
 
 
 
 

   Občasník Obecního úřadu Věcov 

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

                                                                           

• Kontrola komínů  
 
Máte kotel na plyn nebo na tuhá paliva? 
Připomínáme, že od 1. ledna 2011 
nastala pro všechny majitele funkčních 
komínů jejich povinná kontrola.   
V zimním období dochází k požárům  
komínů rodinných domků nebo chat. 
Ve většině případů se to týká těch komínů, 
které nebyly pravidelně čištěny majitelem 
ani kominíkem.  Pokaždé to naštěstí neskončí  
tragicky, ale i tak ale může napáchat škody, 
a pokud dosud majitel neměl potvrzení  
od kominíka, i v případě pojištění proti požáru, nedostal od pojišťovny žádnou náhradu.  
Od tohoto roku ale náhradu nedostane ani ten, kdo potvrzení od kominíka má! K potvrzení 
od kominíka je nutné dodat ještě navíc revizní zprávu, která platí pouze jeden rok. Bez ní, 
nebo je-li už prošlá, by v případě požáru hrozila poškozenému nejen pokuta, ale i úhrada 
výjezdu hasičů. Pokuta přitom může činit až několik desítek tisíc korun.   
Od 1. 1. 2011 je v platnosti nové nařízení, které ukládá majitelům kotlů na plyn a tuhá paliva 
provádět pravidelně kontrolu a čištění spalinových cest. Komín si přitom majitel může 
pročistit sám a kominík ho pouze zkontroluje a sepíše revizní zprávu. Jestliže však najde 
jakoukoli závadu ohrožující zdraví či majetek a závadu nelze opravit ihned, musí ji nahlásit, 
a to písemně buď stavebnímu úřadu nebo úřadu vykonávající mu požární dozor. 
Komín, který využívá kotel na tuhá paliva do 50 kW, se musí čistit 3x ročně (z toho 2x 
v sezóně), kotel na plyn pouze 1x ročně.  
U kotle nad 50 kW je pravidelnost kontrol komínů totožná nebo taková, jaká nařizuje výrobce 
kotle. Čištění komínů u takových kotlů už musí probíhat pouze v režii způsobilé osoby, tedy 
kominíka. 
Místo původních šesti čištění komínů za rok vyhláška slevila na tři čištění. Ti, kteří si 
komín mohou vyčistit sami, zaplatí pouze za jednu kontrolu. Kominíkům a revizorům 
zpřístupněte cestu ke komínu, měla by být bezpečná a snadná i pro vás. 
Obecní úřad proto zajistil kominíka p. Sváčka na 8. listopad. Zájemci se mohou hlásit 
na OÚ, tel. 566 562 821. Orientační cena čištění za jeden komín i s vyhotovením revizní 
zprávy je 300,- Kč.  
Komu se tento termín nehodí, může p. Sváčka kontaktovat na tel.č. 566 616 613 nebo 
603 895 123.  
Dalším kominíkem je p. Piskač z Víru – tel.č. 733 206 082 nebo  
p. Podsedník z Bystřice n. P. – tel.č. 603 814 667 
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• Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce Věcov č. 4/2011 
                                   konaného ve čtvrtek dne 21. července  2011 
  Zastupitelstvo obce schvaluje: 

Prodej pozemků k výstavbě  a změnu u žadatelů (přesun) u pozemků k výstavbě  
v Jimramovských Pavlovicích: parc. č. pozemek č. 275/12 o výměře 1266 m2 – 
žádá p Šindelář Jiří, J.Pavlovice 3. (místo pč. 275/13) a parc. č. pozemek č. 275/13 
o výměře 1267 m2– žádá p. Vaníček Fr., J.Pavlovice 20 (místo pč. 283/17). ZO 
souhlasí se změnou a s odprodejem, podmínky a cena zůstávají stejné.  

• Vyhlášení záměru č. 7/2011 - směnu pozemků s p. Korbářem J. z Jimramovských 
Pavlovic v k.ú. Odranec pozemky p.č. 237 v PK (619 m2) a p.č. 233 v PK (594 m2)  
- celkem 1213 m2  (pozemky pod komunikací v majetku p. Korbáře) za  pozemky 
v majetku obce v kú. Jimramovské Pavlovice  u domu čp. 23 p.č. 283/18 o výměře  
812 m2 a v kú. Odranec zbytkové pozemky vedle komunikace p.č. 451/3, 451/4, 
451/5 - výměra celkem 1179 m2     Směnná smlouva s doplatkem rozdílu m2 v ceně 
10 Kč/m2  

• Podání žádosti o bezúplatný převod pozemku k výstavbě p.č. 283/2  (TTP kolem 
sklepů u lihovaru) o výměře 759 m2 v Jimramovských Pavlovicích (popřípadě 
převod úplatný). 

• Rozpočtové opatření č. 3/2011 k 21.7.2011 dle přílohy. 
• Výši vodného 12,- Kč  a doplatit z rozpočtu trvale bydlícím občanům 2,- Kč/m3. 

Ceny: 12,- Kč (podnikatelé a vlastníci domů bez trv. pobytu), 10,- Kč (trvale 
bydlící občané), stočné  5,- Kč/m3 dle vyhlášky. Platí pro veř. vodovody Věcov, 
Míchov, Roženecké Paseky a ČOV Věcov (dle cenového vyúčtování z roku 2010) 

• Územní studii Věcov – lokalita 6 RD za Laštovicovými zadavatelů manželů 
Kadeřávkových, Věcov 25. 

• Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu č. FV 000410045  o poskytnutí podpory 
z FV Kraje Vysočina na opravu místní komunikace v m.č. Míchov a pověřuje 
starostu obce podpisem smlouvy. 

 
 

• Odpadní voda Míchov – výzva  
 

Při fyzické kontrole vodoteče, která protéká přes pozemek p.č. 111/2 (ing. Štěpánek) 
bylo zjištěno drobné znečištění této vody vodou odpadní (septikovou vodou 
z domácností). Žádáme vlastníky nemovitostí, kterých se tato vodoteč týká, aby  
si zkontrolovali těsnost jímek, popř. jiných možných zdrojů znečištění a provedli 
bezodkladné odstranění tohoto problému. V nejbližších dnech bude proveden odběr 
vzorků vody z této vodoteče o kontrola pracovníky odboru životního prostředí. 
 
 
 

• Výběr vodného a stočného 
Výběr vodného a stočného se uskuteční: 
V Míchově na Kovárně dne 16. září (pátek) od 18. – 19. hodin. 
Ve Věcově v týdnu od 12.9. do 23.9. na obecním úřadě v úředních hodinách. 
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• MUDr. Jelínková – ordinace Věcov              
oznamuje, že v době od 1.9.2011 do 20.9.2011 včetně z důvodu  
dovolené neordinuje. Zastupující lékařka MUDr. Taťána Petrů.  
Rozpis ordinačních hodin je umístěn na vývěskách obecního úřadu. 

• Obecní knihovna   
Oznamujeme, že knihovna ve Věcově bude opět v provozu vždy 
v pátek od 18. – 20. hodin. 
Od 1.7.2011 si můžete  vybírat i z nových titulů knih zapůjčených  

 z knihovny J.Sychry ze Žďáru nad Sázavou. 
 

• Zákaz vyvážení dřevního odpadu 
Upozorňujeme občany na trvající zákaz vyvážení dřevního odpadu na ohniště,  
kde se pálí čarodějnice. Jako každý rok, tak i ten příští budou v obcích rozmístěny 
vozy, kam bude možnost dřevo a další odpad uložit.  Místo a datum bude včas 
oznámeno obvyklým způsobem. 
 

• Plán svozu tříděných odpadů na září a říjen 2011 
Svoz papíru: 7.-8.,14.-15.,21.-22.,28.-29. září 

  5.-6., 12.-13., 19.-20., 26.-27. října 
     

Sklo barevné 7.-8. září      
  6.-7. října 

Sklo čiré 21.-22. září 
  20.-21. října 

Plast + tetra 1.-2., 8.-9., 15.-16., 22.-23., 29.-30. září 
  6.-7., 13.-14., 20.-21., 27.-28. října 

 

• 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. Jakékoliv podklady  
velice přivítáme.  

 

• Chovné kuřice 
SVONA s.r.o. drůbežárna Mírovka nabízí chovné kuřice ve stáří 21 týdnů / 140,- 
Kč/kus. Odběr 16.9.2011 ve 12.45 hod. v Odranci a ve 13.00 hod. u hasičské zbrojnice 
ve Věcově. Objednávky přijímá obecní úřad, tel. 566 562 821.   
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• Sbírka použitého ošacení 
D I A K O N I E       B R O U M O V       

VYHLAŠUJE  SBÍRKU  POUŽITÉHO OŠACENÍ: 
☺ letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské) 
☺ lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon 
☺ látek (minimálně 1 m2 ) prosíme nedávejte odřezky a zbytky látek) 
☺ domácích potřeb – nádobí bílé i černé, skleničky – vše nepoškozené 
☺ vatovaných přikrývek, polštářů a dek 
☺ obuvi – veškeré nepoškozené 
☺ hraček – nepoškozených a kompletních 
Věci, které vzít nemůžeme: 
� ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku – z ekologických důvodů 
� matrace, koberce – z ekologických důvodů 
� nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 
� znečištění a vlhký textil 
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily 
transportem. 
Sbírka se uskuteční od 17.10. do 30.10. 2011 na obvyklých sběrných místech 
Ve Věcově v průjezdu u školy, v Roženeckých Pasekách v KD, v Odranci v KD, 
v Míchově v čekárně a v Jimramovských Pavlovicích u lihovaru. 

Děkujeme za Vaši pomoc 
 

 

ČASOVKA DO VĚCOVSKÝCH VRCH Ů 2011 – OHLÉDNUTÍ 

Článek je převzat z www.zdarskevrchy.cz  

Horké letní počasí, které letos na počátku září panuje, bylo sice velmi příjemné 
pro ty, kteří se opalovali u vody, ale cyklistům, absolvujícím Časovku do 
Věcovských vrchů, závod o dost ztížilo. 

Možná proto se také na start dostavilo o něco méně závodníků, než bývá zvykem. 
Čtyřicítka odvážných ale nakonec poslechla výzvu zdejších kopečků a závod zdárně 
absolvovala. 

Časovka do Věcovských vrchů nebo také Pustinka (podle svého duchovního otce) sice 
změnila hlavního organizátora, ale délka, trať i náročnost zůstala stejná. „Převzal jsem 
to po Jardovi Pustinovi a snažím se už podruhé tyto závody uspořádat,“ říká Jan 
Štěrba, jehož hlavním cílem je zachovat a povznést tyto cyklistické závody. Ačkoliv 
sám je podle svých slov pouze víkendový cyklista, ochotně se ujal role organizátora. 

Cyklistické závody mají už svou mnohaletou tradici a také své veterány. Jedním z nich 
je i už zmiňovaný Jaroslav Pustina, který ani tentokrát nemohl chybět. A nejen on. „Je 
tu také pan Karásek a další závodníci – veteráni, kteří jedou už kolikátý ročník,“ 
přitakává hlavní organizátor a dodává: „I tentokrát všechno probíhá klasicky, trasa je 
stejná. Vloni jsme ji museli trochu pozměnit kvůli opravě silnice, ale letos se vše 
vrátilo do zaběhaných kolejí. Takže nejtěžší je jako vždycky výšlap z Jimramova a pak 
Pasecký kopec, který představuje dlouhé, táhlé stoupání.“ 

T Ě L O V Ý C H O V N Á    J E D N O T A    V Ě C O V   
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Ani letos nechyběl pohár pro vítěze a odměna pro další závodníky. Přemožitel byl ale 
tentokrát oceněn i jedním netradičním darem. „Nejrychlejší cyklista získává více než 
roční cyklistické pojištění v Rakousku, které bude platit od letošního září do ledna 
2013,“ prozradil Jan Štěrba. 
Za TJ Věcov chci poděkovat všem, kdo se podíleli na zdárném průběhu závodů, 
sponzorům, mediálnímu partneru www.zdarskevrchy.cz a především všem 
pořadatelům, bez nichž by se závody neuskutečnily.               

 Za TJ Věcov  Jan Štěrba 
 

 
Námětové cvičení okrsku Věcov konané dne 15. 7. 2011 

 
Byla prováděna předávka vody stroji: 5 x PPS 12 + samostatně CAS – 25 RTHP 
Zdroj vody - požární nádrž Věcov na návsi  
Určené místo zásahu (požáru) – kopec Slamák – vrchol (ohniště čarodek) 
Nám. cvičení vyhlášeno pro SDH Věcov, J.Pavlovice, Míchov, R.Paseky, Odranec 
Vyhlášení námětového cvičení – obecním rozhlasem  v 18,01 hod. – siréna + 
obeslání velitelů a starostů SDH nebo strojníků v 18,00 hod. – zprávou sms 
Cvičení vyhlásil starosta obce Věcov Zdeněk Vraspír – kontrola stanovišť 
Velitel zásahu - velitel Okrsku Věcov Tomáš Bukáček – rozdělení JSDH na určená 
stanoviště 
Hlavní časoměřič - starosta okrsku Věcov Zdeněk Vraspír a velitel okrsku Tomáš 
Bukáček 
Příjezdy jednotlivých SDH: 
1.  SDH Věcov - PPS 12 v  18,05 hod., účast   13  hasičů, vedení  9 x B, stanoviště č. 1  
u nádrže   
1. SDH Věcov CAS 25 RTHP           v 18,05  hod., účast  1 hasič, stanoviště č. 6   u 
ohniště    
2. SDH Rož.Paseky - PPS 12 v 18,07  hod, účast  8  hasičů, vedení  8 x B , stanoviště 
č.2   
pod hospodou u sloupu 
3. SDH Míchov – PPS 12         v  18.08 hod, účast  8  hasičů, vedení  8 x B, stanoviště 
stroje č.3 cca 50 m nad boudou u vleku   
4. SDH Odranec  - PPS 12         v  18.09 hod., účast 8  hasičů, vedení  8 x B, stanoviště 
stroje č.4   v půli kopce 
5. SDH Jimr. Pavlovice –PPS 12 v 18,12 hod., účast   3  hasiči, vedení   6 x B, 
stanoviště stroje č.5 cca 100 m pod ohništěm   
---------------------------------------------------------------------- 
Celková účast 41 hasičů, 5 x PPS 12, 1 x CAS 25 RTHP 
Začátek sání vody v 18,15 hod. – stanoviště stroj č.1. – požární nádrž Věcov 
Voda na místě požáru v 18,22 hod.- stanoviště stroj č. 5 – ohniště na kopci 
Slámák 
Voda po vyhlášení námětového cvičení:  
Vyhlášení v 18,01 hod.,  voda v 18,22 hod. = doprava s předávkou za cca 21 minut. 
Převýšení terénu asi 80-85 m, délka vedení cca 820 bm. 
Námětové cvičení proběhlo v době přede žněmi. Všechny jednotky okrsku Věcov jsou 
zařazeny jako JPO V s místním výjezdem.  
Dle dojezdové vzdálenosti jednotek HZS (N.Město, Žďár, Bystřice a Sněžné) a 
dosažených výsledků našich SDH  se jeví jejich využití jako velice potřebné pro 
provedení vlastního prvního zásahu. 

H A S I Č I   V Ě C O V   
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Vozidlo CAS 25 provedlo první zásah po dojezdu na stanoviště v 18,10 hod. 
Vyhodnocení provedl starosta obce a starosta okrsku Zdeněk Vraspír a velitel okrsku  
Věcov Tomáš Bukáček  
Závěrem: Všechny naše jednotky jsou připraveny k zásahu v rámci své působnosti a to 
jak s použitím PPS 12 tak i CAS – 25. Všem hasičům a pomocníkům moc děkuji za 
účast a také za připravenost techniky  a výstroje a její použití dle potřeby obce a 
občanů. 
Ve Věcově 15. 7. 2011 
Zdeněk Vraspír        Tomáš Bukáček 
Starosta Okrsku Věcov a starosta obce    Velitel Okrsku Věcov 

 
Český svaz žen uspořádal na ukončení prázdnin pro děti i jejich rodiče DISCO  
na výletišti ve  Věcově. Akce se velmi vydařila, za  pěkného počasí se zúčastnil velký  
počet dětí i rodičů. DJ Hamerský potěšil nejen pěknou hudbou, ale i množstvím 
připravených her a sladkých odměn. Děkujeme všem, kteří se přišli pobavit a těšíme 
se příští prázdniny nashledanou! 

 
      Věra Zobačová, předsedkyně ČSŽ 

 
Nový školní rok 
Ve čtvrtek 1. září začal nový školní rok. Věcovská škola zažívá co se počtu žáků týká 
období hojnosti. Na slavnostním zahájení se dostavila kromě žáků, učitelů a rodičů 
prvňáčků i zástupkyně zřizovatele p. Jarmila Librová. Popřála nám všem hodně 
úspěchů při práci, dětem pěkné známky a hodné kamarády. Prvňáčkům předala drobné 
dárky. Poprvé do lavic usedli: Marek Vilím, Martin Zítka, Daniela Prchalová a 
Kateřina Zobačová. V letošním školním roce naši školu navštěvuje celkem 19 žáků, 
dojíždí z Roženeckých Pasek, Odrance, Koníkova, Jimramovských Pavlovic a 
Věcova. Žáky budou vyučovat Mgr. Miroslava Prudká (2, 4 a 5 ročník) a Pavlína 
Nešťáková (1. a 3. ročník). Družinu povede p. Jarmila Jílková. Letos poprvé jsme 
museli omezit počet žáků v družině.  Až dosud bylo samozřejmostí, že všichni žáci 
chodili do družiny. Nejstarší žáci z důvodu překročení kapacity odchází po vyučování 
domů. O událostech během školního roku Vás budeme průběžně informovat. 
Cyklistické závody pro děti 
Stejně jako závody pro dospělé, mají i ty dětské své skalní přívržence. To se dostavují 
s pravidelností na start. Letošního ročníku 4asovky do Věcovských vrchů se zúčastnilo 
13 dětí. V nejmladší kategorii zvítězil Daniel Bobek před Michalem Gregorem, 
Vojtěchem Kotovicou a Denisou Černou. V kategorii mladších žáků jich soutěžilo 
šest. Zvítězil Josef Kabrda před Tomášem Gregorem a Pavlem Bojanovským. 
Nejstarší žáci jeli tři. Nejrychleji projel cílem Dominik Vařák, za ním Vladimír 
Kosek a Izabela Michalíková. 
Na všechny soutěžící čekaly pěkné ceny. Děkujeme sponzorům i rodičům, kteří 
povzbuzovali a pomohli nám s organizací závodu. 
 
        Mgr. Miroslava Prudká 
 

Z Á K  L A D N Í     A      M A T E Ř S K Á     Š K O L A  

Č E S K Ý   S V A Z   Ž E N 
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Děkuji všem občanům a chalupářům za jejich pomoc při údržbě zeleně  a při veškerých 
stavebních počinech či jiných činnostech při zvelebování obcí. V jednotlivých vesnicích  
se nachází i hodně pozemků a ploch, které nejsou v majetku obce, ale které nám velmi hyzdí 
naše pěkné okolí, některá místa, která jsou hodně vidět (Věcovský potok, u zastávek, 
parkoviště u OÚ, kolem silnice II/360 apod.) musíme sekat a udržovat, abychom potlačili 
rozšíření různých plevelů. Dříve udržovaná louka u bývalého spáleniště (pod Mrkosovi)  
podél cesty ke Štarkovu se začíná měnit v zarostlý prales. Vlastníci těchto pozemků a  ploch 
neakceptují naše výzvy a hřeší na to, že to za ně někdo uklidí. 

Moc Vám všem ještě jednou děkuji a věřím, že takto budeme spolupracovat  
i nadále.Jakékoliv pomoci, i sebemenší, si velice vážíme a jsme za ni vděčni. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 

• Nultý ro čník malířského sympozia v Jimramovských Pavlovicích 
Ve dnech 12.9. – 18.9. 2011 se v Jimramovských Pavlovicích uskuteční „Nultý ročník 
malířského sympozia“.  Sympozia jakéhokoliv druhu jsou a budou především nenásilnou 
formou setkání, poznávání, trávení času, přemýšlení a tvoření. Svojí otevřeností nabízejí 
všem, kdo mají zájem, alespoň malé nahlédnutí do jinak často uzavřeného, subjektivního 
světa lidí – tvůrců. Rádi bychom, aby se i Nultý ročník sympozia v Jimramovských 
Pavlovicích nesl v podobném duchu. Byl jak příjemným setkáním všech autorů, tak i lidí 
„zvenku“, kteří stejně tak, jako tvůrci dostanou prostor pro tvorbu, dostanou prostor pro 
dívání se, kladení otázek a hledání odpovědí, prostor pro empatii nebo vlastní interpretaci. A 
především možnost pozorovat vznik, narůstání, proces ….. 
Určitě budeme rádi, když na sympozium zavítají ti, kteří mají zájem nakouknout pod  
ruku umělců při tvorbě jejich díla. Téma pro sympozium je zcela dobrovolné a tak  
umělci budou malovat nádhernou krajinu našeho okolí , ale představí i svoji 
abstraktní tvorbu. Na následné výstavě bude možné si vytvořená umělecká 
díla zakoupit. 

 

P  O  Z  V  Á  N  K  Y   

P O D Ě K O V Á N Í    
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Ve Věcově dne  9.9.2011               
Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 
 


