
 
 
 
 

   Občasník Obecního úřadu Věcov 

(Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, Roženecké Paseky, Věcov) 
 

Informace z OÚ 
 

� Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č.2/2011 
       konaného dne 7.dubna  2011 v 18,00 hod v budově bývalého lihovaru v Jimramovských 
Pavlovicích. 
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� Hlášení pálení 
    V jarních měsících hasiči častěji než kdy jindy vyjíždí k požárům trávy a lesních 
porostů. Častěji také vyjíždějí k požárům nebo k dohašování špatně zabezpečených ohnišť. 
Dle zákona o požární ochraně fyzická osoba nesmí provádět plošné vypalování porostů. A i 
přesto je u nás vypalování trávy neustále oblíbené. Jarní úklid se ale nemusí majitelům zahrad 
nebo remízků vyplatit. Ten, kdo se totiž rozhodne „vyčistit“ svou zahradu ohněm, může 
zaplatit několikatisícovou pokutu až do výše 25000,- Kč. Fyzické osoby mohou provádět 
pouze kontrolované spalování hořlavých látek např. shrabanou trávu pálit na hromadě. 

Hlášení pálení  nepodceňujte !!! Lze tak učinit  např. :  
Telefonem – na Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina tel. 950 270 106. 
Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení, přesnou identifikaci místa pálení, 
datum, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat.  
Elektronicky - Hasiči v kraji Vysočina spustili novou službu pro občany, která by jim měla 
šetřit čas a finanční náklady.  

Formulář pro ohlášení najdou občané na www.hasici-vysocina.cz pod názvem pálení 
klestí, na úvodní straně na horní liště. 
 
 

���� Sběr a svoz spalitelného odpadu 
Ve Věcově se stává pomalu tradicí pálení čarodějnic na „Slamáku“. Nebude tomu ani 

letos jinak. Proto žádáme občany, aby neodkládali např. větve, staré dřevo a jiné věci ke 
spálení  např. ke Kejdě a  jiná místa.  

Po obcích budou v týdnu od 26.4. – 29.4. 2011 rozmístěny vozy na odkládání 
spalitelného odpadu např.: větve, dřevní odpad, starý nábytek, sláma, seno, slaměné matrace, 
stavební dřevo, shrabky ze zahrad a jiný podobný odpad. Ostatní odpad prosím nevhazujte!!! 
 
 

���� Jarní a letní údržba   
V letošním roce bych Vás chtěl všechny požádat o pomoc při jarní a letní údržbě 

zeleně na veřejných prostranstvích,  při obecních stavebních aktivitách. V letošním roce totiž 
není zatím přislíbena finanční pomoc z Úřadu práce na místa veřejně prospěšných pracovníků 
( obec Věcov získala pouze 1 místo ) a tak bude zdržení nejen při letní údržbě, ale i při 
úklidech a stavebních činnostech obce.  

U obce jsou zaměstnáni prozatím dva pracovníci (p. Fuchs, Věcov – na doporučení 
Úřadu práce, bez něhož nemůžeme místo obsadit a p. Totušek – prozatím na 3 měsíční 
pracovní smlouvu).  A tak  Vás chci požádat o trpělivost při časovém zvládání těchto činností. 

Netrpělivě čekáme, zda nebude možnost čerpat na místa VPP prostředky z EU.  
Využijte tedy jarního počasí a pomozte našim dvěma zaměstnancům  vylepšit okolí vašeho 
bydliště alespoň symbolickým jarním úklidem. 

Dle upozornění občanů se stalo velkým nešvarem odkládání různého materiálu, dřeva, 
nepoužívaných zemědělských strojů apod., které své okolí rozhodně nezkrášlují na veřejných 
prostranstvích. Chtěl bych připomenout všem vlastníkům těchto věcí, že využívání veřejného 
prostranství se řídí zákonem o místních poplatcích a vyhláškou obce o místních poplatcích za 
využívání veřejného prostranství.  

Děkuji za Vaši vstřícnost a ochotu 
Z. Vraspír 

 

� Veřejná služba ve Věcově  
Novelou zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších 

předpisů, která vešla v platnost od 1. 1. 2009, je obcím dána možnost zřídit institut veřejné 
služby. V rámci institutu veřejné služby se jedná o odpracování 20 nebo 30 hodin za měsíc.  
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Veřejná služba je vykonávána osobami v hmotné nouzi na základě písemné smlouvy. 
V roce 2010 byla u našeho úřadu uzavřena jedna  taková  smlouva, v začátku roku 2011 už 
byly uzavřeny dvě smlouvy na výkon veřejné služby. Veřejná služba je vykonávaná zejména 
při udržování čistoty obce, veřejných prostranství, údržby zeleně.  Za výkon veřejné služby 
nenáleží odměna. Motivací pro výkon veřejné služby je poskytnutí vyššího příspěvku na 
živobytí. Uvedeme příklad výše příspěvku na živobytí k počtu hodin odpracovaných v rámci 
institutu veřejné služby: 

Osoba pobírající po dobu 6 měsíců příspěvek na živobytí ve výši 3126 Kč bez dalšího 
příjmu: Pokud po 6 měsících neodpracuje formou veřejné služby alespoň 20 hodin za měsíc, 
příspěvek na živobytí bude této osobě snížen na existenční minimum ve výši 2020 Kč. 

Pokud po 6 měsících odpracuje formou veřejné služby alespoň 20 hodin za měsíc, 
příspěvek na živobytí bude této osobě vyplacen ve stávající výši 3126 Kč. 

Pokud po 6 měsících odpracuje formou veřejné služby alespoň 30 hodin za měsíc, 
příspěvek na živobytí bude této osobě vyplacen ve výši 3679 Kč. 

Veřejná služba je určena dlouhodobě nezaměstnaným osobám, kterým je déle jak 6 
měsíců vyplácen příspěvek na živobytí. Realizace institutu veřejné služby se předpokládá pro 
občany s trvalým pobytem na území obce Věcov  a občany z okolí. 

Zájemci o výkon veřejné služby se mohou obrátit na OÚ.  
 

 

���� Informace k dávkám státní sociální podpory 
Úřad práce Žďár nad Sázavou - odbor státní sociální podpory sděluje žadatelům o 

dávky státní sociální podpory, že již nebudou rozesílány formuláře k žádosti o tyto příspěvky. 
Klienti si mohou vyzvedávat potřebné formuláře ( formulář Doklad o výši ročního příjmu za 
rok 2010 a formulář Potvrzení o studiu ) pro nárok na přídavek na dítě od 1. 10. 2011 na 
kterémkoli kontaktním místě SSP v okrese Žďár nad Sázavou. 

Dále úřad práce upozorňuje rodiče pobírající rodičovský příspěvek, že tato dávka 
náleží při péči o nejmladší dítě v rodině, a proto je nutné vždy neprodleně oznámit narození 
dalšího dítěte. 

Současně Úřad práce ve Žďáře nad Sázavou sděluje, že nadále zůstává funkční 
telefonní číslo na všechny pracoviště ÚP v rámci okresu Žďár n. S. ve tvaru: 950 177 111 
(ústředna). Starší, přes rok souběžně fungující telefonní číslo 566 685 111, je již nefunkční a 
veřejnost se na něj nedovolá. Poslední trojčíslí (tzv. provolba) na jednotlivé pracovníky 
zůstává zachováno i pro nové telefonní číslo. 

 
 

� � � � Výsledky rozboru pitné vody veřejného vodovodu Věcov, Míchov 
 

  

Ukazatel Limit V ěcov Míchov 

Dusičnany max. 50 mg/l 8,9 12,5 

Dusitany max. 0,5 mg/l 0,01 0,01 

Mangan max. 0,05 mg/l 0,03 0,08 

Chlor volný  max. 0,30 mg/l 0,03 0,03 

Železo  max. 0,20 mg/l 0,07 0,05 

pH max. 6,0 - 9,5  6,6 5,9 

Escherichia coli max. 0 KTJ/100 ml 0 0 

Koliformní bakterie max. 0 KTJ/100 ml 0 0 
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� � � � Vítání občánků 
V sobotu 26. března 2011 se uskutečnilo v MŠ v Roženeckých Pasekách vítání 

občánků do života. V pěkném prostředí MŠ jsme přivítali šest nových občánků našeho 
regionu. A to Tadeáše Topinku z Odrance, Annu Macháčkovou z Míchova, Richarda Vraspíra 
z Koníkova, Jakuba Březinu z Věcova, Adélu Chroustovou z Jimramovských Pavlovic a Víta 
Libru z Jimramovských Pavlovic.  

Této významné události se zůčastnil p. starosta Zdeněk Vraspír, který přednesl 
slavností projev. Dále p. Magda Prosecká – předávala peněžité dárky a p. Jaroslava 
Havlíčková – zdravotní sestra. Velmi hezké pásmo básniček a písniček připravily p. učitelky 
M. Prudká a I. Hanáková s dětmi ze ZŠ a MŠ Věcov.  

Všem zúčastněným děkujeme za přípravu této slavnostní události.  
Jarmila Librová  - předsedkyně kulturní komise  

 

 

� � � � Poděkování 1 
Chtěl bych tímto moc poděkovat všem, kteří nám přispěli finanční či věcnou pomocí 

na záchranu lihovaru. Do konce roku 2010 jsme obdrželi finanční dary nebo materiální dary 
ve výši 131 532,- Kč.  V roce 2011 jsme po vyhlášení výzvy na záchranu lihovaru do dubna 
letošního roku obdrželi celkem  165 800,- Kč. Touto pomocí se nám podařilo zaplatit střechu 
na zadní části objektu, dokončit opravu sálu, dokončit kuchyň a nakoupit materiál na další 
opravy. Některé práce se snažíme dělat svépomocí a na některé práce se musí zjednat 
řemeslník či firma.  Obec každým rokem investuje do takových oprav nemalé prostředky, ale 
na všechno to nestačí. Chtěl bych poděkovat i všem ostatním, kteří se zdarma a ve svém 
volném čase, za náklady materiálu, nebo finančním a materiálním darem podíleli a podílí na 
různých veřejných činnostech, ať už je to klubovna Věcov, HZ Věcov, výletiště Věcov, 
výletiště J.Pavlovice, výletiště a KD Odranec, lihovar J.Pavlovice, sklad R.Paseky nebo třeba 
úklid veřejného prostranství, zastávky, u kontejnerů, u veřejných budov apod. Velice si tohoto 
přístupu vážím a se mnou i všichni zastupitelé. Tato pomoc je nám velkým přínosem ve snaze 
o zvelebení naší malebné obce.  

Zdeněk Vraspír, starosta obce 

� � � � Poděkování 2 
Osadní výbor a zastupitelé Věcova, děkují všem občanům, kterým není vzhled obce 

lhostejný, přišli a zúčastnili se vyhlášené brigády, která se konala v sobotu 2. dubna 2011.  
Děkujeme a pevně věříme v další spolupráci.  

OV Věcov 

� � � � Poděkování 3 
Ve dnech 18. - 19.3. 2011 proběhla ve Věcově sbírka. Zástupci SDH obcházeli 

domácnosti Věcova a osobně oslovili občany s prosbou o dobrovolný příspěvek na hasičský 
prapor. Myšlenka praporu byla poprvé diskutována na valné hromadě v roce 2009.  

Členové SDH Věcov se shodli na myšlence, že sboru chybí důstojný symbol 
reprezentace spolku. Po dlouhých konzultacích o návrzích a možnostech bylo v prosinci 2010 
objednáno zhotovení hasičského praporu u firmy Alerion s.r.o. v Brně.  

 SDH Věcov děkuje Všem občanům, příznivcům SDH Věcov  a  místním spolkům  
jejichž přispěním bylo možno hasičský prapor pořídit. 

                                                                                                          Zástupci SDH Věcov 
 

� � � � Poděkování 4 
 Děkuji občanům a chalupářům za brigádní činnost na úpravách v lihovaru a jeho okolí. 
Bez této pomoci bychom nestihli vše připravit a uklidit.                                        Starosta obce  

P O D Ě K O V Á N Í   



 5 

 

� Zápis do mateřské školy  
         Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje, že dne 11.5.2011 od 12.00 – 15.00 hod. se 
v budově MŠ v Roženeckých Pasekách koná zápis dětí do mateřské školy.  
                                                                                         Za ZŠ a MŠ Věcov, Ilona Hanáková 
 

� Sběr papíru a PET víček  
        Naše škola se zapojuje stejně jako vloni do soutěže ve sběru papíru a PET víček.  Za 
každé odevzdané kilo sběrového papíru zaplatí 0,5 Kč/kg a 1,-Kč/kg za PET víčka. Nejlepší 
škola ještě obdrží hodnotné ceny či jednodenní výlet. V minulém roce jsme obdrželi asi    
850,-Kč, které jsme si spravedlivě s MŠ rozdělili  a zakoupili za ně výtvarný materiál pro děti.  
        Proto bychom Vás chtěli opět požádat o podporu. Papír (noviny, časopisy, ne karton ) 
sbíráme jako tradičně ve dvoře pod budovou školy. PET víčka prosím předejte kterémukoli 
žáku naší ZŠ nebo MŠ.  

 
� Včelařský kroužek  

Při základní škole ve Věcově je od roku 2002 zřízen včelařský kroužek mládeže 
(VKM). Kroužek navštěvují především děti z  věcovské školy 1. - 5. ročník. Zřizovatel 
kroužku je ZO ČSV Jimramov. Učebnu má kroužek v suterénu školy ve Věcově, včelnici 
v areálu ZD Vrchy.  

V sobotu 30. dubna 2011 od 8.00 hodin se náš včelařský kroužek zúčastní, již 
poněkolikáté, oblastního kola soutěže „ZLATÁ VČELA 2011“ regionu Vysočina, který se 
uskuteční nově v  Základní škole v Bobrové.  

V programu soutěže budou testové otázky z botaniky, poznávání včelařských 
pomůcek,  sestavení makety včelího úlu, ústní otázky všeobecných znalostí. Po vyhodnocení 
a obědě  pojedeme na společný výlet. Soutěží se v kategoriích: mladší žáci – 1. – 5. ročník ZŠ 
(6-10 let), starší žáci – 6. - 9.  ročník ZŠ (11 – 16 let), studenti nad 16 let. 

Za náš kroužek je přihlášeno 13 včelaříků. Držte nám palce v průběhu této soutěže. 
Zdeněk Vraspír, vedoucí VKM 

 

� Jaro se probouzí 
V rámci výuky prvouky a přírodovědy jsme i my šli hledat jaro 

do věcovských zahrádek. Viděli jsme spoustu známých i neznámých 
rostlinek. Sněženky a bledule poznal každý z nás, ale ty ostatní? 
Poznáte je i vy? 

 Největším zážitkem pro děti byla návštěva farmy u Kadeřávku 
a jejich ovčína. Některé děti viděly krmení jehňátek poprvé. Z této 
cesty si tak odnesly spoustu nevšedních zážitků.    Foto Tomáš Gregor 
 
 

Z Á K  L A D N Í    A    M A T E Ř S K Á     Š K O L A    V Ě C O V  
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�  Jarní úklid v okolí ZŠ Věcov 
Jaro je tady a odhaluje neúprosně veškerý nepořádek nahromaděný po zimě ve všech 

možných zákoutích. Děti ze ZŠ Věcov využily pěkného počasí minulý čtvrtek. Daly se do 
práce na úklidu veřejného prostranství před školou. Pracovaly jak v rámci výuky pracovních 
činností, tak i v družině.  

    
 

� � � � Sbírka použitého ošacení 
 

Občanské sdružení Diakonie Broumov, nezisková organizace, která poskytuje sociální 
služby pro občany z okraje společnosti – materiání pomoc sociálně potřebným, azylové 
ubytování i pracovní příležitosti vyhlašuje 

 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
 

- Letního a zimního oblečení 
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
- Látky (minimálně 1 m2, nedávejte nám prosím odřezky a zbytky látek) 
- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 
- Vatové přikrývky, polštáře a deky 
- Obuv – veškerou nepoškozenou 
- Hračky – nepoškozené a kompletní  

 
Sbírku uspořádá obec Věcov  ve spolupráci s ČSŽ Míchov  
 

v týdnu od 6. – 13. května 2011 
 

Sběrná místa jsou: centrální – autobusová zastávka Míchov, dále průjezd u ZŠ Věcov, 
lihovar Jim. Pavlovice, schodiště KD Odranec, vchod KD Rož. Paseky. 

 
 

 

�  Pašijová hra  
       CO SE STALO S JEŽÍŠEM 
 

Římskokatolická farnost Žďár nad Sázavou  
Vás srdečně zve 
na  Pašijovou hru 

 

Co se stalo s Ježíšem 
 

dne 19.4.2011 ve 20.00 hod. 
v areálu dětského hřiště 

na  sídlišti Libušín ve Žďáře nad Sázavou. 
 

 

 

P O Z V Á N K Y  
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�  Setkání seniorů 

Doprava:

Jimr. Pavlovice (AUT.ZASTÁVKA) 12.45 hod.

Míchov (AUT. ZASTÁVKA) 12.55 hod.

Věcov (AUT.ZASTÁVKA) 1. část 13.05 HOD.

Věcov (AUT.ZASTÁVKA) 2. část 13.15 HOD.

Rož. Paseky - šTARKOV (AUT.ZAST) 13.20 HOD.

rOŽ. PASEKY (AUT. ZASTÁVKA) 13.25 HOD.

Koníkov (AUT. ZASTÁVKY) 13.30 hOD.

a zpět individuálně dle dohody

 
 
�  Košt vína 
 
Občané Jimramovských Pavlovic ve spolupráci se SDH Jimramovské Pavlovice 
                                          Vás srdečně zvou na 
 

 
dne 24. dubna 2011 v 15.00 hod. 

(Velikonoční neděle) 
 

K tanci a poslechu hraje 
Neoveská cimbálová muzika 

 
Občerstvení zajištěno 

 
Srdečně zvou pořadatelé 
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Program odpoledne:
* Začátek našeho putování je v 15.30 hod u restaurace Věcov
* Během našeho putování si zahrajeme "šipkovanou",

hru plnou zábavy a úkolů
* Naše putování bude zakončeno společným
vypouštěním lampionů štěstí v 17.00 hod. a opékáním párků,
které budou ČSŽ zajištěny

Na vrchu Kamenice u památníku Broučků,
se budeme těšit i na ty, kteří si na šipkovanou netroufli

Srdečně zvou pořadatelky!!!

�  A bylo jaro… 
 
 

 
 

 
 

 
 

    

� Zájezd do zahradnictví v  Doubravici nad Svitavou 
 
                        ČSŽ Věcov pořádá v sobotu 7. 5.2011 

zájezd do zahradnictví  a na pštrosí farmu  
v Doubravnici nad Svitavou. 

Odjezd v 7.00 hod od aut. zastávky ve Věcově. 
 

Na zájezdu si můžete nakoupit v zahradnictví různé balkonové a okrasné rostliny, 
navštívit pštrosí farmu, ochutnat pštrosí speciality. Při zpáteční cestě navštívíme zámek Rájec 
Jestřebí.  Přesný program bude ještě upřesněn.  

Cena zájezdu asi 200,- Kč (členky ČSŽ zdarma). Vstupné do zámku není součástí 
uvedené ceny.   Zájemci hlaste se osobně  u p. Hanychové R. nebo u p. Zobačové V. do 
29.4.2011 nebo na tel. 739 034 427 ,  566 562 822 – Zobačová V. 
 
�  Vzpomínkové setkání na Metodce 

 
OV KSČM Žďár nad Sázavou a Obecní úřad Věcov 

Vás srdečně zvou 
u příležitosti 66. výročí osvobození Československa od fašismu 

v neděli 8. května 2010 od 14.00 hod. 
u památníku na Koníkově 

na VZPOMÍNKOVÉ SETKÁNÍ. 
       Občerstvení zajištěno. Srdečně zvou pořadatelé. 

 

�  Okrsková hasičká soutěž  
 

SH ČMS Okrsek Věcov Vás srdečně zve na 
okrskovou soutěž  

o putovní pohár p. Karla Černého, poslance parlametu ČR, 
která se koná v neděli 15.5.2010 od 8.00 hod za restaurací ve Věcově. 

Přijďte podpořit hasiče z vašeho SDH. 
V průběhu soutěže bude zajištěno bohaté občerstvení. 

 
 
Ve Věcově  15 .4. 2011                                                   Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Macháčková, DiS 


