
 
 
 
 

   Občasník Obecního úřadu Věcov 

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

                                                                           

Informace z OÚ 
 

� Slavnostní předání znaku a vlajky obce v Praze  
  Získání obecních symbolů – znaku a 
vlajky není vůbec snadná a krátkodobá záležitost. 
Nejprve je potřeba vytvořit podle zásad a 
zvyklostí současné české vexilologické tvorby 
návrh. 
  Ten pro obec Věcov zpracoval heraldik  
p. J.V.Pavlů. Návrh byl poté na zasedání 
Zastupitelstva č.5/2010 schválen.  Dále bylo 
nutné zaslat Podvýboru pro heraldiku a 
vexikologii Poslanecké sněmovny ČR žádost o 
udělení symbolů. Výbor se dne 11. května 2011 
zabýval naší žádostí o udělení znaku a vlajky a 
doporučil, aby nám byly symboly v navrhované 
podobě uděleny.  
  A právě v minulém týdnu  tj. 29.6.2011 
došlo k poslednímu kroku k získání insignií. 
  Čtyři obce ze žďárského okresu byly mezi 
celkem třiačtyřiceti sídly, jejímž zástupcům byly 
v Poslanecké sněmovně Parlamentu České 
republiky předány dekrety o udělení znaku a vlajky. Nové obecní symboly v okrese Žďár nad 
Sázavou obdržely obce Březejc a Horní Libochová, Jabloňov a Věcov.  
  V souladu s  pozvánkou na slavnostní akt předání Dekretu o udělení znaku a vlajky 
doprovázela starostu p. Zdeňka Vraspíra místostarostka p. Eva Laštovicová. Dekret byl  při 
slavnostním aktu předán předsedkyní PS Parlamentu ČR Miroslavou  Němcovou do rukou 
starosty obce Věcov p. Zdeňka Vraspíra. Do Poslanecké sněmovny je doprovázel i PhDr. Jiří 
Bartoň z Prahy, který se bude podílet na tvorbě publikace k 620.výročí založení obce Věcov.  
  K dnešnímu dni má tedy naše obec dekret na obecní vlajku a znak. Zhotovené insignie 
obce budou pravděpodobně slavnostně uvedeny při oslavách založení obce Věcov v červnu 
2012.                                                                                         ( autor fotografií PhDr. Jiří Bartoň) 
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� Význam obecních symbolů  
 
          O vzhledu obecní vlajky a 
znaku jsme Vás již ve zpravodaji 
informovali, ale dovolíme si ho 
představit a vysvětlit význam 
symbolů ještě jednou. 
 
  Význam použitých symbolů 
je následující:  
 �Zlatý korunovaný dvouocasý lev  držící svatojiřský kříž v modrém poli  
Zlatý korunovaný dvouocasý lev  z pečeti Odrance (patrně přenesený z erbu představené 
ústavu šlechtičen Zuzany z Tieffenbachu, jenž vlastnil koncem 17. století novoměstské 
panství), se ve spojení se svatojiřským křížem na praporci (obraz sv. Jiří zabíjejícího draka na 
pečetích Věcova a Míchova)  stává nejvýznamnější figurou návrhu. 
 �Bílý kůň přidržující meč v červeném poli  
Zajímavější i heraldičtější je figura koně přidržujícího meč (figura koně a  meč patří mezi 
atributy sv. Jiří  - Věcov, Míchov, samotný kůň je pečetním i mluvícím znamením – Koníkov,  
samotný meč atributem sv. Pavla – Jimramovské Pavlovice). 
 �Zkřížené sekery 
Roženecké Paseky zastupuje figura zkřížených seker (ty symbolizují způsob, jakým byla 
vesnice založena). I pole na vlajce v barvách červená – bílá – červená  značí  erbovní znamení 
zakladatelů Mitrovských z Nemyšle (stříbrný kůl v červeném poli – Roženecké Paseky).  
 �Modro – červená kombinace  
Návrh je vyhotoven v barevné kombinaci modro – červená.  Kombinace modré, červené a 
stříbrné je odvozena z barev zemského znaku. 
 
 

� Vyvěšení moravské zemské vlajky na budově Obecního úřadu 
 

Moravská národní obec (MNO) je občanské sdružení 
věnující se moravské kultuře, dějinám, tradicím a Moravě 
všeobecně. V průběhu měsíce června vyzvalo právě toto sdružení ve 
své nepolitické iniciativě moravská města a dědiny, aby na státem 
uznávaný svátek 5.července, kdy si připomínáme duchovní patrony 
Moravy a spolupatrony Evropy svaté Cyrila a Metoděje, vyvěsily na 
svých radnicích moravskou zemskou vlajku jako projev 
sounáležitostí obcí na území Moravy.  

Prvním městem, které se do 
této výzvy zapojilo již v roce 2010 
byla Břeclav. Představitelé tohoto 
města také sepsali svou vlastní podpůrnou výzvu, ve které 
vyzývají své kolegy na radnicích dalších moravských měst a 
obcí, aby tuto akci podpořili. I náš úřad se rozhodl dne 
5.července tuto vlajku vyvěsit. O moravské vlajce : V roce 1848 
poslanci moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové 

moravské ústavy, ve kterém se přesně definuje zemský znak a zemské barvy. „Země 
moravská podrží dosavadní svůj erb zemský, totiž orlici vpravo hledící, v poli modrém a 
červenozlatě kostkovanou. Zemské barvy jsou zlatá a červená." Od stanovených zemských 
barev byla následně odvozena moravská zemská vlajka, kterou tvoří dva vodorovné pruhy. 
Horní pruh je žlutý, spodní červený.  
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�  Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č.3/2011 
         konaného dne 30. května 2011 v 18,00 hod v kanceláři OÚ 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
�Záměr obce - prodej pozemku v Jimramovských Pavlovicích stav. místo  Veronice  a Zdeňkovi   
   Leitnerovi z Jimr. Pavlovic, pozemek 866 m2 pozemek pč. 283/15, cena 120 Kč / 1m2 – podmínka  
   kolaudace (užívání stavby) do 5 let ode dne prodeje  
�Záměr obce -  odkup pozemku v Jimramovských Pavlovicích stav. míst p. Tomáši Fichtelovi z Brna,  
   Hvozdecká 6, pozemek 916 m2 parcela č. 275/14, cena 120 Kč/ 1m2 – podmínka kolaudace (užívání   
   stavby) do 5 let ode dne prodeje 
�Záměr obce  - prodej pozemku v Jimramovských Pavlovicích stav. míst p. Františku Vaníčkovi ml.  
   z Jimramovských Pavlovic, pozemek 988 m2 parcela č. 283/17, cena 120 Kč/ 1m2 – podmínka  
   kolaudace (užívání stavby) do 5 let ode dne prodeje 
�Záměr obce – smlouva o smlouvě budoucí s firmou E.ON přípojku nízkého napětí pro Ing.Němce   
  (rozšíření sítě NN)  – zemní kabel. vedení v kú. Věcov přes pozemky 637/1, 421, 649/1, 649/3 za   
   poplatek 2000 Kč 
�Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2010 – audit  bez výhrad 
�Pověření rady, starosty, účetní obce prováděním nezbytných rozpočtových úprav do dalšího  
   zasedání zastupitelstva (mezi jednáními ZO) 
�Provedení zkušebního vrtu pro veřejný vodovod obce Věcov, místní část Odranec a přípravu   
   realizace veřejného vodovodu v m.č. Odranec 
�Zástup za p. Jílkovou Věru Dis.– p. Pavlína Korbářová z Jimr. Pavlovic – splňuje podmínky  
   vzdělání (nutnost absolvovat akr.kurz). Nástup od 1.7. 2011 
�Nabídku na opravu střechy KD Rož. Paseky. Realizace cca v červenci - srpnu 2011 
�Opatření pro snížení objemové aktivity radonu ve veřejném vodovodu obce Věcov, místní část  
   Míchov (hodnoty přes 300 BQ) - odradonování Míchov  dotace 90 – 100 % 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
� Bere na vědomí zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov za rok 2010 audit- Marie     
    Ifrahová, Helena Vaníčková, DiS, výsledek- bez výhrad 
� Závěrečný účet obce za rok 2010 ze dne 26. dubna 2011 po provedeném auditu 
� Změnu najíždějícího spoje 4,05z Bystřice n.P. 4,21 do Jimramova – neplatí KÚ, ale dopravce  
�Inspekční zprávu ze dne 14. a 15. března 2011 ze Základní školy a Mateřské školy Věcov 
�Informace o vzniku Úřadu práce České republiky   
� Informace o pracovnících při obecním úřadu p. Fuchs, p. Michalík – VPP,  p. Totušek  
� Návrh zápisu do kroniky za rok 2010.  
� Začátek přípravy výročí obce Věcov k výročí 620 let od první písemné zmínky a navázanou   
    spolupráci s historiky (PhDr. Jiří Bartoň, Mgr. M Kružík, Vl. Makovský) 
� Nákup nových kontejnerů 1 100 litrů na plasty 6 ks 
�Schválení znaku a praporu obce Poslaneckou sněmovnou 
 

 

� MUDr. Jelínková – ordinace ve Věcově  
MUDr. Jelínková oznamuje, že ve Věcově a v Míchově bude ordinovat ve středu 13.7.2011 
v obvyklou dobu.  
 

 

�  Obecní knihovna o prázdninách 
Knihovnice p. Prosecká oznamuje, že knihovna bude o prázdninách 

otevřena 1x za 14 dní vždy v pátek od 19.00 – 20.00 hod. Začínáme tedy v pátek 
1.7. , dále 15.7., 29.7., 12.8., 26.8.   
Od 1.7.2011 si můžete  vybírat i z nových titulů knih zapůjčených z knihovny 
J.Sychry ze Žďáru nad Sázavou. 
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� Plán svozu tříděných odpadů na červenec a srpen 2011 
Papír  -  1x za týden, vždy ve čtvrtek a to 7.7., 14.7., 21.7.,28.7., 4.8.,11.8.,18.8.,25.8.,1.9. 
Plasty -  1x za týden, vždy v pátek a to 1.7., 8.7., 15.7.,22.7.,30.7., 5.8.,12.8.,19.8.,26.8., 
Sklo čiré  -  1x za  měsíc  a to  27.7., 24.8. 
Sklo barevné -  1x za měsíc a to 13.7., 10.8. 
 

 

� Osvědčení o úspoře emisí 
 
V červnu obdržela Obec Věcov od fa EKO-KOM, 

a.s. Osvědčení o úspoře emisí. Díky  rozvoji a provozu 
systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek 
komunálních odpadů, včetně obalových, přispěla obec 
Věcov  ke zlepšení životního prostředí a snížení 
„uhlíkové stopy". Úspora, kterou naše obec dosáhla 
přestavuje -  emise CO2 – 28,430 tun a úsporu energie – 
696 279 MJ. 

 
 

�  Příprava na výročí naší obce 
Rádi bychom Vás opět  požádali o jakékoliv fotografie z Vašich archivů, údaje z 

Vašich rodinných kronik, historické dokumenty, plakáty apod., které si myslíte, že by se měly 
v knize o Věcově objevit. Dokumenty a fotografie bychom si přeskenovali do PC a originály 
Vám ihned vrátili. Jakékoli podklady velice přivítáme.  

Můžete je přinést přímo na obecní úřad, kde Vám budou ihned po přeskenování 
vráceny zpět. V průběhu letních prázdnin 
Vás také navštíví zástupci osadního 
výboru  Věcov s prosbou o zápůjčku 
fotografií, po jejich přeskenování vám 
budou opět ihned vráceny.   

Zároveň bychom chtěli poděkovat 
těm, kteří již fotografie ke přeskenování 
zapůjčil viz. obrázek. Některé fotografie 
jsou opravdovými skvosty a velice dobrou 
připomínkou věcovské historie. 

 Za spolupráci velice děkujeme.   
 
�  Jak se chovat o prázdninách 

Prázdniny jsou obdobím odpočinku a různých letních radovánek, při kterých nám ale 
také může při zanedbání základních bezpečnostních zásad hrozit nebezpečí. V první řadě 
nezapomínejte na své děti, které o prázdninách tráví více času o samotě než během školního 
roku. Děti jsou zkoumavé, proto neponechávejte v jejich dosahu zápalky, zábavnou 
pyrotechniku, svíčky  apod., které by se mohly lehce stát předmětem experimentů.  

Léto je také čas opékání a večerních posezení u ohniště. Při rozdělávání ohně ve volné 
přírodě mějte na paměti základní zásady požární prevence.  

Teplé letní dny však přinášejí i jiná nebezpečí než je oheň. Vzhledem k vysokým 
letním teplotám stoupá i teplota ve vozidle. Nezapomínejme, že ponechání dítěte nebo zvířete 
ve vozidle v horkých letních dnech je doslova hazard s jejich zdravím nebo dokonce životem.  

Z. Zobač, okrsek SH ČMS Věcov  
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� Hasičské námětové cvičení 
Upozorňujeme občany, že v průběhu měsíce července 2011 proběhne v okrsku Věcov 

hasičské námětové cvičení  s předávkou vody. Cvičení bude vyhlášeno rozhlasem tj. 
spuštěním sirény a oznámením o jeho konání.  

 
 

�  Z historických kronik 
�Kronika Věcova – r. 1916 
Bezmasé dny – Podle místodržitelského nařízení z 20. června 1916 nesmělo se maso ve středu 
a v pátek, později i v pondělí požívati. Četné osoby za přestupek citelně pokutovány.  
 
�Kronika Věcova – r. 1917 
V dubnu 1917 vydán zákaz vyvážeti vepřový dobytek z Moravy, směl se vyvážeti jen 
s povolením místodržitelství a nákup povolen výhradně jen všeobecnému moravskému 
nákupnímu prodejnímu ústavu v Brně. Vepři do 40 kg živé váhy nesměli se vůbec prodati 
nebo poraziti.  
 
 �Kronika Věcova – r. 1938    

Zákaz nocování v obci vydán byl v měsíci dubnu okresním úřadem, aby se omezila 
možnost zavlečení slintavky. Minulá léta přešlo a nocovalo tu mnoho těch, kteří šli světem za 
prací, častěji však ze zvyku. Okolním veřejným noclehárnám se však vyhýbali.  

Zákaz vypouštění močůvky na náves, cesty a jiná veřejná prostranství podle par.43 
obecních nařízení vydal okresní úřad. Za nedodržení zákazu vydán trest pokuty 20,- Kč, 
případně vězení 48 hodin. Bude jen v zájmu obce, aby toto nařízení bylo dodržováno jak ze 
strany občanů, tak i obecním úřadem, aby z důvodů zdravotních i vzhledu obce tento starý, 
nepěkný zvyk přestal.  

 
 

 
� O pohár Včelky Máji 
 

Humanitární sdružení PROTEBE a klub 
VYŠEHRADSKÝCH VČELAŘÍKŮ uspořádalo         
2. ročník celostátní výtvarné soutěže O POHÁR 
VČELKY MÁJI.  O jejím konání jsme se dozvěděli 
úplnou náhodou. A řekli jsme si proč se takové soutěže 
nezúčastnit? Vždyť „našim malým včelařům“ není 
téma včel vůbec cizí.  

Tak jsme v rámci hodiny výtvarné výchovy 
kreslili. Každý technikou podle svého uvážení. Někdo 
zvolil barvy, jiný tuž či tužku. Všechny obrázky byly 
zdařilé, takže jsme je zabalili a poslali. S napětím jsme očekávali, jestli se na nás usměje 
štěstí. Obrázky byly veřejně vystaveny. Veřejnost spolu s odbornou porotou z nich vybírala 
vítěze. Konkurence byla velká.  V letošním roce  2011 se přihlásilo ve třech kategoriích 328 
prací.  
Jaká byla naše radost, když jsme se dozvěděli, že vítězkou v kategorii základních škol se 
stala právě žákyně naší školy Barbora Votavová. Gratulujeme!       
 
 

Z Á K  L A D N Í     A    M A T E Ř S K Á     Š K O L A  
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� Munice na Věcovsku 
Jak jste se jistě mohli dočíst v týdeníku Vysočina z 7.7.2011 v článku „ Při procházce 

našel dva granáty“ … nečekaný nález učinil během procházky osmačtyřicetiletý muž. Poblíž 
Věcova na Novoměstsku totiž objevil dva dělostřelecké granáty. Nalezenou munici ponechal 
na místě a  přivolal policisty. Ti místo nálezu 
zajistili a kontaktovali pyrotechnika, který 
válečné granáty převzal. …  

Jednalo se o nález ne sice výjimečný, 
ale o  to více nebezpečnější. Nabádáme 
občany a především děti a mládež, aby 
takovéto nálezy munice okamžitě ohlásili na 
obecním úřadě nebo na policii. Hlavně, aby 
s municí nijak nemanipulovali a nepokoušeli 
se ji demontovat. I po takové době je munice 
funkční a velmi nebezpečná.  
 

 

 

� Setkání seniorů ČSSD a členů Českého svazu bojovníků za svobodu 
Ve středu 29. června 2011 se setkali 

senioři ČSSD okresu Žďár nad Sázavou se 
zástupci z několika okresů Českého svazu 
bojovníků za svobodu. Za velmi krásného 
počasí si prošli celou naučnou stezku a 
položili květiny k hrobu sovětského partyzána 
v Odranci a ruské partyzánky na Zadním 
Koníkově.  

V úvodním přivítání seznámila 
přítomné paní J. Librová za obec (Koníkov) 
Věcov s problematikou a významem obce ve 
zdejším kraji a pan Pavel Koutenský – 
podplukovník v záloze – s historií a odbojem ve II. světové válce.  

Všichni účastníci si zavzpomínali na minulé léta a připomněli si problémy na dnešní 
politické scéně. Zabývali se i odkazem pro další generace, aby se již nikdy neopakovalo 
prolévání krve, jak tomu bylo nejen v boji proti fašismu, ale i v poválečných létech 
v komunistických žalářích a pracovních táborech. Většina účastníků si potvrdila správnost 
připomínat si na těchto setkáních události minulých let, aby se na ně nikdy nezapomnělo.  
Všichni projevili radost z tohoto setkání a odjížděli odtud s pocitem, že by se podobné  akce 
měly konat častěji.  

Josef Svoboda   
 

� Nové přírůstky v Jimramovských Pavlovicích 
Jak už jsme vás na jaře informovali v Jimramovských Pavlovicích se na lihovarském 

komíně ubytovali čápi. Ti celé jaro pilně pracovali na výstavbě a rekonstrukci svého hnízda 
z minulého roku. Spokojené klapání zobáků čapího páru se rozléhalo Pavlovicemi. Jednoho 
rána se k naší radosti zvuky trošičku pozměnili. Přibyl slabší klapot dvou nově narozených 
čápat. Přejeme jim hodně zdraví a těšíme se, že se svými rodiči příští rok do našeho kraje 
vrátí.  

N Á Z O R Y    Č T E N Á Ř Ů   
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� Oslavy 130.výročí založení SDH Věcov  
Dne 3. července 2011 proběhla ve Věcově  oslava 130. výročí založení Sboru 

dobrovolných hasičů Věcov.  Oslavám předcházelo několikaměsíční úsilí a práce na 
přípravách zdárného průběhu oslav. Za to patří velký dík  věcovským hasičům, místním 
občanům a dobrovolníkům, kteří ve svém volném čase přišli a zapojili se.   

V pátek 24.6.2011 proběhla v hasičské zbrojnici slavnostní členská schůze k výročí 
založení SDH.  Zde byly z rukou starosty OSH ČMS Žďár nad Sázavou  p. Luboše Zemana, 
garanta okrsku Věcov p. Ing. Vlastimila Kakače a nestora hasičů Karla Herolda předány 
čestná uznání a medaile členům SDH. A dále byl jejich rukou odhalen a předán slavnostní 
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. Hasičský prapor se skládá z motivů tradiční 
hasičské symboliky i vztahu k současné obci. 
  V den oslav 3. července 2011 nám ovšem počasí 
nepřálo. Už od brzkých ranních hodin ve Věcově silně 
pršelo a  vál silný vítr. I přes to jsme přivítali 20 
hasičských sborů z okolních vesnic a významné hosty – 
p. Jana Slámečku a Vl.Kakače. V průběhu programu 
byl představen hasičský prapor, který byl za přítomnosti 
evangelického faráře p. Vogela ze Sněžného požehnán 
římskokatolickým farářem P. Mgr. Pavlem Vybíhalem 
z Jimramova.  K tanci a poslechu nám i v dešti hrála 
Zuberská šestka.  

Všem zúčastněným patří velký dík za solidaritu. Že je neodradilo špatné počasí a 
vydrželi do pozdních večerních hodin.                                                        Výbor SDH Věcov 

 

 
 

� � � �  Pozvánka na turnaj v malé kopané 
 

V sobotu dne 9. července se uskuteční od 8 hodin na věcovském 
hřišti již osmý ročník tradičního  turnaje  v malé  kopané.  Tohoto  klání  
se  zúčastní  mnoho  kvalitních  mužstev,  což zaručuje  velmi  atraktivní  
souboje  a  podívanou.  O  vítězství  se  utkají  nejen  tradiční  účastníci 
jako  domácí  týmy  z Věcova  či  Míchova,  ale  také  všichni  
dosavadní  vítězové.  A  proto  neváhejte a přijďte podpořit váš tým. Občerstvení je zajištěno. 

P O Z V Á N K Y 



 8 

� � � �  Diskotéka ve Věcově 

HHHHRRRRAAAAJJJJEEEE:::: jjjjIIIIRRRRKKKKAAAA VVVVAAAAŠŠŠŠÁÁÁÁKKKK
zzzz kkkklllluuuubbbbuuuu mmmmaaaaxxxx ŽŽŽŽĎĎĎĎáááárrrr nnnn....ssss....

 
  
����    Zábava SH ČMS okrsku Věcov 
 
SH ČMS okrsek Věcov Vás srdečně zve na taneční zábavu se skupinou Arzenál dne 
29.7.2011 na výletišti Odranec. V případě nepříznivého počasí v KD.  

 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
Vážení čtenáři naše občasníku, 

jsme velice rádi za Váš názor, vaše příspěvky, vzkazy, informace, pozvánky a 
připomínky do zpravodaje. I nadále je  prosím odevzdávejte v kanceláři obecního úřadu nebo 
zasílejte na e-mailovou adresu obu.vecov@tiscali.cz nebo ps.vecov@gmail.com p. Pavlíně 
Korbářové, která se stává od 1.srpna 2011 novým členem redakční rady. Napište a seznamte 
tak ostatní spoluobčany s událostmi z naší obce, pozvěte je na akci ve vaší místní části, 
upozorněte na problém, který vás nadzvedává ze židle…  

Připomínáme, že zpravodaj Vrchy není pravidelnou tiskovinou, ale pouze občasníkem. 
Vydává se zpravidla 1x za 1-2 měsíce, vždy když je třeba Vás seznámit s určitou 
problematikou, informovat o činnosti a událostech z OÚ, pozvat Vás na důležitou akci v obci 
apod.  Uzávěrka zpravodaje je většinou po 20. dni v měsíci. Proto s příspěvky neváhejte a 
zasílejte raději ihned. Náš zpravodaj naleznete také na www.vecov.cz/zpravodaj.  
Děkujeme.   

A co vás všechno během léta čeká? Teplo, slunce, omamné vůně dálek či 
okurkového nálevu… Ať už ale budete trávit chvíle odpočinku kdekoli, přeji Vám 
za celou redakční radu krásné a pohodové léto, dětem radostné prázdniny. I my si 
budeme dovolenou, ať už řádnou či mateřskou užívat ☺. Proto na shledanou 
s novou redakční radou opět v září. 

V. Jílková 
           
 
Ve Věcově 8.7.2011                        Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Věra Jílková, DiS.,Mgr. Miroslava Prudká 


