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Občasník Obecního úřadu Věcov  

(Jimramovské Pavlovice, Koníkov, Míchov, Odranec, 

Roženecké Paseky, Věcov)  www.vecov.cz 

P.F.  2012      
Milí spoluobčané, vážení chalupáři, přátelé, 

 na adventním věnci dohořívá poslední svíčka, letošní rok pomalu končí.  
Před námi jsou svátky vánoční, nejkrásnější svátky v roce, svátky, které slaví  
lidé na celém světě a vyjadřují jimi odvěkou touhu po míru, klidu a vzájemné 
toleranci. Vánoční svátky si neumíme představit bez vánočního stromečku,  
prožité v radosti a štěstí ze svých nejbližších. Každý z nás určitě hodnotí 
jaký ten rok byl, co nám dal a co vzal a vždy je co dohánět nebo 
vylepšovat. Není ale nic horšího, než když přijde vážná nemoc a nebo  
nás opustí milovaná osoba, která tyto vánoce už s námi nemůže prožít. 
 Nový rok většině z nás přinese něco nového, dobrého i méně 
dobrého. Přinese určitě mnoho užitečného a očekávaného. Pro mnohé 
nebude zase o tolik jiný, nebo něčím výjimečný  než ten předchozí.  
 Proto mi dovolte, abych Vám všem poděkoval za Vaši vstřícnost   
a podporu v obecních záležitostech, za  pomoc a kladný přístup k veřejnému životu v naší obci. 
Rád bych poděkoval všem současným i bývalým pracovníkům Obecního úřadu Věcov, 
pracovníkovi v sociálních službách, pracovníkům Základní a Mateřské školy Věcov za jejich 
veřejně prospěšnou činnost a za výchovu našich malých občánků. Také bych chtěl moc 
poděkovat místním organizacím a spolkům, které nezapomínají na tradice, kulturní, sportovní 
a společenské vyžití v obci a utvářejí nám všem příjemné prostředí a hezké žití. Poděkovat chci 
také všem zastupitelům, radním, členům výborů a komisí za jejich prospěšnou a nezištnou 
činnost. Nakonec bych také rád poděkoval své rodině a svým blízkým za podporu v mé práci 
a za pochopení tohoto veřejného poslání. 
Mým přáním je, aby se naše malá, ale hezká obec neustále rozvíjela a přinášela pohodu Vám 
občanům i všem ostatním. Bez Vaší pomocí by to prostě nešlo a jsem rád, že s Vámi mohu 
spolupracovat, tvořit a plánovat. Jsem také rád, že Vás mohu potkávat, hovořit o běžných 
věcech, nemocech, trápeních i radostech a nesmírně si tohoto vážím. Věřím, že tuto vzájemnou 
spolupráci, ochotu a úctu ke kulturním a tradičním hodnotám v naší obci a okolí budeme 
udržovat,  rozvíjet a vylepšovat. 
 Přeji si, abychom v sobě nacházeli vzájemnou podporu, důvěru a pomoc v jakékoliv 
situaci. Mým velkým přáním určitě je, abychom si vzájemně nezáviděli, nepřidělávali si 
zbytečně nějaké starosti malichernostmi a otevřeně a bez emocí řešili vzniklé problémy  
a potřeby.  
 Na závěr mi dovolte srdečně Vám popřát hezké prožití svátků vánočních, pohodu v kruhu 
rodinném a úspěšný nový rok 2012 s přáním pevného zdraví a osobní pohody. Všem 
nemocným občanům přeji brzké uzdravení a překonání těchto zdravotních komplikací, aby  

i na jejich tvářích zářil spokojený úsměv.  
 Ještě jednou Vám všem moc děkuji a pokud jsem na někoho 
zapomněl, věřte, nebyl to úmysl a poděkování patří i jemu. Jsem jenom 
člověk a občas dělám chyby. 
   Zdeněk Vraspír 
          starosta obce Věcov 

Rok 2011 Číslo 9 

I N F O R M A C E    O B E C N Í H O    Ú Ř A D U 
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∗ Úřední hodiny OÚ ve Věcově v období svátků 
Úřední hodiny obecního úřadu v období vánočních svátků zůstávají beze změny, 

pouze ve středu 28.12.2011 budou zkráceny do 14.00 hodin. 
 
 

∗ Poděkování   
Osadní výbor ve Věcově děkuje všem rodičům, kteří svým aktivním přístupem 

k údržbě dětského hřiště ve Věcově výrazně přispěli k tomu, že hřiště bylo vždy 
upravené a připravené k dětským hrám.  Zároveň děkujeme i těm spoluobčanům,  
kteří po celý rok udržují pořádek u kontejnerů a podílí se na údržbě okolní zeleně.   

      Všem  patří náš vřelý dík a úcta. 
Příjemné prožití vánočních svátků a do nového roku hodně zdraví a spokojenosti 

                  přeje  
Osadní výbor Věcov  

        
 

∗ Svoz komunálního odpadu  
Svoz komunálního odpadu proběhne ráno 26.12.2011.  
Žádáme občany, aby tento termín respektovali  
a odpad uložili ke kontejnerům včas !!!!! 
 
 
 

∗ Výpis z Usnesení Rady obce z 15.12.2011 
Rada schvaluje: 

- veřejnoprávní smlouvu o provedení zápisů údajů do informačního systému územní 
identifikace, adres a nemovitostí 

- smlouvu o provádění zimní údržby místních komunikací mezi ZD Vrchy Věcov 
s obcí Věcov 

- ceník poskytovaných úkonů pečovatelské služby s platností od 1.10.2011 
- provozní řád veřejně přístupného víceúčelového hřiště ve Věcově 
- zhotovení 25 snímků vč. autorských práv od Jaroslava Horáka,  Hartmanice  

a zhotovení 6 sad po 1000 ks (6 obcí) pohledů  
-    směrnici o inventarizaci 
-    projekt na zastřešení kontejnerů v Míchově 
-    zahájení prací ohledně projektu obnovy dětského hřiště Roženecké Paseky a podání  
      žádosti o dotaci  
- aktualizace smluv „Odpadní voda ČOV Věcov“ a „Pitná voda Věcov, Míchov, 

Roženecké Paseky“ s jednotlivými žadateli dle seznamu  
  

 

∗ Nový ceník úkonů Pečovatelské služby 
Dovolujeme si upozornit občany na nový ceník úkonů Pečovatelské služby obce 

Věcov. Základní hodinová sazba za jednotlivé úkony je  60,- Kč/hod. (účtuje se po 
¼ hod.), dovoz oběda 10 Kč/oběd, dovoz autem do vzdálenosti 10 km 25,- Kč/úkon, 
nad 10 km 40,- Kč/úkon, základní sociální poradenství je zdarma.  

Nabídku služeb včetně ceníku je možné shlédnout na webových stránkách obce 
Věcov – www.vecov.cz – Pečovatelská služba, nebo jsou dokumenty k dispozici 
přímo na Obecním úřadě. 
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∗ Návrh rozpočtu obce Věcov na rok 2012 
                                                 
Položka Příjmy v K č:     Přehled k 28.11. 2011       návrh 2012 
1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti                    1 019 239,-              1 100 000,- 
1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činn.             114 988,-                120 000,- 
1113 Daň z příjmů fyz. osob z kap. výnosů                 92 286,-                   95 000,- 
1121 Daň z příjmů  právnických. osob                     1 058 466,-             1  100 000,- 
1122 Daň z příjmů práv.osob-obec               83 410,-                    85 000,- 
1211 Daň z přidané hodnoty                                    2 357 087,-              2 400 000,- 
1334 Odvody za odnětí zem. půd. fondu.                       0,-                  10 000,- 
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu            239 238,-                 260 000,- 
1341 Poplatek ze psů            8 673,-                   8 000,- 
1342 Poplatek za láz.nebo rekreační pobyt         7 470,-                   10 000,- 
1343 Poplatek za užívání věř. prostranství         2 262,-                   3 000,- 
1344 Poplatek ze vstupného                           600,-                    2 000,- 
1345 Poplatek z ubyt. kapacity           6 984,                     7 000,- 
1361 Správní poplatky (ověřování, přihl.,apod)         9 480,-        10 000,- 
1511 Daň z nemovitostí                  379 075,-      400 000,- 
4111 Nein.dotace ze st. rozp. (cesty, volby)                            3 678,-     0,- 
4112 Nein.dotace st.rozp.-správa, žáci ZŠ    169 400,-      191 900,- 
4116 Ost.dotace ze st.rozp. – soc.sl.,ÚP, czech-point                369 200,-      200 000,- 
4122 Nein.dotace z kraje (granty , POVcesty,hasiči , CAS)  277 520,-      164 000,- 
1012 Podnik.v zem., pronáj.a prodej pozemků   622 190,-     200 000,- 
1031 Les- pěstební činnost       399 861,-     400 000,- 
2310 Pitná voda       109 330,-     120 000,- 
2321 ČOV a kanalizace Věcov        44 498,-       45 000,- 
3392    Zájmová činnost v kultuře – dary lihovar   167 300,-       10 000,- 
3422    Sportovní zařízení v majetku obce        4 000,-         4 000,- 
3612 Bytové hospodářství – pronájmy      38 244,-       45 000,- 
3639 Komunální služby – pronájmy ost.nem., plynovod    45 290,-     130 000,- 
3725 Využ.a zneškod.kom odpadů (EKO-KOM třídění)  105 027,-     100 000,- 
4351 Osob.asistence, pečov.služba- přísp.od obč.     38 858,-       40 000,- 
6171 Činnost míst.správy (kopír., poj.plnění,…)      91 400,-       90 000,- 
6310 Příjmy fin.operací –úroky, dividendy                                           149 931,42     150 000,- 

Celkem  příjmy v Kč                                          8 014 985,42  7 499 900,- 
8124   Úhrn. splátek úvěru – proúčt.(cesty, pozem.)               - 525 210,- 

Celkem příjmy v K č mínus úvěry                    8 014 985,42 6 974 690,-                
Paragraf   Výdaje v Kč:                                                   Přehled k 28.11. 2011    návrh 2012 
1012 Podnikání v zeměď. a potr – nájem  zem. půdu       100,-          1 000,- 
1031 Pěstební činnost les - sazenice, tahání, PHM, mzdy            176 015,-      175 000,- 
2212 Silnice/komunikace – opravy, reko, údržba, štěrk            827 144,69      680 000,- 
2219 Ostatní zálež.poz.kom –materiál, opravy                       0,-                       5 000,- 
2221 Provoz silniční dopravy- dopr. obslužnost.ZDAR            112 055,-       100 000,- 
2310 Pitná voda – veř.vod.Věcov, Míchov, RP + úpravna                   116 771,-                 100 000,- 
2321 ČOV+kan.Věcov + ost.kan. – provoz,opravy                            60 991,-       300 000,- 
2341 Vodní díla v zem.krajině – rybník Míchov, Štarkov           0,-         60 000,- 
3113 ZŠ+MŠ Věcov /nein.transf.obcím, přísp. PO,opr.,prov/             526 533,-       600 000,- 
3314 Knihovna obecní – materiál, knihy       5 849,-         12 000,- 
3319 Ostatní záležitost kultury – kroniky, dohoda    10 011,-         10 000,- 
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3392 Zájm.činnost v kult.-/opravy KD, lih., kov., a úpod/                 1 075 034,-       600 000,- 
3399 Kultura – SPOZ,vítání, důchodci apod                 52 831,-       250 000,- 
3412 Sportovní zařízení /hřiště, dohody,materiál,údr./                            48 798,-         30 000,- 
3419 Ostatní těl.činnost – TJ cyklo, děts. akce      1 753,-           2 000,- 
3421 Využití vol.času mládeže – skluzavka, tramp.,dět.hř.                1 067,-         10 000,- 
3429 Zájmová činnost a rekr. – mater, přísp, lyž, trasy              32 387,-         30 000,- 
3612 Bytové hospodářství –nájmy stát.                  2 772,-           3 000,- 
3613 Nebytové hospodářství – klub.Věcov, sklad R.P.              89 836,-         50 000,- 
3631 Veřejné osvětlení – el.en.opravy, mater., reko-Věcov                174 610,-       150 000,- 
3635 Územní plánování-změna úz plánu č. 1                                        46 800,-         50 000,- 
3639 Komunál. služby, úz.r. – investice, Z 67 48, JMP náj.zař.          456 601,64               719 690,- 
3721 Sběr a svoz nebezp.odpadů      24 902,-         25 000,- 
3722 Sběr a svoz komun.odpadů, nákup mater. (TKO)                       236 031,50       260 000,- 
3723 Sběr a odvoz ost. odpadů -separované               86 954,-                     90 000,- 
3745 Péče o vzhled obcí a veř.zeleň- sečení, PHM..                        407 226,-                   410 000,- 
4319 Ostatní výdaje souv.se soc. poradenst.-příspěvky post.               7 710,-                       7 000,- 
4351 Osob.asist., peč.služba – pomoc potř. obč.                312 589,-       320 000,- 
5512 Požární ochrana / činnost SDH,opr., n.d., energ/                        195 836,32       160 000,- 
6112 Zastupitelstva obcí – mzdy, poj s.z., cestovné,phm           656 543,-                    750 000,- 
6171 Činnost míst.správy-mzdy,DHM, energ., služ.                     1 006 370,47                900 000,- 
6320 Pojištění majetku OÚ                 20 694,-                     30 000,- 
6399 Ostatní fin. Operace – daně a poplatky´st. rozpočtu    83 410,-         85 000,- 
Celkem výdaje v Kč                                           6 856 225,62          6 974 690,- 

 

 

∗ Provádění zimní údržby místních komunikací 
 
Věcov:      M.k. = místní komunikace 

M.k.od hl.silnice II/360 kolem Sodomkových přes mostek, náves a u kontejnerů PDO, 
dále u hasič. zbrojnice a pokračovat kolem Koskových až k transformátoru. Dále m.k  
od hl. silnice II/360 kolem hospody k prodejně Jednoty a pokračovat kolem Machových 
na hlavní silnici II/360 u kravína. Dále m.k.od  Broučkových nahoru  k bytovkám  
a k nové výstavbě u hřiště. Dále kolem Fuchse, Uhlířových až ke Štěrbovým. Podle 
možností vyhrnout parkoviště ZD, m.k před obecním úřadem, od ZŠ dolů na náves  
a u zastávky autobusu. Dále m.k. od Navrátilových ke koupališti a kolem 
Laštovicových a Bojanovských. Pokud bude zamrzlá zem, tak m.k.od Zítky Emanuela. 
V případě provozu lyžařského vleku prohrnout parkoviště u restaurace a cestu k vleku. 
Častěji prohrnovat u zastávky autobusu (z důvodu ujíždění nevyhrnuté vrstvy).  
Na požádání prohrnout cestu ke Korábu 

 
Míchov : 

M.k.od  kravína (dřevodílna) k aut. zastávce u hl. silnice III/36034, dále kolem výletiště 
a od hl. silnice III/36034 u prodejny až po Laštovičku Jaroslava, odbočka   
ke Strakovým, ke Kašovým kolem trafa a k Buchtovým čp.13. Dále také m.k. kolem 
sportovního hřiště po silážní  jámu. M.k. k Vrátným a k Vávrovým. Dle možností 
vyhrnovat u hasičské zbrojnice a kolem p. Kožíška 

 
 
Jimramovské Pavlovice: 

M.k. od hlavní silnice č. II/360 kolem kravína až ke křižovatce pod rybníkem,  
m.k. kolem rybníka na návsi 
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Roženecké Paseky: 
Parkoviště a prostranství kolem kulturního domu vč. rampy u prodejny a u kontejnerů 
PDO. Odbočovací pruh u zastávky autobusu, m.k.na Štarkov až po Spálený Dvůr. 
Odbočka od Ehrenbergerových, m.k. k Nebolovým, cestička pod Votavovy ke Štarkovu 
(nezpevněná). Dle potřeby a možností cesta k Mrkosovým a k Zavadilovým 

Koníkov:  
M.k. od hl. silnice II/360 u dřevěné aut. zastávky kolem Černých až k Laštovičkovým, 
dále od křížku spodní cestou kolem Slámových a Řádkových k hl. silnici III/36037. 
Prostranství u obou zastávek autobusu a u kontejnerů PDO, dle možností prohrnout  
u P.Prchala a na požádání od „Jasínka“  ke Svobodovi J. - (Zadní Koníkov-nezp.). 

Odranec: 
Autobusová otočka u KD, u kontejnerů PDO a dále přes vesnici kolem Kalichových  
až na kú. Kuklík. M.k. od KD do Hliníků kolem Štorkových, Hanychových až k hlavní 
silnici III/36037. Dále m.k. od zvoničky kolem hasič. zbrojnice a Husákových  zadem 
za Bukáčkovy (Miloš) směrem ke kravínu. 

Ostatní ujednání: 
V naléhavých a nutných případech schvaluje Rada i dodatečně prohrnování  na žádost 
starosty a nebo předsedy osadního výboru dané části (např. pohřeb, svatba, požár, 
stěhování, kalamita a jiné.). Navíc bude prováděno vyhrnování křižovatek, rozšiřování 
cest a odstraňování závějí při větších kalamitách. Toto bude prováděno až po odklizení 
sněhu z m.k. jako vícepráce.  
Doba odklizení sněhu z místních komunikací je 12-24 hodin od ukončení sněžení dle 
naléhavosti (u silnic I. tř. je to do 2 hod.u  II.tř. je to  do 6 h., u III.tř. do 12 h.) 
Komunikace Věcov – Odranec a Věcov – Míchov se budou prohrnovat pouze ojediněle. 
Posyp inertním materiálem se bude pravidelně provádět jenom pro autobus, posyp 
ostatních m.k. bude prováděn dle naléhavosti situace.  
 
! ! ! Obecní úřad Věcov nehradí individuální prohrnování k rodinným domům, 
garážím či provozovnám a podobných  soukromých cest. Toto prohrnování si je 
třeba objednat  
u zhotovitele  - ZD Věcov, p. Hanych, tel.: 566 562 858 ,  739 405 561  ! ! ! 
 
Vymezení udržovaných místních  komunikací (m.k.), které si obecní úřad bude 
zajišťovat svými pracovníky, pokud zde neprojede velký traktor ZD Vrchy: 
Věcov: 
M.k. od Fuchse kolem Uhlířových ke Štěrbovým. M.k. před obecním úřadem, od ZŠ 
dolů na náves. Dále m.k. od Pustinových kolem Bojanovských a  kolem  Navrátilových 
ke koupališti. M.k. u Zítky Emanuela. Dle možností m.k. od dětského hřiště dolů  
na náves.  
Míchov : 
M.k. od Buchty Pavla po Laštovičku Jaroslava. Odbočka k Buchtovým čp.13.,  
ke Strakovým a dle možností kolem transformátoru ke Kašovým. Dále u Vrátných  
a Vávry, kolem Kožíška. Dle možností u Luboše Šikuly a u kontejneru PDO.  
Na požádání prohrnout k Šibravovým 
Jimr. Pavlovice: 
M.k. kolem rybníka, odbočka k Halvovým a k Vraspírovým. Od zastávky autobusu 
k Vaníčkovým, od lípy u mostu  k  Hanychovým, k  Procházkovým a od mostu  
ke Kutalovým. Dále m.k. ke Chroustovým, ke Korbářovým, od hl. silnice III/36034 
k Totuškovým a  ke  Konvalinkovým, nádvoří u lihovaru, u zastávky autobusu,  
u kontejnerů  PDO a před hasičskou zbrojnicí. Dle možností u statku po Michalíkovy - 
(nezpevněná) 
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∗ Tříkrálová sbírka 
S pověřením České biskupské konference pořádá Charita ČR již po dvanácté 

v tradičním termínu od 1. do 14. 1. 2012 Tříkrálovou sbírku . Do ulic i do většiny 
domácností budou přicházet skupiny dobrovolníků a vybírat do pokladniček příspěvky  
od občanů. Tato charitativní akce je nedílnou součástí tradice v mnoha městech  
a obcích a my Vám předem děkujeme za vstřícný přístup ke koledníkům -  jedná se 
především o poselství dobré vůle a pozitivních hodnot, které umožňuje veřejnosti 
podílet se spolu s Charitou ČR na pomoci sociálně slabým či trpícím.    
Více informací naleznete na www.trikralovasbirka.cz nebo na www.dchb.charita.cz. 

Děkujeme za Vaši dobrou vůli pomáhat  lidem v nouzi. 
 

∗ Dar na nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž 
Naše obec stejně jako mnoho dalších poskytla příspěvek pro Krajskou záchrannou 

službu na nákup přístroje pro nepřímou srdeční masáž – a to ve výši 9 882,- Kč.  
Na celkovou cenu přístroje 269 830,- Kč se složilo 30 obcí Mikroregionu Novoměstsko. 
 

∗ MUDr. Jelínková – ordinační doba do konce roku 
Út 27.12.2011 zástup MUDr. Petrů ve Sněžném  7,30 – 10,00 hod. 
St 28.12.2011 zástup MUDr. Petrů ve Sněžném 7,30 – 10,00 hod. 
Tel. Sněžné 566 664 352 
Čt 29.12.2011 Jimramov  7,30 – 10,00 hod. 
Pá 30.12.2011 Jimramov  7,30 – 10,00 hod. 
 

∗ Kontejnery opět planou   
Vážení občané, jako každý rok bychom Vás rádi upozornili na nutnost nesypat  

do popelnic žhavý popel. Za shořelý plastový kontejner se nakoupí nový   a jeho cena 
několikanásobně převyšuje cenu plastového – což se projeví na ceně skládkovného  
v té které obci.  

Popel z kotle nebo kamen nejprve opatrně přendejte do žáruvzdorné kovové  
nádoby a počkejte, až zcela vychladne – nejméně do druhého dne. Vychlazený popel 
bez oharků můžete poté přesypat do popelnice.  

Horký popel nevyhazujte ani do kovových kontejnerů, jelikož hrozí vážné nebezpečí 
vzplanutí nejen směsného odpadu v kontejneru, ale i vozu na svoz komunálního 
odpadu. 

 

 

∗ Ohlédnutí za Vánoční výstavou 
Vystoupením dětí z MŠ a ZŠ, zpěvem naší členky  Miriam Kalichové za doprovodu  

p. Novotného z Odrance a krásnou adventní básní v přednesu p. Heleny Havlíčkové  jsme 
Vás u rozzářeného vánočního stromečku uvedli do času adventního a pozvali na tradiční 
vánoční prodejní výstavu, kde máme možnost každoročně obdivovat, co všechno se dá 
vyrobit pro potěšení, radost a užitek. Děti nakoupí dárky pro své rodiče a sourozence  
a každý si odnese přinejmenším maličkost, která nás nadchne. 

Letos nás také navštívila předsedkyně krajského střediska ČSŽ p. Marie Bohuslavová 
z Havl. Brodu a členka krajské rady Náměště nad Oslavou p. Mirka Čonková, které 
s nadšením a kladně zhodnotily tuto akci včetně programu. Výstavu již tradičně navštěvují 
také obyvatelé Centra Zdislava z Nového Města na Moravě, kteří i přes svůj handicap sami 
tvoří z různých technik ruční výrobky a u nás se mohou inspirovat. 

Č E S K Ý    S V A Z     Ž E N 
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I v tomto roce jsme výstavu využili k předání dárků pod rozsvícený vánoční strom 
splněných přání dětem z dětského domova v Rovečném. Sbírku pro ně uspořádal Městys 
Sněžné a my jim mohli předat dárky pro děti. Děkujeme Vám za to, že jste přispěli 
k radosti dětí, které nemají své rodiny a věříme, že tak můžeme ukázat našim dětem, že 
pomáhat  
a dělat radost těm, které postihne nepřízeň osudu, má smysl. 

Proto Vám všem zúčastněným chceme poděkovat za to, že se výstava může uskutečnit, 
za to, že přispíváte svými výrobky i za hojnou návštěvu. 

Přejeme všem  láskyplný a klidný předvánoční čas a budeme se spolu s Vámi těšit na 
další ročník Vánoční výstavy, který se nám s dalšími zkušenostmi jistě zdaří. 

Do nového roku přejeme všem zdraví, štěstí, lásku, rodinnou  pohodu a mnoho úspěchů. 
 

Členky ČSŽ Věcov 
 
 

∗ Důležité adresy a kontakty 
Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov, IČ 00295621 

Starosta:  Zdeněk Vraspír, Jimramovské Pavlovice 43, 592 42 – tel:566 562 055, 
724 184 759, tel./fax OÚ Věcov: 566 562 821, e-mail: obec.vecov@tiscali.cz 
Místostarosta: Eva Laštovicová, Věcov 80, 592 44  Věcov,  tel: 566 562 267, 
608 937 651 
Radní: Kateřina Havlová, Míchov 19, 592 42 Jimramov, tel: 566 562 121 
Radní: Miroslava Prudká Mgr., Roženecké Paseky 18, 592 42 Jimramov 
Radní: Marcela Lamplotová  Kadlecová, Odranec 12, 592 42  Jimramov 

Účetní obce Magdaléna Prosecká,   
Věcov 34,  
tel. zam: 566 562 821 

Pečovatelská služba:  Pavlína Korbářová, 
Jimramovské Pavlovice 23,  
tel.566 562 126 , 732 167 728 

Základní škola a Mateřská škola Věcov, Věcov 66, 592 44 Věcov 
Pracoviště Věcov: 
ZŠ – ředitelka  Mgr. Miroslava Prudká, Roženecké Paseky 18, 592 42,  
tel: 739 013 665 
Pracoviště Roženecké Paseky: 
MŠ – vedoucí učitelka  Ilona Hanáková, Roženecké Paseky 41, 592 42,  
tel.: 739 013 652 

Obecní knihovna Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov 
Knihovnice Zdeňka Prosecká, Věcov 9, 592 44 Věcov  

Další kontakty 
Česká pošta – pobočka Věcov, Věcov 61, 592 44: 
Vedoucí pošty Dita Pumpincová, Věcov 61, 592 44, tel.zam: 566 562 820 
Prodejny smíšeného zboží (provozovatel – JEDNOTA Velké Meziříčí): 
Prodejna Věcov čp. 75, p. Eva Dvořáková, tel.zam: 566 562 277  
Prodejna Rož. Paseky čp.1,  p.Věra Procházková, tel.zam: 566 562 278  
Zemědělské družstvo Vrchy, Věcov čp 84, 592 44 
Ing. Zdeněk Zobač, Roženecké Paseky 3, 592 42 tel: 605 538 258 
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Ve Věcově 21.12.2011                                      Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 

Zpravodaj a další informace je možné shlédnout na oficiálních webových stránkách obce Věcov – www.vecov.cz 


