
 

  

 

 

 

 
 

Občasník Obecního úřadu Věcov 
Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké Paseky – Věcov 

www.vecov.cz      obu.vecov@tiscali.cz       tel. 566 562 821, 566 562 126                                                        2/2019 

 

USNESENÍ řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 2/2019 konaného 
dne 4. března 2019 v 18:00 hodin v hasičské zbrojnici ve Věcově čp. 74 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Ing. Jan Chroust, Bc. Jaroslava 
Bobková, Mgr. Miroslava Prudká, Milan Lamplot, Ing. Jiří Mareček, Helena Vraspírová, Pavel Macháček, Jan 
Kostečka, Jana Kadeřávková, Pavel Topinka, Mgr. Aleš Tulis, Milan Černý 
Omluveni: Marek Buřval 
Kontrola usnesení:  

 zajištění vyúčtování roku 2018 od COOP Velké Meziříčí – termín do 31. 03. 2019 – trvá  

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

 situaci kolem prodejny COOP v Roženeckých Pasekách: 

 petici se 75 podpisy občanů Roženeckých Pasek 

 vyúčtování za rok 2018 zatím není k dispozici 

 dopis občanky z Míchova – kamera snímá i jejich dům a zahradu (účelem je snímání silnice). Kamera 
bude částečně zastíněná  

 situaci kolem Restaurace Věcov – prodej budovy v současné době v nabídce za 3 miliony Kč. Pro 
obec nabídka splátek 

 vytýkací dopis majitelce psů z Věcova  – problematika volného pobíhání psů. Dopis převzala a 
zjedná nápravu 

 Průběh akcí a aktivit obce a zaměstnanců – opravy vozidel, opravy majetku po zimním období apod. 

 neodborné zařezání červeného javoru v Odranci, je třeba ošetřit tak, aby nedošlo k uschnutí. 

 vlhké stěny v KD Odranec – zatékání vody nad prostory kuchyně a skladů – nahlášení pojistné 
události dle získaných odhadů škod od řemeslníků. 

Zastupitelstvo obce schvaluje 

 Usnesením č. 1/2/2019: Prodej pozemků dle vyhl. Záměru č. 10/2018/KP v k.ú. Míchov pč. 7/1                  
o výměře 1.045 m2 a pč. 177/4 o výměře 3 m2. Prodej pro stavbu RD k trvalému bydlení. Prodej  
za cenu 40 Kč/m2 vč. DPH + náklady na územní studii v částce 7.125 Kč (Pro 14, proti 0, zdržel se 0) 

 Usnesením č. 2/2/2019: Prodej pozemku dle vyhl. Záměru č. 1/2019/KP v k.ú. Jimramovské 
Pavlovice pč. část 259/6 o výměře cca 100-200 m2 ostatní plocha za cenu 10 Kč/m2. Konečný 
prodej bude schválen po geometrickém zaměření a upřesnění výměry (Pro 14, proti 0, zdržel se 0) 

 Usnesením č. 5/2/2019: Darovací smlouvou mezi Obcí Strachujov a Obcí Věcov na částku 5.000 Kč 
na zkvalitnění svozu bioodpadu v těchto obcích (Pro 14, proti 0, zdržel se 0) 

 Usnesením č. 6/2/2019: Zařazení koncového úseku povrchu silnice III/36037 od km 1,530 do km 
1,972 – délka 442 m v m. č. Odranec a v k.ú. Odranec v ceně 100.000 Kč do majetku obce Věcov. 
Majetek převeden darem z Kraje Vysočina (Pro 14, proti 0, zdržel se 0) 

 Usnesením č. 7/2/2019: Rozpočtové opatření č. 1/2019 dle Přílohy ZO 02/2019 č. 1 (14, 0, 0) 

 Usnesením č. 8/2/2019: Schvaluje Smlouvu o výpůjčce mezi Obcí Věcov a COOP Velké Meziříčí               
na nebytové prostory v Roženeckých Pasekách (současná prodejna) – hrazení případné ztráty                     
+ doplacení 40.000 Kč garantovaného zisku.  Úhrada nákladů na vodu, komunální odpady, 
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vyvážení jímky zůstává nadále bez poplatku na vrub obce. Nebytové prostoty dány do výpůjčky 
zdarma. COOP Velké Meziříčí bude hradit ostatní provozní náklady - plyn, telefon, el. energii                  
a další náklady s provozem související (Pro 8, proti 2, zdržel se 4) 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

 Usnesením č. 3/2/2019: Záměr č. 2/2019/KP na prodej části pozemku v k.ú. Míchov pč. 493/11. 
Jedná se o doplnění již schváleného Záměru č. 2/2018/KP.  Záměr na prodeji nově vytvořených 
pozemků dle GP 114-7/2019: pč. 493/15 o výměře 15 m2 a pč.  493/14 o výměře 14 m2. Oba 
pozemky jsou oplocené a užívané žadatelem (Pro 13, proti 1, zdržel se 1) 

 Usnesením č. 4/2/2019:  Záměr č. 3/2019/KP na prodej části pozemku dle GP 235-81/2018  v k.ú. 
Věcov pč. 412/40 o výměře cca 800 – 1.500 m2 za cenu 3 Kč/m2 + 50% nákladů geologického 
posudku ohledně prameniště (7500 Kč). Pozemek je zatížen věcným břemenem braní a čerpání 
vody ve prospěch žadatelky (Pro 14, proti 0, zdržel se 0) 

Zastupitelstvo obce zamítá: 

 Prodej pozemků v k.ú. Míchov pč. 7/1 a pč. 177/4 žadateli, který podal žádost po vyhlášení záměru 
jako druhý. Odůvodnění:  Pozemek prodán místnímu žadateli pro výstavbu RD dle územní studie              
a ÚPD obce 

Zastupitelstvo obce ukládá: 

 Starostovi obce odpovědět na dopis občance z Míchova  (bezpečnostní zabezpečení kamery                        
a ochrana soukromí – přístupové kódy ke kameře pouze starosta,  předseda OsV v Míchově pro 
Míchov + předseda OsV R. Paseky pro Paseky + SÚS Bystřice) 
 

Skončeno: 20:15 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
 

 
 Upozornění vlastníkům lesa 

 Upozorňujeme vlastníky lesů na povinnost předat MěÚ Nové Město na Moravě odboru životního 
prostředí souhrnné údaje z lesní hospodářské evidence za rok 2018, kterou vypracovává vlastník lesa                       
ve spolupráci s odborným lesním hospodářem. Ke splnění této povinnosti je stanoven termín 31. 03. 2019. 
Tiskopisy jsou k vyzvednutí na obecním úřadě. 

 

 Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les dle § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 
Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpis 

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les naleznete na webových stránkách obce: 
http://www.vecov.cz/cz/ou-formulare-ke-stazeni  (Obecní úřad/Formuláře ke stažení). 
Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les musí vedle obecných náležitostí obsahovat: 
a)    označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin                   
a situační zákres 
b)    doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, 
nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li 
žadatelem vlastník pozemku 
c)    specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druh dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 
130 cm nad zemí; u zapojených porostů lze namísto počtu uvést výměru kácené plochy 
d)    zdůvodnění žádosti 
Kdy není nutné žádat o povolení ke kácení dřevin? 
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného 
prvku nebo stromořadí a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se 
podle § 8 zákona č. 114/1992 Sb. a § 3 vyhlášky č. 189/2013 Sb. o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve 
znění pozdějších předpisů, nevyžaduje: 
–      pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí 
–      pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2  
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–      pro dřeviny pěstované na pozemcích vedených v KN ve způsobu využití jako plantáž dřevin 
–      pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích  v zastavěném území evidovaných v KN jako druh pozemku 
zahrada, zastavěná plocha a nádvoří nebo ostatní plocha se způsobem využití pozemku zeleň  
–      jedná – li se o dřevinu, která svým stavem bezprostředně ohrožuje život i zdraví nebo hrozí-li škoda 
značného rozsahu – do 15 dnů po zásahu je nutno oznámit toto kácení (stromy v havarijním stavu) 
–      z důvodů pěstebních, za účelem obnovy porostů a při provádění výchovné probírky - musí být oznámeno 
písemně alespoň 15 dnů předem 

(Pozn.: Oznámení o kácení musí mít stejné náležitosti jako žádost o povolení ke kácení)  
Kdy je možno provádět kácení dřevin rostoucích mimo les? 
Kácení dřevin rostoucích mimo les se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu (§ 5 vyhlášky                             
č. 189/2013 Sb.) tj. od 1. listopadu do 31. března. 

 

 Poplatky na rok 2019 lze hradit: 

- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt) 

- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300:  

o variabilní symboly: 
Věcov   1 + vaše číslo popisné 
Míchov  2 + vaše číslo popisné 
Jim. Pavlovice  3 + vaše číslo popisné 
Odranec  4 + vaše číslo popisné 
Rož. Paseky  5 + vaše číslo popisné 
Koníkov  6 + vaše číslo popisné 

 
 specifické symboly: 

skládkovné   10 
vodné, stočné   11 
poplatek pes   12 
nájemné zem. pozemky 13  
nájemné veřejné prostr. 23 

 

 Finanční správa – přiznání k dani z příjmu 

V období vyřizování daňových povinností souvisejících s daní z příjmů provádí vstřícné kroky vůči daňové 
veřejnosti. Chce poplatníkům nabídnout maximální informační servis a co nejvíce jim pomoci s vyřízením 
daňové agendy. Proto i v letošním roce budou její pracovníci zajíždět do vybraných obcí: 
Nové Město na Moravě 13. a 25. března 2018  8:00 – 16:00 hodin Městský úřad 
Jimramov    20. března 2019      8:00 – 16:00 hodin Úřad městyse Jimramov 
Další  informace, vztahující se k podání přiznání k dani z příjmů, včetně formulářů a informací k jejich 
vyplnění, jsou dostupné na internetových stránkách Finanční správy www.financnisprava.cz. 

 

 Volný pohyb hospodářských zvířat a psů po veřejném prostranství 
Upozorňujeme občany, že jsou jako chovatelé hospodářských zvířat, koček a psů povinni zajisti svá 

zvířata proti úniku a nezajištěnému pobíhání po veřejných prostranstvích obcí.  Volně pobíhající (často 
úmyslně) zvířata ničí veřejnou zeleň, zahrádky sousedů a znečišťují veřejná prostranství. Asi největším 
problémem je volné pobíhání psů po veřejných prostranstvích. Abychom předešli pozdějším problémům                
a případným nedorozuměním, upozorňuji, že každý vlastník (chovatel psa) je povinen se postarat o to, aby 
jeho svěřenec volně nepobíhal po veřejném prostranství  nebo volně vnikal na soukromé pozemky. Pokud 
je pes venčen v obci, musí být na vodítku. Pokud se chce volně proběhnout, musí mít bezpodmínečně koš. 
Mimo obec není dovoleno volně vypouštět psy bez přímého kontaktu s majitelem. Zde hrozí, že při vstupu 
do honitby bude pes myslivci – po právu – zastřelen. Žádáme majitele psů, aby se snažili v co největší míře 
zamezit volnému pobíhání psů po obci. Volte, prosím, také vhodná místa k vycházkám a venčení. V případě 
vykonané psí potřeby na návsi nebo jiných frekventovaných veřejných místech (např. u školy) patří                       
ke slušnosti psích pánů úklid po svých svěřencích. Naše obec nemá přestupkovou komisi a tak by se 
všechny prohřešky a problémy musely řešit přes Policii ČR. Pokud dojde k napadení člověka a je nutné 
zavolat Polici ČR, zajistěte si důkazní materiál (foto, video) nebo svědky. Přestupky týkající se volného 
pobíhání zvířat můžete konzultovat s přestupkovou komisí Města Nové Město na Moravě – tel. 566  
598 321, Oddělení právní a obecního živnostenského úřadu, kancelář č. 1.307.  

 
Zdeněk Vraspír, starosta obce 
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 Pozor při pálení ohňů 
 Fyzická osoba nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat. Toto ohlášení na územně příslušný 
hasičský záchranný sbor kraje lze pouze a jen doporučit, a to především z důvodu planých poplachů a tím 
zbytečných výjezdů hasičů. 
Ohlášení pálení na území kraje Vysočina lze provést v zásadě dvěma způsoby: 

o telefonicky na čísle: 950 270 102 – 104 
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení na osobu, která bude spalování provádět, přesná 
identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování 
probíhat, případně další údaje které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru. 

o prostřednictvím webových stránek HZS Kraje Vysočina: https://paleni.izscr.cz/ 
 

 Svoz spalitelného velkoobjemového odpadu, elektroodpadu a nebezpečného odpadu                                       
 Upozorňujeme občany, že v měsíci dubnu proběhne tradiční svoz spalitelného velkoobjemového 
odpadu, nebezpečného odpadu a elektroodpadu. Prosíme občany, aby vyčkali na tento svoz a neodkládali 
zvláště velkoobjemový odpad sami na nepovolené skládky!!!! Také budou v obcích rozmístěny oranžové 
kontejnery na bioodpad, kam patří odpad ze zahrádek. 
Sběrné místo kovového odpadu a elektroodpadu ve Věcově u autobusové zastávky je otevřeno v pátek               
od 8:00 do 14:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 10:00 hodin. Drobný elektroodpad je možno ukládat                      
i do sběrných kontejnerů ve Věcově u HZ a v Jimramovských Pavlovicích u lihovaru, kde jsou na větší kusy 
umístěny i 3 budky.  
 

 Rozbory vody ze dne 04. 02.2019: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních 

prací – bude přerušena dodávka elektrické energie dne 13. 03. 2019:  
 od 7:30 do 10:00 hodin: celá obec Roženecké Paseky + Zadní Koníkov 
 od 10:00 do 12:30 hodin: místní část Štarkov 
 od 12:30 do 15:00 hodin: samota Koráb 

Upozornění: V době přerušení dodávky elektřiny je nutné z důvodu bezpečnosti 
považovat energetické zařízení za zařízení pod napětím! 
 

Ukazatel Limit 
Roženecké 

Paseky čp. 1 

Věcov 

čp. 66 

Míchov 

čp. 19 

Escherichia coli 0 0 0 0 

Koliformní bakterie 0 0 0 0 

Počty kolonií při 220 C 200 0 0 0 

Počty kolonií při 360 C 40 7 0 0 

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

Dusičnany 50 20,8 7,9 17,5 

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

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

pH 6,5–9,5 6,9 7,2 6,9 

Zákal  5 < 0,2 < 0,2 < 0,2 

Železo  0,20 < 0,055 < 0,04 < 0,04 

Teplota vody 8 – 12  5,6 4,0 4,2 

V Ý P A D E K  E L E K T R I C K É  E N E R G I E  
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 Volby do europarlamentu se stejně jako jiné volby v České republice konají v pátek a v sobotu. 
Konkrétně se volební místnosti otevírají v pátek 24. května ve 14:00 hodin. První den je volební místnost 
otevřena obvykle do 22:00. V sobotu 25. května mohou Češi volit od osmé hodiny ráno do dvou hodin 
odpoledne. V jiných členských zemích Evropské unie volby probíhají až do neděle, takže konečné výsledky 
nového složení europarlamentu budou známé nejspíš 26. května večer. Voleb se může zúčastnit každý občan 
Evropské unie s hlasovacím právem. V Česku může volit každý občan České republiky, který alespoň druhý den 
voleb dosáhl věku 18 let, a občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let a je 
po dobu nejméně 45 dnů přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu  na území České republiky. 
Občané volí v místě svého trvalého bydliště. V případě, že v době voleb se budou nacházet jinde, a přesto se 
budou chtít voleb zúčastnit, mohou využít možnosti nechat si vystavit voličský průkaz. Ten jim tenkrát nicméně 
NEUMOŽŇUJE volit v zahraničí, jako třeba u prezidentských voleb, ale pouze volit v jiném okrsku na území 
České republiky. Hlasovací lístky získají voliči využívající voličský průkaz až ve volební místnosti. Volič může 
požádat o vydání voličského průkazu ode dne vyhlášení voleb (23.02.2019), a to osobně u obecního úřadu                    
(u něhož je volič zapsán ve stálém seznamu voličů) do okamžiku uzavření stálého seznamu (22.05.2019) nebo 
podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu (17.05.2019); toto podání musí být                        
v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky; o osobně učiněné žádosti se sepíše úřední záznam. Obecní úřad voličský 
průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího                 
o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle. 
Občan jiného členského státu EU, který má právo volit ve volbách do Evropského parlamentu, projeví svou vůli 
hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky tím, že podá u obecního úřadu,                     
v jehož správním obvodu je přihlášen k trvalému pobytu nebo k přechodnému pobytu na území České 
republiky, nejpozději 40 dnů přede dnem voleb žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského 
parlamentu.  
Občan jiného členského státu EU, který je veden v dodatku stálého seznamu voličů podle zákona o volbách                  
do zastupitelstev obcí projeví svou vůli hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na území České 
republiky tím, že nejpozději 40 dnů přede dnem voleb podá u obecního úřadu, u kterého je v dodatku stálého 
seznamu veden, žádost o zápis do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. 
Formuláře ke stažení na http://www.vecov.cz/cz/volby    

 Okrskové volební komise 
 Členem volební komise se může stát občan České republiky nebo občan jiného státu, který u nás má 
právo volit. Výše jeho odměny se odvíjí od toho, zda je předsedou, místopředsedou či řadovým členem komise, 
zda mají volby jedno, či dvě kola a zda zároveň probíhá více různých druhů voleb.  
Jak se stát členem volební komise? 
Nominace politické strany: první možností je nominace prostřednictvím politické strany nebo koalice stran, 
které kandidují ve volbách, v tomto případě do Evropského parlamentu.  
Přihlášení na obecním úřadě (osobně, poštou, elektronicky): do volební komise se takto může přihlásit občan ČR 
nebo občan jiného státu s volebním právem, který je starší 18 let a který nekandiduje ve volbách.  
Přihláška je ke stažení na www stránkách obce http://www.vecov.cz/cz/volby 
Kolik si členové komisí vydělají? 
Práce ve volební komisi je placená. Aktuální základní odměna člena komise činí 1800 korun, a to jednorázově                 
za celou dobu, kdy volební komise pracuje. Vyšší odměnu má předseda okrskové komise, který se určí losem 
(nebo dohodou) na ustavující schůzi okrskové komise, která se koná vždy několik dnů před samotnými volbami. 
Předseda komise dostane základní odměnu 2200 korun, místopředseda 2100 korun. Podmínkou pro předsedy        
a místopředsedy je účast na školení k vyhodnocení výsledků voleb. 
Jaká je zodpovědnost? 
Okrskové volební komise zodpovídají za organizování voleb ve volební den na nejnižší úrovni. V první řadě 
připravují a organizují průběh voleb ve volební místnosti a dbají na pořádek v ní a následně po skončení voleb 
provádějí podle pravidel popsaných ve volebním zákoně sčítání volebních výsledků, o kterém na závěr 
vyhotovují zápis. 

V O L B Y  D O  E V R O P S K É H O  P A R L A M E N T U  

http://www.vecov.cz/cz/volby
http://www.vecov.cz/cz/volby
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o Kontejnery na drobný kovový odpad 
V jednotlivých obcích byly nově umístěny černé plastové popelnice              
na drobný kovový odpad, do kterých můžete vhazovat: 

 plechovky a pytlíky od nápojů 

 zavařovací víčka omnia, uzávěry od nápojů, zavařovacích sklenic 

 hliníkové nádobí, plechy, ešusy, příbory, hliníkové součástky přístrojů  

 konstrukce stanů, lehátek, drobný kovový odpad 

 víčka od jogurtů, misky od paštik 

 prázdné obaly od kosmetiky, prázdné tuby od krémů a mastiček 
DO KONTEJNERU NEPATŘÍ: 

 VĚCI, VE KTERÝCH JE HLINÍK SPOJEN S JINÝM MATERIÁLEM, NAPŘ.:  OBALY 
OD ŽVÝKAČEK, MÁSLA, MARGARÍNU SMĚSNÝ 

 NÁPOJOVÉ KARTONY PLAST 
 
Kontejner na PAPÍRY 

ANO 
noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, 
karton, papírové obaly (např. sáčky) 
NE 
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, použité plenky a hygienické potřeby, 
vícevrstvé obaly 
 
Kontejner na SKLO 
ANO 
nevratné láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo 
NE 
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla, lahvičky od léčiv, žárovky 
Kontejner na PLASTY 
ANO 
Stlačené PET lahve od nápojů, kelímky, sáčky (i mikrotenové), fólie a 
obaly z plastů, polystyrén, obaly s recyklačním symbolem 
NE 
Guma, molitan, textil z umělých vláken, nádobky od léčiv, vícevrstvé 
obaly, linolea, pneumatiky, obaly od nebezpečných látek (motorové 
oleje, chemikálie, barvy apod.) 
Kontejner na SMĚSNÝ ODPAD 
ANO: 
V podstatě všechny drobné odpady, které se nedají recyklovat, nepatří                      
do sběrného dvora a nejsou nebezpečným odpadem. Dále věci, které zdánlivě 
patří do tříděného odpadu, ale už se recyklovat nedají (např. rulička                       
od toaletního papíru, papírové plato od vajec)  a nebo jsou znečištěné (např. 
tuba od zubní pasty) 
NE: 
Recyklovatelný odpad, nebezpečný odpad, nadměrný opad (např. nábytek), tráva, klacky, nebezpečný 
odpad (např. zářivky, baterie, tonery, pneumatiky), elektronika ... 
 
 

    
 
 
  FE 40          ALU 41                   

 
 

 

PAP  20,21,22 

 
 

 

GL   70,71,72 

 
 

 
PET, HDPE, 

LDPE, PP, PS 
1, 2, 4, 5, 6 

 
 

 
NÁPOJOVÉ 

KARTONY 
C/PAP 81, 84 

 

 
 

C/různé, BOPP, ABS 
80, 82, 83, 85, 90, 

91, 92, 95, 96, 97, 
98, 9 

N O V É  K O N T E J N E R Y  N A  K O V O V É  O D P A D Y  
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O H L É D N U T Í  
          

 
     Také v letošním roce je připravena osvětová akce Čistá Vysočina spojená s jarním 
úklidem přírody, a to v rámci kampaně Den Země, který připadá  na 22. dubna. Letos 
se bude jednat už o jedenáctý ročník. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic 
na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V letech 2016, 2017                 
a 2018 bylo postupně sebráno 104, 82 a 73 tun odpadků a aktivně se akce zúčastnilo vždy přes 22 tisíc 
dobrovolníků. Čistá Vysočina je realizována v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21. 
V našich obcích je úklid naplánovaný na týden od 15. do 20. dubna 2019. Zájemci o pytle na třídění odpadů               
si je mohou vyzvednout od 6. dubna na obecním úřadě ve Věcově. 
Pokyny pro sběrače: 
Je velice obtížné specifikovat veškeré druhy odpadů, které by se mohly vyskytnout. Při realizaci čištění 
přilehlých ploch silniční sítě lze nalézt prakticky cokoliv. Odpad budeme třídit: 
• Pytle na plast (průhledné): 
o ANO – výrobky z plastů – prázdné PET lahve, čistý polystyren, igelit, kelímky, plastové obaly, duté plasty... 
o NE - novodurové trubky, lino, obaly znečištěné od chemikálií či zbytků potravin 
• Pytle na ostatní odpad (černé): ostatní směsný odpad A ZNEČIŠTĚNÉ PLASTY 
• Nebezpečný materiál – umístit mimo pytle. Především je nutno separovat nebezpečné složky např. zářivky                
a výbojky, akumulátory, materiály znečištěné ropnými produkty, opotřebené pneumatiky, apod. 
• Sklo, skleněné střepy, elektrospotřebiče a ostré předměty do pytlů nedávejte, nechte je spolu                                     
s nebezpečným materiálem mimo pytle 
• Obsahy lahví nevylévat! – možnost kontaminace nebezpečnými látkami!! 
• V případě nálezu uhynulého zvířete – zákaz manipulace a informovat o nálezu zástupce místně příslušné obce 
nebo zástupce mysliveckého sdružení. 
• Pokud objevíte černou skládku, oznamte tuto skutečnost obci. Další možností je využití zdarma mobilní 
aplikace ZmapujTo nebo černou skládku vyfotit a nahlásit na www.zmapujto.cz. Skládky pak budou uklízeny              
v rámci dubnové celorepublikové akce Ukliďme Česko.   
Důležité upozornění: sebraný odpad je nutno nechávat v zavázaných pytlích na bezpečném místě, nesmí 
zasahovat do vozovky nebo jinak ohrožovat silniční provoz! Dodržujte sběr na zaznačeném úseku silnice                  
a v oznámeném termínu – v případě změny informovat organizátory! – pomůžete tím k efektivní organizaci 
svozu. Děkujeme všem, kteří se k nám připojí a pomohou ke zlepšení prostředí, ve kterém společně žijeme                        
a přivítáme zpětnou odezvu o vašem zapojení do akce formou fotografií nebo článků. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 

 Je mrazivé sluneční sobotní ráno. Rychle vstát, uklidit a ve 13:00 na autobus k Pasekám. Hurá                     
na vlek! Máme většinou běžky, ale jezdí se na všeličem. Výbava je skromná – bunda, tepláky a rukavice, 
které se hned promočí. Vystoupat k budce, kde už je příjemně vytopeno, čaj uvařený a vždy je i tatranka. 
Karel Havlíček, Josef Nebola, Karel Ehrenberger a ostatní pasečtí hasiči mají rozdělené služby. Vyfasujeme 
kotvičku a obsluha u vleku nás zapřahá na lano. Nahoře se kotva uváže kolem pasu a už frčíme dolů 
z kopce. Domů se vracíme za tmy, my věcovští jezdíme přes Slámák. Dojezd je vždy krušný a pokaždé 
máme mráz zalezlý za nehty............. 
 Uteklo 40 let a lanovka stále jezdí. Dnes už je to poma. Vozíme tam svoje děti. AUTEM až k lanovce. 
Mají perfektní lyžařskou výbavu a určitě jim není zima. V boudě je stále krásně teplo, je tam i něco na zub                               
a u vleku stojí Luboš a pomáhá všem, co potřebují bezpečně nahoru.  
 Tímto článkem jsem se chtěla ohlédnout a zavzpomínat. Určitě jsem mnoha vrstevníkům 
připomněla ty krásné chvíle na pasecké lanovce. Nakonec i slavná videa Rypáci I a II vznikla tady. 
 Dovolte mi prosím poděkovat paseckým hasičům a nyní i Lubošovi Prudkému za to, že je vlek stále 
funkční a přeji našim dětem i nám dospělým, ať lanovka ještě dlouho slouží.      
               Helena Vraspírová 

Č I S T Á  V Y S O Č I N A  

http://www.zmapujto.cz/
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Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 


