 9. 2018 – pošta Partner uzavřena
- pátek 28. 9. 2018 – pošta Partner uzavřena – státní svátek
- pondělí 1. 10. 2018 – provoz na obecním úřadě ve Věcově od 13:00 do 16:00 hodin

ROZSAH HODIN PRO VEŘEJNOST OD 1. ŘÍJNA 2018:

PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

DOPOLEDNE
OD – DO
08:00 10:00
08:00 09:00
08:00 10:00
08:00 10:00
08:00 09:00

ODPOLEDNE
OD – DO
13:00 16:00
----13:00 17:00
---------

Telefon: 561 202 215
Informace o službách:
V provozovně Partnera budou ukládány listovní a balíkové zásilky, včetně zásilek na dobírku. Současně zde
bude možno realizovat:
 podání obyčejných listovních zásilek, doporučených zásilek, odpovědních zásilek, cenných psaní,
obyčejných balíků, cenných balíků, balíků Do ruky, balíků Na poštu, zásilek EMS a poštovních
poukázek A, B, C a D
 výplatu poštovních poukázek A, B, C a D a výplatu důchodů
 operace ERA platebními kartami (vklad, výplata, příkaz k úhradě), transakce k účtům (vklady, výplaty
a příkazy)

VOLBY ZASTUPITELSTVA OBCE
Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí
Dle § 29 zákona o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
a vyhlášky Ministerstva vnitra č. 59/2002 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb.
oznamujeme:
1. Volby do zastupitelstva obce Věcov se uskuteční
v pátek 5. října 2018 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 6. října od 8:00 do 14:00 hodin
2. Místa konání voleb:
a) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Jimramovské Pavlovice:
Volební okrsek č. 1 – Jimramovské Pavlovice – budova lihovaru čp. 14 – klubovna (vstup od komína)
b) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Míchov:
Volební okrsek č. 2 – Míchov – obecní dům v Míchově čp. 21 – bývalá prodejna (přízemí)
c) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Věcov:
Volební okrsek č. 3 – Věcov – budova základní školy ve Věcově čp. 66 – družina (přízemí)
d) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Odranec a Koníkov:
Volební okrsek č. 4 – Odranec + Koníkov – kulturní dům Odranec čp. 6 – klubovna
e) Pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Roženecké Paseky:
Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky – kulturní dům Roženecké Paseky čp. 1 – sál KD
3. V obci Věcov se volí 15 členů zastupitelstva obce

 Volič po příchodu do volební místnosti prokáže svoji totožnost a státní občanství ČR, popřípadě



1)

2)
3)

státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území ČR. Totožnost a státní občanství
prokáže volič občanským průkazem nebo cestovním pasem ČR, jde-li o cizince zapsaného v dodatku
stálého seznamu voličů průkazem o povolení k pobytu. Voličské průkazy se nevydávají
Úprava hlasovacího lístku a způsob hlasování:
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacího lístku, vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě
hlasovacího lístku. Pokud se volič neodebere do prostoru určeného pro úpravu hlasovacího lístku,
nebude mu hlasování umožněno. Volič může upravit hlasovací lístek jedním ze způsobů:
Volič označí křížkem  jednu politickou stranu. V takovém případě dostávají hlasy kandidáti
voličem označené strany, nejvýše však tolik kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku, kolik činí
počet volených členů zastupitelstva
Volič křížkuje  kandidáty napříč stranami, přičemž každému kandidátovi připadne jeden hlas,
maximálně však 15 kandidátu
Volič obě metody zkombinuje. Označí jednu stranu a dále vybere u ostatních stran jednotlivé
kandidáty. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům jiných stran. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá
do voleného počtu zastupitelů
Volič vloží hlasovací lístek šedé barvy do úřední obálky šedé barvy. Po opuštění prostoru určeného
pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič tuto úřední obálku před okrskovou volební komisí
do volební schránky
Neplatné jsou hlasovací lístky, na kterých není označena ani volební strana a ani žádný kandidát,
dále jsou neplatné ty, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky, které jsou přetržené,
a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce
vloženo několik hlasovacích lístků do téhož zastupitelstva
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 Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu
vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném
pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise,
a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit
do volební schránky
 Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech voleb
okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, avšak pouze v územním
obvodu stálého volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V takovém
případě okrsková volební komise vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou volební schránkou, úřední
obálkou a hlasovacím lístkem

ZASTUPITELSTVO OBCE
Usnesení z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 6/2018
konaného dne 6. září 2018
Kontrola usnesení:
•
Schůzka COOP Velké Meziříčí – splněno
•
•

Dokumentace – ohledně nájemních smluv – vede místostarostka Jarmila Librová
Schůzka s CHKO – splněno

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
•
Situaci kolem prodejny COOP Roženecké Paseky – žádost o doplacení ztráty cca 10.000 Kč, jednání
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

se přesunuje na další ZO
Sbírku na zadluženou obec Prameny
Kolaudaci vodovodu v Odranci a práce s tím související, včetně opravy MK
Přípojky vodovodu v Odranci, napojení, PD připravenost a jiné
Pořízení kontejneru na textil, drtiče a kompostérů s dotací z OPŽP 85 % - již ukončeno, ještě se vydávají
kompostéry
Fond Vysočiny – Odpady 2017 dotace na pořízení kontejnerů na separovaný odpad, oprava
velkoobjemových kontejnerů – již ukončeno
Veřejné osvětlení Míchov. Pořízeno s přispěním dotace FV grant Rozvoj vesnice 2017 – již ukončeno
Grant FV Naše škola 2017 – dotace na spolufinancování rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Věcov
–
cena celkem 337.000 Kč – ukončeno, ostatní reko-práce v ZŠ před dokončením
Kůrovce v obecním lese – pokáceno Věcov cca 18 stromů, Odranec cca 22 stromů. Větší část určena
na řezivo pro OÚ a zbytek na palivo
Mulčování krajnic a ostatních ploch – první seč provedena, bude ještě provedena seč před zimou
Nedostatek pitné vody v Míchově – dočasně odpojení farmy ZD Vrchy Věcov aby se naplnil vodojem
Práce na lihovaru – pokládka dlažby a obkladů v šatně pro zaměstnance OU, je provedeno zaplachtování
a laťování přístavby HZ pro hasiče, pokrytí a dodělání skladu do zimy.
Provoz kompostárny Věcov – zatím skladována biomasa v areálu kravína, bude budována kompostárna
u regulační stanice plynu ve Věcově
Ostatní záležitosti z Rady obce – významní sportovci a naši rodáci
Výzvu Vysaďme strom – Lípu k výročí 100 let od založení republiky
Pořízení územní studie v5 a I/Z9 Věcov – lokalita nad hřištěm (drobná úprava proti původní verzi). Nutný
podklad pro povolení zasíťování lokality nad hřištěm. V současné době se dodělává PD a bude požádáno
o povolení stavby. Poté budou osloveni zhotovitelé a budou se moci pozemky prodat stavebníkům.
Nabídku reklamy na vířivky od firmy od Poličky. Začínající firma, která by ráda umístila v naší obci
reklamní bannery
Termín posledního jednání ZO – čtvrtek 27. 09. 2018 v 16:00 hodin na obecním úřadě ve Věcově, poté
Maršovice (18:00 hodin)
Provedení dílčího auditu – přezkoumání hospodaření ze dne 06. 08. 2018 bez zjištěných nedostatků
a závad
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•
•

Leták na kontrolu kvality vody do schránek – varování občanům, jedná se o neodborné posouzení
kvality vody a nabízení předražených filtrů vody a jejich servis!!!
Připomínky:
» M. Prudká – kvalita silnice u Kejdy k Míchovu – možnost opravy z dotací MMR v roce 2019
» M. Topinka – pořízení kachlových kamen do KD Odranec – cenu nad 10.000 Kč doplatí SDH Odranec,
čištění (lakování) parket v KD zatím odloženo po posouzení nejlepší varianty.

Zastupitelstvo obce schvaluje:
•
Usnesení 1/6/2018: Záměr č. 8/2018/KP o prodeji pozemků v k.ú. Míchov p.č. 18/3 zahrada o výměře 65 m2
•
•

•

•
•
•
•
•

a p.č. 493/11 ostatní plocha o výměře cca 100 m2
Usnesení 2/6/2018: Odkup pozemku v k.ú. Věcov p.č. 121/6 ostatní plocha o výměře 192 m2
za cenu 15 Kč/m2 (příjezd na parkoviště u ZD)
Usnesení 3/6/2018: Záměr č. 9/2018/KP o směně pozemků v k.ú. Koníkov: odkup pozemku p.č.
285/11 ostatní plocha o výměře 258 m2 a prodej pozemku p.č. 117/2, orná půda o výměře 155 m2 za cenu
15 Kč/m2
Usnesení č. 4/6/2018: Smlouva o budoucí darovací smlouvě mezi Krajem Vysočina a Obcí Věcov
o darování povrchu silnice III/36037 – k.ú. Odranec části pozemků p.č. 447, 446/24, 440/1, 446/1 –
úsek
od 1.530 do 1.972 km – celkem 442 m. Jedná se o úsek povrchu MK od KD po bývalou školu
Usnesení 5/6/2018: Žádost o dofinancování ztráty za rok 2017 prodejny COOPu v Roženeckých Pasekách
provozovateli, konečné rozhodnutí se přesouvá do nového volebního období
Usnesení 6/6/2018: Sestavení splátkového kalendáře pro ZD Vrchy Věcov na úhradu dluhu za vodné (cca
100.000 Kč)
Usnesení 7/6/2018: Rozpočtové opatření č. 6/2018 dle Přílohy ZO 6/2018 č. 1
Usnesení 8/6/2018: Registrace v akci Lípy Vysočiny ke 100 výročí založení republiky
Usnesení 9/6/2018: Smlouvu o odvážení oděvů, obuvi a textilu – kont. Odranec. Textil Eco, a.s.
a Obec Věcov

Zastupitelstvo obce ukládá:
•
Místostarostce obce
•
•

oslovit vhodné provozovatele s nabídkou na pronájem prodejny
v Roženeckých Pasekách
Starostovi obce dojednat se ZD Vrchy Věcov splátkový kalendář na úhradu dluhu za vodné ve výši
100.000 Kč
Místostarostce obce ujednat podmínky vyvěšení reklamy na vířivky pro umístění bannerů

Zastupitelstvo obce vyhlašuje:
•
Záměr č. 8/2018/KP o prodeji pozemků v k.ú. Míchov p.č. 18/3 zahrada o výměře 65 m 2 a p.č. část
•

493/11 ostatní plocha o výměře cca 100 m2 . Cena 10 Kč/m2.
Záměr č. 9/2018/KP o prodeji pozemků v k.ú. Koníkov
za cenu 15 Kč/m2

Skončeno: 21:10 hodin

p.č. 117/2, orná půda o výměře 155 m 2,

Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká

NABÍDKA

KOMPOSTÉRŮ

Občané a chalupáři, kteří mají zájem o domácí
kompostér, se mohou dostavit na obecní úřad
do Věcova k podpisu žádosti o poskytnutí domácího
kompostéru a k jeho vyzvednutí. Kompostéry mají
objem 1200 litrů (tři díly), jsou bez dna s víkem,
montáž bez použití nářadí. Po podpisu žádosti bude
kompostér vydán v lihovaru v Jimramovských
Pavlovicích.

ZÁROVEŇ UPOZORŇUJEME OBČANY, ŽE DO ORANŽOVÝCH KONTEJNERŮ NA BIOODPAD
V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPATŘÍ VĚTVE A KLACKY. SBĚRNÉ MÍSTO NA VĚTVE A DŘEVNÍ
HMOTU JE V JIMRAMOVSKÝCH PAVLOVICÍCH U RYBNÍČKŮ
NEBO NA DOTAZ NA TEL. ČÍSLE 721 184 759
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ROZBORY VODY
Výsledky rozborů pitné vody
Ukazatel
Teplota vody
Zákal
pH
Dusičnany
Dusitany
Amonné ionty
Železo
Mangan
Koliformní bakterie
Počty kolonií při 220 C
Počty kolonií při 360 C
Escherichia coli

Limit
8 – 12
5
6,5–9,5
50
0,50
0,50
0,20
0,05
0
200
40
0

Odranec
čp. 35
17,8
< 0,2
8,3
44
< 0,05
< 0,05
< 0,04
< 0,02
0
5
0
0

Věcov
čp. 26
21,5
< 0,2
7,0
21,1
< 0,05
< 0,05
< 0,04
< 0,02
0
0
0
0

Míchov
čp. 21
16,3
0,5
7,1
23,2
< 0,05
< 0,05
0,26
0,033
0
3
2
0

VODOVOD ODRANEC
Vážení občané a chalupáři, vodovod v Odranci se nám po dlouhých peripetiích podařilo dotáhnout
do zdárného konce a koncem června i řádně zkolaudovat a zprovoznit. V současné době jsou vodovod
i vodárna kapacitně nastaveny na plný provoz. Tlak v řádu je nastaven na 2 - 2,2 Atm. Tlak může v závislosti
na odběru a nadmořské výšce odběrného místa trochu kolísat. Voda ve vodovodu je pitná a bez závad.
Zatím se zdá, že i vydatnost pramene je dobrá a nemá vliv na sousední prameniště jiných vodovodů.
Probíhá postupné napojování domovních přípojek. Vodoměry a smlouvy k podpisu jsou připraveny
na obecním úřadě k vyzvednutí proti podpisu. Při napojování je nutné kontaktovat pracovníka obce pana
Prchala, který přípojku zkontroluje a zaplombuje vodoměr. Vodné je pro tento rok zatím stanoveno
dle finančního projektu akce na 44 Kč/m3. Po uzavřeném období se bude přepočítávat dle skutečných
nákladů a může se výrazně snížit v závislosti na odebraném množství pitné vody.
Jsou též opraveny povrchy překopů a na jaře 2019 by se to měly přeasfaltovat případné propady. Není
spraven úsek komunikace v Hliníkách, kde je nutné udělat celkový povrch a v roce 2019 bude žádáno
o dotaci.
Co se týče komunikace nad obcí od p. Šmerhovského po Husákovi, bude se tento úsek dělat až následující
roky dle financí a dotací (2020-2022). Z důvodu zvýšeného provozu a rychlosti se na této komunikaci
uvažuje o zpomalení provozu (dopravní značení, retardér apod.).
Také bych Vás rád požádal, pokud uvidíte, že je někde vystouplý uzávěr nebo hydrant nad povrch
komunikace, abyste nám to oznámili. V zimním období by totiž mohlo dojít ke stržení pluhem. Jedná
se především o nezpevněné části komunikace.
Děkuji za trpělivost po dobu výstavby vodovodu. Jsem rád, že se to podařilo dotáhnout až do konce a voda
je pitná a je jí dostatek. V tomto již déletrvajícím suchém období bude s dostatkem pitné vody čím dál větší
problém.

Zdeněk Vraspír
starosta obce
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HASIČÍ ODRANEC
Návštěva ukrajinské delegace v Odranci
Jednou ze zastávek delegace
Generálního ředitelství hasičů Ukrajiny
se sídlem v Kyjevě v kraji Vysočina byl
i Odranec. Šestičlennou ukrajinskou
delegaci (pět plukovníků z kyjevského
generálního ředitelství
a náměstek
ředitele
profesionálních
hasičů
Zakarpatské oblasti),
doprovázenou
novým ředitelem HZS Kraje Vysočina plk.
Jiřím
Němcem,
koordinátorkou
zahraničních vztahů Kraje Vysočina
Bc. Kateřinou Svobodovou a Janem
Slámečkou, náměstkem starosty SH ČMS,
starostou KSH Kraje Vysočina, přivítal
Sbor dobrovolných hasičů Odranec ve středu 1. srpna v odpoledních hodinách. Smyslem jejich návštěvy
bylo přímo na místě poznat činnost dobrovolných hasičů v České republice a díky dobrým vztahům KSH
Kraje Vysočina se Zakarpatím zamířili právě na Vysočinu.
Na Ukrajině mají pouze profesionální hasiče a chtěli by se připravit na zakládání dobrovolných hasičů.
Setkání s nejvyššími představiteli ukrajinských hasičů bylo velice příjemné, na Odranci se zajímali
o historii sboru, jak a za co dokázal sbor nakoupit hasičské stříkačky v minulosti, jaká je praxe dnes. Nejvíce
je však zajímala práce s mládeží a hlavě s malými dětmi. Nejmladší členové SDH Odranec (4-10let) jim
předvedli na hřišti požární útok. Ukázka byla velice zdařilá, oceněná potleskem a sladkostmi dovezenými
z Ukrajiny.
Tímto bych chtěl SDH Odranec poděkovat za velmi dobrou reprezentaci sboru a obce.
Zdeněk Vraspír
Starosta okrsku

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začal nový školní rok
Po rušných prázdninách jsme se sešli v pondělí 3. září ve velké třídě. Schodiště zářilo čerstvou bílou barvou,
sociální zařízení novotou. Zrekonstruované prostory jsou ve veselých barvách – žluté (dívčí záchody)
a modré (chlapecké). Vstupní chodba svítí také žlutou. Zřizovateli se podařilo získat dotaci. Škoda,
že dokončovací práce se stále protahují a není ještě vše hotovo.
3. září jsme vstoupili do nového školního roku. Prvňáčky a jejich rodiče přišla uvítat místostarostka paní
Jarmila Librová. Popřála dětem i jejich rodičům úspěšné zahájení školní docházky a předala žákům dárek –
sadu školních potřeb. Přivítali jsme tyto prvňáčky:
Šimona Bobulu z Koníkova, Jiřího Jílka z Odrance, Aleše Tulise a Vendulu Peňázovou z Věcova a Františku
Vrbickou z Roženeckých Pasek. A tyto nové paní učitelky – Bc. Martinu Křížovou, Dis. a Mgr. Marii
Havířovou.
Dotační programy
Škole se podařilo získat dotaci na částečné vykrytí nákladů spojených s výukou plavání. Dotaci poskytlo
MŠMT.
1. září 2018 byl zahájen projekt Zjednodušené šablony II pro ZŠ a MŠ Věcov. Projekt podporuje a rozvíjí tyto
oblasti: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné setkávání, podpora
rozvojových aktivit, spolupráce s rodiči a veřejností.
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Projekt bude realizován během následujících 2 školních roků.
Co konkrétního bude ve škole realizováno?
Školní asistent (obdoba sociálního pracovníka) pomáhá ve škole s organizování mimoškolních
a zájmových činností a pomáhá realizovat vzdělávání (2 školní roky)
Klub zábavné logiky a deskových her – určeno žákům 3. – 5. ročníku (letos)
Badatelský klub (bude realizován v příštím školním roce)
Vzdělávání učitelů
Komunitně osvětová setkávání
Projektové dny
Projekt je podporován Evropskou unií částkou asi 450 000 Kč.
Kromě zmíněných činností budou v tomto školním roce žáci pracovat v těchto kroužcích – keramika,
včelařství, katolické a evangelické náboženství.
M.Prudká, řed.školy

POZVÁNKY
 ČESKÝ SVAZ ŽEN VĚCOV
Vás zve ve středu 26. září 2018 do hasičské zbrojnice ve Věcově na besedu o rané péči s paní Lenkou
Hrubešovou. Raná péče je soustava služeb a programů poskytovaných ohroženým dětem a dětem
se zdravotním postižením a jejich rodinám. Začátek v 17:00 hodin
Srdečně zvou pořadatelky
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MOŠTÁRNA
ROŽENECKÉ PASEKY

Vždy v sobotu od 13:00 do 16:00 hodin
Ostatní dny nebo větší množství ovoce po dohodě
na tel. 731 845 967
VEZMĚTE SI DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ NÁDOB!

OVOCE MUSÍ BÝT ČISTĚ OMYTÉ A NENAHNILÉ !!!!!
Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová
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