
 
 
 
 

   Občasník Obecního úřadu Věcov 

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

Informace z OÚ 
����    Poplatek za provoz systému shromažďování, … tzv. skládkové 

OÚ upozorňuje poplatníky, že místní poplatek za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění … tzv. skládkovné,  je splatný do konce května 2011. 
 

� Vodné, stočné za II. pololetí 2010 
Obecní úřad upozorňuje občany, kteří dosud nemají zaplaceno vodné a stočné za 

2. pololetí 2010, aby ho zaplatili v co nejbližším možném termínu.  
 

� I obec Věcov pomohla záchrance 
ZZS požádala města a obce o příspěvek na nákup zařízení umožňující provádět přímo 

v sanitním voze nepřímou srdeční masáž. Pokud by byly sanitky vybaveny tímto přístrojem, 
umožnilo by to převážet lidi, které postihne akutní infarkt, do Jihlavy nebo do Brna, kde je k 
dispozici angiolinka, a může jim tak být poskytnuta nezbytná pomoc. Vedení novoměstské 
radnice s žádostí záchranářů seznámilo zástupce všech obcí mikroregionu Novoměstsko a 
navrhlo jim společný postup při financování tohoto užitečného přístroje. Věcovští zastupitelé 
na svém jednání schválili poskytnutí příspěvku ve výši cca 15.000,- Kč.  

 

� Kanalizace v obci Pohledec a s tím spojená dopravní omezení  
 V průběhu roku 2011 bude budována nová kanalizace v celé obci  Pohledec.  Stávající 
kanalizační výústě z Pohledce tak přestanou znečišťovat potok Bezděčka a budou napojena na 
kanalizační síť města. Avšak budování stavby v takovém rozsahu přinese v dalším období 
určitá omezení,  která jsou pro výstavbu kanalizace nezbytná - zejména úplné uzavírky 
místních komunikací v lokalitách dotčených výstavbou a částečné omezení průjezdné dopravy 
po silnicích ve směru na Jimramov. O termínech a rozsahu omezení Vás budeme včas 
informovat.  

 

� Humanitární sbírka – připomínáme 
OS Diakonie Broumov ve spolupráci s obcí Věcov a ČSŽ Míchov vyhlašuje 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 
- Letního a zimního oblečení, lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, přikrývek, dek 
- Látek (nedávejte nám prosím odřezky a zbytky látek), obuvi a hraček (nepoškozené) 
- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 
     v týdnu od 6. – 15. května 2011, svoz pracovníky v pondělí 16.5.2011 
Sběrná místa jsou: centrální – autobusová zastávka Míchov, dále průjezd u ZŠ Věcov, 
lihovar Jim. Pavlovice, schodiště KD Odranec, vchod KD Rož. Paseky.  

 

� Volný byt v Domě s pečovatelskou službou v Jimramově 
Úřad Městyse Jimramov oznamuje, že v DPS Jimramov je volný byt v přízemí.  
Jde o 1+KK v celkové výměře 41,01 m2, nájem by činil 2 086,- Kč. Vhodní zájemci 

(důchodce i invalidní, schopný se o sebe starat s pomocí pečovatelek) se mohou  obrátit přímo 
na úřad Městyse Jimramov tel. 566 562 516. Byt si je možné prohlédnout od 1.6.2011 
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� Přehled činností Obce Věcov v roce 2010 
� Oprava komunikace na Zadním Koníkově – část Uhelnice až k Vyskočilovým v celkové 
částce 505 000 Kč, z toho dotace z Grantu Fondu Vysočiny 200 000 Kč 

� Nákup traktoru Zetor 57 48, nových pneu a oprava – nákl. celkem cca 180 000 Kč 
� Rekonstrukce veřejného osvětlení ve Věcově na úsporná svítidla a doplnění  několika 

nových světelných míst. Realizovala firma ELKOV při rekonstrukci sítě NN v obci. 
Náklady obce cca 85 000 Kč 

� Rekonstrukce ovládací skříně veřejného osvětlení v Jimr. Pavlovicích – náklady cca 
38 000 Kč, zatrubnění kanálu u hasičky a opr.základu HZ – náklady cca 68 000 Kč 

� Položení dlažby v chodbě ZŠ ve Věcově - práce realizovány svépomocí, materiál cca 
8 000 Kč a vymalování části vnitřních prostor v ZŠ Věcov – náklady cca 20 000 Kč 

� Oprava lihovaru v J.Pavlovicích, práce realizovány svépomocí a za pomoci sponzorů, 
materiálové náklady cca  470 041 Kč 

� Položení nové krytiny na zadní části bud. Lihovaru v J.Pavlovicích – nákl. 109 000 Kč 
(platba proběhne v roce 2011)  

� Výstavba zpevněné plochy pro kontejnery v Odranci u KD – realizováno svépomocí, 
náklady materiálu  cca 15 000 Kč 

� Výstavba zpevněné plochy na kontejnery v Michově u rybníka – realizováno svépomocí,  
náklady materiálu  cca 16 000 Kč 

� Výstavba skladu nářadí u KD na Roženeckých Pasekách, realizováno ve spolupráci 
s hasiči R. Paseky a sponzory, náklady za materiál cca 82 232 Kč 

� Výstavba vodoměrné šachty včetně osazení armaturami v Míchově u vodojemu – 
realizováno svépomocí, materiál náklady cca 18 000 Kč 

� Oprava komunikace ve Věcově nad Kryštofovými  - náklady celkem 439 000 Kč, z toho 
dotace z Programu obnovy vesnice 134 000 Kč, část prací svépomocí 

� Získání dotace z Grantu FV „ROZVOJ VESNICE 2010“ v částce 150 000 Kč na opravu 
komunikací v J.Pavlovicích - nákl. cca 346 000 Kč (realizace v roce 2011) 

� Opravy objektu čp.49 ve Věcově (klubovna) materiál 19 300 Kč, práce realizovány 
svépomocí mládeží 

� Pokládka trubek – protipovodňový kanál u bytovek ve Věcově, část svépomocí, zem.práce 
cca 15 000 Kč (trubky v ceně 220 000 Kč se budou platit v roce 2011) 

� Mzdové a sociální náklady na 7 pracovníků u obce na VPP celkem 1 165 966 Kč. Získání 
příspěvku od Úřadu práce na částečné krytí mzdy pro 7 pracovníků u obce na VPP – 
poskytnutá částka dotace celkem  680 400 Kč 

� Nákup a výsadba sazenic lesních stromků (smrk, jedle a olše) v obecních lesích v částce 
cca 35 000 Kč, práce provedeny svépomocí 

� Pořádání tradičního setkání důchodců v KD Odranec - náklady cca 6 000 Kč 
� Spolupořádání dětského odpoledne na hřišti ve Věcově  – náklad cca 2 500 Kč 
� Provoz organizační složky obce -  Pečovatelské služby obce Věcov - náklady celkem cca 

340 000 Kč. Získáná dotace – částka 163 000 Kč.  
� Odpadové hospodářství obce - provozování systému třídění, využití a likvidace 

komunálních odpadů v obci Věcov – náklady cca 327 000 Kč, příjmy za třídění od 
společnosti EKO KOM 73 080 Kč 

� Provoz Základní školy Věcov a Mateřské školy Roženecké Paseky – neinvestiční a 
provozní náklady celkem cca 282 000 Kč 

� Neinvestiční platby na žáky okolním městům a obcím – celkem platby 269 500 Kč 
� Zajištění provozu a údržby veř.osvětlení v obcích vč.el.energie  – náklady cca 132 000 Kč 
� Pořízení úz. studie pro výstavbu souboru RD J.Pavlovice  1. část -  náklady cca 30 000 Kč 
� Zimní údržba komunikací vč.posypu – služby a mat. cca 200 000 Kč 
� Výkup pozemků pod komunikacemi na Koníkově – 2. část , náklady cca 10 000 Kč 
� Platba za ztrátu víkendových a svátečních spojů aut. dopravy firmě ZDAR 82 000 Kč 
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� Lesní hospodaření v obecních lesích v roce 2010 
Celkem 30,66 ha lesního porostu (z toho Odranec 15,96 ha, Věcov 13,36 ha, Jimr. 

Pavlovice 0,85 ha, Míchov 0,49 ha) a cca 6 ha ostat. ploch zalesněných (z toho Věcov 1,5 ha , 
Jimr. Pavlovice 2,8 ha, Míchov 0,75 ha, Odranec 0,8 ha). 

 
Přehled hospodaření v roce 2010: 
- Vysazeno 3 100 sazenic smrku ztepilého, 1 500 sazenic olše lepkavé a 50 sazenic jedle 

bělokoré (část sazenic byla použita na posazování) celkem nákupní cenu 34 232 Kč 
- Zpracováno z probírek, nahodilých a plánovaných těžeb celkem 281,87 m3 dřevní hmoty:  

kulatina SM – 129,08 m3, kulatina MD – 1,84 m3, kulatina BO – 2,90 m3, kulatina listnatá – 
8,61 m3, surové kmeny jehličnaté - 77,39 m3, sur. kmeny listnaté – 18,20 m3, špalky 
(vláknina) 43,1 m3 a loupačka SM - 0,75 m3 = celkem 281,87 m3 dřevní hmoty - z toho 
prodáno cca 252 m3  přímo z lesa za celk. cenu 242 481 Kč,  9,5 m3  paliva z toho prodej 4 
m3 za cenu 1 600 Kč (ost. palivo použ.pro potř.OÚ-KD) a 29,92 m3 pořezáno na řezivo pro 
potřeby obce v hodnotě 61 854 Kč ( 35 904 Kč pořez a 25 950 řezivo). 

- Vzniklé holiny pro obnovu: kú. Odranec 0,50 ha, kú. Věcov 0,90 ha  
- Provedené probírky: kú. Věcov 0,20 ha. 
- Vysazené holiny: kú. Odranec 0,70 ha, kú. Věcov 0,45 ha 
- Výtěžnost dřeva v roce 2010 činí 9,20 m3/ha  a čistý zisk činí cca 4 500 Kč/ha lesní plochy 
- Vloženo do lesního hospodaření v roce 2010: 167 946 Kč (sazenice, nátěry, mzdy, 

odvody, služby, tahání, nářadí, PHM, apod.)  
- Získáno z lesního hospodářství celkem v roce 2010: 244 081 Kč 
- Čistý zisk z lesního hosp. za rok 2010:  (rozdíl příjmů a výdajů) = 76 135 Kč + 61 854 Kč 

(hodnota řeziva vč. pořezu) = celkem čistý zisk 137 989 Kč 
- Příjmy z jednotlivých kú .- les Odranec cca 115 049 Kč, les Věcov cca 127 432 Kč 

(vč.paliva) 
Provádění těžeb probíhá dle lesního hospodářského plánu. Většinou se provádějí probírky, 
zpracovává se nahodilá či kalamitní dřevní hmota a z části je prováděna plánovaná těžba (tam 
kde jsou stromy nahnilé a ve špatném zdravotním stavu či prořídlé). 
 
Objemy vytěžené dřevní hmoty v roce 2010 
Les kú.Odranec – květen-červen    89,75 m3  z pč. 115/1 
Les kú. Věcov – duben a červenec                      101,18 m3 z pč. 184, 186 
Les kú. Věcov – srpen-září (včetně pořezu a zahrádek)  90,94 m3 192, 188, 534/4  
Celkem               281,77 m3 (prodej vcelku + řezivo+palivo) 
Objemy vytěžené dřevní hmoty v roce 2010 
 
Výroba a prodej paliva se realizuje pouze v minimálním objemu (z ost.ploch., z ploch 
kolem komunikací, polom z lesa, ojedinělá souš a pod.) 
 
Za spolehlivou a odpovědnou práci při správě lesního hospodářství naší obce patří 
poděkování panu Uhlířovi, zaměstnancům obce a ostatním pracovníkům, kteří se podílejí na 
dobrém hospodaření v obecních lesích a hlavně na jeho obnově.  

Lesním správcem a pracemi v obecním lese je pověřen pan Miroslav Uhlíř z Věcova. 

Výkon lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž z Bystřice n/P.  
Kontrolu a odborný dohled provádí  pan Pavel Prchal z Roženeckých Pasek. 
 
Děkuji všem za odvedenou práci a těším se na další spolupráci. 

¨ 
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RADA OBCE VĚCOV 
 
ve smyslu ustanovení § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se svým usnesením ze dne 30.3.2011 
přijatým na  jednání  rady obci č.2/2011 
 

VYHLAŠUJE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici 
 
- pracovník/pracovnice v sociálních službách pro organizační složku obce  

Pečovatelskou službu obce Věcov včetně pěti místních částí (0,6 úvazku) 
- pracovník/ pracovnice  podatelny OÚ Věcov (0,4 úvazku)         
                                                                                           Nástup: srpen 2011 
Náplň práce: 
- přímá obslužná  práce s uživateli PS v jejich domácnostech včetně vedení dokumentace a  

tvorby individuálních plánů 
- činnosti podatelny a elektronické podatelny včetně datových schránek 
- činnosti pracoviště CzechPoint 
- člen redakční rady obecního zpravodaje Vrchy, administrace obecních webových stránek  
 
Požadavky:  
-   způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zdravotní způsobilost  a  odborné vzdělání  
    dle zákona 108/2006 Sb.,o sociálních službách, ve znění  pozd. předpisů 
-   předpoklady pro práci s lidmi, dobrá komunikace, empatie, zodpovědnost, samostatnost 
-   řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič 
-   velmi dobrá znalost práce na PC 
-   znalost problematiky v oblasti sociální práce  výhodou, ale ne podmínkou   
-   znalost softwaru Munis Kancelář a softwaru pro tvorbu ověřených výstupů CzP  
     výhodou, ale ne podmínkou  
 
Platové podmínky: 
- řídí se nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných 

službách a správě v platném zněni 
 

Požadované doklady:  
- písemná přihláška, která bude obsahovat jméno a příjmení, datum a místo narození, místo 

trvalého pobytu, datum a podpis uchazeče 
- strukturovaný životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a o 

odborných znalostech a dovednostech 
- prohlášení o bezúhonnosti 
- kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání  
- písemný návrh koncepce rozvoje organizační složky obce Pečovatelské služby obce Věcov 

včetně pěti místních částí v rozsahu max. 2 stran A4 
Bez splnění výše uvedených náležitostí není možné přihlášku zařadit do výběrového řízeni. 
 
Lhůta a místo pro podání přihlášky: 

Přihlášky s požadovanými doklady doručí uchazeči nejpozději do 25.5. 2011 na 
adresu: Obec Věcov, Věcov 61, 592 44,  k rukám starosty obce. 

Bližší informace poskytne Zdeněk Vraspír, starosta obce, tel. 566 562 821, 
obec.vecov@tiscali.cz . Na obálku uchazeči uvedou „Výběrové řízení na pracovníka 
v sociálních službách“. Současně žádáme uchazeče, aby pro snadnější komunikaci na 
zasílaných přihláškách uvedli i případnou doručovací adresu, svůj telefonický kontakt a svoji 
e-mail adresu. Děkujeme.                                                                            
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� Ohlédnutí za setkáním seniorů 
 

Dne 17. dubna 2011 se v kulturním domě na Odranci uskutečnilo 
Setkání seniorů pořádané obcí Věcov ve polupráci se ZD Vrchy, Věcov.     

Nedělního odpoledne se zúčastnil pan starosta Zdeněk Vraspír, 
zástupci kulturních komisí z jednotlivých obcí a senioři z Věcova, 
Míchova, Jimramovských Pavlovic, Odrance, Roženeckých Pasek i 
Koníkova. Velice nás potěšila také účast našich seniorů z DPS ze Žďáru 
nad Sázavou.  

Úvodem přednesl slavnostní projev p. starosta Zdeněk Vraspír. 
S velmi pěkným programem se představili žákyně a žáci 
z MŠ a ZŠ ve Věcově pod vedením p. učitelek I. Hanákové, 
D. Kulkové a P. Nešťákové. Stejně jako loni vystoupily 
seniorky z DPS v Poličce „Poupata“ a harmonikář p. 
František, který hrál k tanci a poslechu do večerních hodin. 

Občerstvení připravili členky a členové kulturních 
komisí, kterým bych chtěla poděkovat za hladký průběh 
tohoto odpoledne. Dík patří všem zúčastněným a zvláště p. 
Zítkové Marii z Věcova, za dárečky z marcipánu, které darovala  jak 
dětem ze ZŠ a MŠ, tak seniorkám z Poličky. Dále děkuji  SDH ve Věcově 
za svoz seniorů a p. Milanu Peňázovi za ochotu a pomoc při zajištění této 
akce.  

Pan starosta Z. Vraspír pro uchování vzpomínek na tuto akci 
objednal fotografa p. Čadka z Nového Města na Moravě. Ten mimo jiné 
zhotovil společnou fotografii všech zúčastěných seniorů. V dnešních 
dnech by ji měli senioři obdržet do svých poštovních 
schránek zdarma jako dárek od obecního úřadu. Ostatní 
fotografie z průběhu akce jsou uloženy na CD, které je 
možné si vyzvednout na obecním úřadě.  

Věříme, že i naši senioři byli spokojeni a že se příští 
rok opět sejdeme v hojném počtu.  

Jarmila Librová – předsedkyně kulturní komise  
 

 

� Poděkování od seniorů 
 

Vážení senioři, účastníci našich odraneckých setkání,  
věříme, že budete souhlasit, abychom za nás za všechny dříve narozené 
poděkovali jejich organizátorům, jakož i účinkujícím.  

Většina z nás je ráda, že si může pohovořit se svými 
blízkými a známými a přitom pozorovat, jak nás příroda za 
rok přikrášlila. Tato setkání jsou též důkazem, že naši mladší 
spoluobčané si váží výsledků práce, které pro ně zanechají 
předcházející generace.  

Chtěli bychom tedy co nejsrdečněji poděkovat 
starostovi, zaměstnancům Obecního úřadu, těm, kteří se 
podílejí na přípravě občerstvení, dětem a učitelkám ZŠ a MŠ 
a všem, kteří nás na setkáních obsluhují.  

 
Ještě jednou srdečné díky od rodiny Strakovy, Vaníčkovy, paní Grossové a od všech ostatních, 

kteří v duchu s námi souhlasí. 
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� Otevření bývalého lihovaru v Jimramovských Pavlovicích 
Dne 24. dubna se v Pavlovicích uskutečnilo slavnostní 

otevření bývalého lihovaru spojeného s ochutnávkou vín. Počasí se 
vydařilo a účast byla nad očekávání velká. Více jak 250 lidí se přišlo 
podívat, ochutnat víno a místní dobroty.  

K tanci a k poslechu nám zahrála Neoveská cimbálovka. 
Akce se setkala s velkým uznáním a oceněním všech přítomných. 

Za uskutečnění akce patří poděkování všem  dárcům, 
místním hasičům a  občanům, kteří pomohli při brigádách v průběhu 
letošního jara. Na výzvu pro záchranu lihovaru se vybralo cca 315 tis 
Kč. Podařilo se uhradit střechu na zadní části objektu, dokončit sál a  
kuchyňku se sociálním zařízením.  

Z. Vraspír 
 

� Čapí lovestory 2011  
Každý rok na jaře se v Jimramovských Pavlovicích ubytovali čápi. Ale vždycky, k 

lítosti místních, po týdnu odlétli. V loňském roce se na lihovarském komíně objevili 
překvapivě až začátkem července. Nosili si větve, větvičky. Jejich snaha 
vybudovat si hnízdečko lásky byla ale každodenně zbytečná. Ovšem za 
přispění starosty obce a předsedy bezpečnostní komise kraje Vysočina p. 
Jana Slámečky byla domluvena pomoc s profesionálními hasiči. Dne 20.7. 
2010 bylo vyzvednuto hnízdo z železné konstrukce vystlané slámou a listím 
na lihovarský komín, který je vysoký 33m. Čápi ho tenkrát přijali za svůj 
domov. 

V minulém týdnu jste mohli opět nad Pavlovicemi zaslechnout spokojené klapání 
zobáků čapího páru. Čápi se nám vrátili. A teď tiše všichni doufáme, že se nám páreček 
rozmnoží a na podzim do teplých krajin odletí alespoň tři noví ptačí obyvatelé 
Jimramovských Pavlovic.                                                                                              

 

� Votvírání silnic 2011  
 Jarní období už je mezi námi a k tomu 
neodmyslitelně patří zahájení motorkářské sezóny. 
Letošní motorkářský sraz proběhnul v prvním víkendu, 
přesněji 6. – 8. května 2011. Při slunečném počasí se 
v pátečních odpoledních hodinách začali sjíždět první 
účastníci. Téměř letní počasí vydrželo po celý páteční večer, takže o zábavu bylo postaráno. 
Díky hojné účasti se tradiční soutěže v Pití piva na EX a Páce, které probíhaly pouze páteční 
večer, protáhly až do 2. hodiny ranní. 
 Sobotní dopoledne bylo provoněné vepřovým masíčkem, které se točilo nad ohněm. 
Ve 13:00 jsme se začali seřazovat k vyjížďce, která vedla přes Jimramov, Borovnici, 
Daňkovice, Sněžné, Kadov, Fryšavu, Tři studně, Nové Město, Kuklík a přes Roženecké 
Paseky do Věcova. Nedošlo ani k minimálnímu vychladnutí našich strojů a už byli připraveny 
soutěže na místním parkovišti. Nejpočetnější účast byla v soutěži Hod sudem, hojná účast 
byla také v soutěži Jízda zručnosti, potom následovaly disciplíny Jízda pomalosti a Válení 
sudu před motorkou. Po zkontrolování a přičtení trestných vteřin proběhlo vyhlášení. 
            V 21:00 nastartovala svoji show jihlavská hard – rocková kapela Vigo, která u nás ve 
Věcově měla premiéru. Po zbytek večera vládla klidná atmosféra za libých tónů živé hudby. 
 Slunečné počasí nás provádělo celý víkend, motorkářských fanoušků se sjelo 
požehnaně a hlavně se nikomu nic vážného nestalo! Co víc si přát? Jedině, aby takováto 
pohoda vládla i v dalších ročnících.                                                                               J. Havlík 
             
Ve Věcově  12.5.2011                              Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Jílková, DiS.,Eva Laštovicová 


