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����        U p o z o r n ě n í        
Poslední dobou se nám množí stížnosti občanů na rušení denního klidu v neděli              

či ve svátek. Nejvíce nešvarů je způsobeno sečením trávy, řezáním dřeva, oprava aut         
nebo motocyklů a jejich zkoušení a výjimečně je to i hlasitá hudba. Kde jsou ty časy, kdy byly 
jenom ruční pilky, kosy, srpy a občas přefrčel po návsi pionýr. To býval klid a pohodové 
soužití….!!!  

Něco obdobného platí i u spalování listí, dřeva či zbytků ze zahrad, kdy se obcí celý den 
line nepříjemný kouř a zápach…..kdo zrovna pověsil prádlo, či nechal otevřená okna ani 
nemluvím. 

 Ve všech těchto činnostech se musíme chovat tak, abychom nenarušovali občanské 
soužití nad míru v místě obvyklém. To znamená, že pokud je v neděli naprostý klid, budu         
se ho snažit zachovat, pokud ale bude probíhat nějaká oslava, zábava či hlasitý sport, klidně 
využiji tuto chvilku a poseču si zahradu nebo nařežu dřevo. Nejlepší pokud tyto činnosti udělám 
ve všední dny či v sobotu. A u pálení listí a zahradních zbytků se budu snažit zjistit směr větru, 
aby kouř šel vždy od obce. Ti co bydlí uprostřed návsi to budou mít vždy obtížné, ale lze                
se domluvit na spálení i na místech mimo obec. 

Na všechno by se dala vymyslet vyhláška, která by spoustu věcí mohla omezit             
nebo vykázat, ale ne vždy to řeší a vymezuje jenom daný nešvar, ale někdy i dobrý či čestný 
úmysl. 

Už se ale v žádné vyhlášce či zákonu neuvádí (protože se v naší ateistické společnosti 
jaksi zapomnělo), že nedělní den je dnem odpočinku a veškeré činnosti výše popsané svědčí                  
o absolutní nekulturnosti a aroganci české společnosti k hodnotám, na kterých je naše evropská 
civilizace založena. 

Velmi bych si přál, kdyby neděle mohla být opět dnem určeným k relaxaci, sportu, 
kulturním aktivitám, setkáváním přátel, rodin, nebo k procházkám a říkám své ne konzumnímu 
způsobu trávení nedělního dne při hlasité pracovní činnosti, nebo také v supermarketech          
a pochopitelně jsem absolutně proti veškeré činnosti nedělních kutilů, kteří si ráno zapnou 
cirkulárku, sekačku, či túrují své stroje  apod.…… co jste dělali přes týden a sobotu ????  

Moc děkuji všem občanům a chalupářům, kterých se to týká a pochopí, že většina          
by ráda v neděli či ve významný svátek měla raději klid a pohodu. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 

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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����   M o d e r n i z a  c e     r o z h l a s u    
Určitě jste všichni zaznamenali, že se v posledních dnech každou chvíli spouštěl obecní 

bezdrátový rozhlas. V letošním roce jsme provedli 1. etapu modernizace našeho rozhlasu.  
Ta spočívá v postupném přechodu z analogového na digitální vysílání tak, aby nám zde nehrály 
cizí obce. Letošní etapou jsme vyměnili starou ústřednu za digitální s napojením na počítač  
a mobilní telefony. Obce byly také doplněny o vysílací hnízda: Věcov o dvě (u Proseckých č. 9 
a u horních bytovek), Odranec o další dvě (u Tatíčků a v Hliníkách), v Koníkově o jedno             
u Řádkových  a v Roženeckých Pasekách o dvě - u Ehrenbergerových a před Vařákovými.  
Příští rok chceme vyměnit za digitální i zbývajících sedm hnízd a dokoupit modernější domácí 
přijímače se záznamníkem.  

Asi největší přínos pro vás jako pro posluchače je možnost opětovného přehrání posledního 
rozhlasového hlášení – stačí vytočit telefonní číslo 607 438 937 a v telefonu se Vám přehraje 
celé poslední hlášení. 

Věřím, že tato modernizace našeho informačního systému bude pro všechny přínosem. 
 
         Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 

����        S k l á d k o v n é      
Připomínáme, že poslední termín platby skládkovného i dalších 

poplatků 
je 31. květen 2013!!! 

 

����        Moravská vlajka na počest 1150. výročí příchodu Cyrila   
a Metoděje    

 

V letošním roce si připomínáme významné výročí – 
uplyne 1150 let od příchodu Cyrila a Metoděje k nám     
na Moravu. Tato událost měla obrovský kulturní              
a duchovní význam nejen pro naši zem, ale také pro 
velkou část Evropy. Tuto důležitou událost v našich 
dějinách si připomeneme vyvěšením moravské vlajky    
na našem obecním úřadě.. 

 

Historie moravské vlajky 
Dnešní hojně rozšířená podoba moravské vlajky vychází ze zemských barev –  zlaté  

a červené, kterých se od počátku 19. století používalo k výzdobě, později začaly být 
vyvěšovány i jako prapory. Oficiálního stvrzení se dočkaly v roce 1848, kdy poslanci 
Moravského zemského sněmu schválili 5. článek nové moravské ústavy, ve kterém se 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 vlajka, kterou tvoří dva 
vodorovné pruhy. Horní pruh je žlutý, spodní je červený. V druhé polovině 19. století                   
a počátkem 20. století, v době vzestupu nacionalismu, to byla právě moravská vlajka, která 
sjednocovala obyvatelstvo naší země bez ohledu na národnost. Ačkoliv události dvacátého 
století nebyly pro její užívání příliš příznivé, najdeme o ní doklady za první republiky, po roce 
1945 i kolem roku 1968. Nový impuls k rozšíření přišel po uvolnění poměrů po roce 1989. 
Tradiční žlutočervené moravské vlajky začaly být opatřovány zemským znakem – šachovanou 
orlicí v modrém poli, a to z důvodu odlišení od jiných podobných vlajek. Tato varianta si pro 

 
Současná podoba moravské vlajky 
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svoji srozumitelnost i estetickou úroveň získala velmi rychle oblibu po celé Moravě a stala         
se základní a všeobecně uznávanou podobou moravské vlajky současnosti. 

Další použití moravské vlajky 
Kromě tohoto nejvýznamnějšího svátku bývá moravská vlajka vyvěšována i v další dny spjaté 
s moravskou historií. 28. března si připomínáme výročí narození světoznámého moravského 
učence Jana Ámose Komenského, 15. září význačného moravského politika a diplomata, 
ochránce moravských zemských práv a svobod, Karla staršího ze Žerotína. Zvolení 
moravského markraběte Jošta Lucemburského, zvaného též Moravský, římským králem 
připadá na první říjen, 28. října si připomínáme si nejen vznik Československé republiky,             
ale také svatořečení velkomoravského panovníka Rostislava. Další vhodnou příležitostí jsou 
výročí a události spjatá s obcí (např. obecní slavnosti, hody), či některým z významných rodáků. 

Další informace 

Historie moravských symbolů a barev http://zamoravu.eu/mno-k-morave/moravske-barvy-a-symboly/ 
Kontakty na různé výrobce a prodejce vlajky http://zamoravu.eu/moravsky-obchod/ 
Občanská iniciativa "Za vyvěšování moravské 
vlajky" 

http://zamoravu.eu/iniciativy/vyvesovani/ 

Zpracovala Moravská národní obec, o. s. http://zamoravu.eu/ 
 

 
 
 

 
 

☺☺☺☺  A J T Í K     2 0 1 3 
 

Dne 4. dubna jsme odjeli všichni žáci 4. a 5.ročníku ZŠ Věcov ranním autobusem      
do Nového Města na Moravě. Konalo se tam setkání málotřídních škol. Na 90 žáků přijelo 
změřit své síly v 5 disciplínách  a to elektronické piškvorky, skládání puzzlů, interaktivní tabule 
(kvízy a hádanky), tělocvična (rychlostní soutěže s během a hodem na cíl)  a počítačová 
učebna (poznávání části 
počítače, křížovka). 
Nejzábavnější byly piškvorky. 
Nejúspěšnější jsme byli 
v probíhání závodní dráhy 
s klávesnicí na hlavě, kopání        
do počítačové myši. Hod starou 
disketou na cíl už nebyl tak 
dobrý. 

Zúčastnily se tyto školy – 
Radešínská Svratka, Nová Ves, 
Zvole, Křídla, Fryšava, 
Slavkovice a Věcov. Po sečtení 
bodů jsme mohli jásat! Umístili 
jsme se na krásném 3.místě. 
Odměnou nám byly sladkosti. 
Už teď se těšíme na příští rok  

 
 M.Prudká              

 
 

     Z Á K L A D N Í    Š K O L A 
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P o z v á n k a 
 

na sout ěž hasi čů okrsku V ěcov, 
která se koná v ned ěli 26. kv ětna 2013 

od 8.30 hodin na h řišti v Rož. Pasekách 
 

Soutěží se o putovní pohár poslance pana 
Karla Černého a o další hodnotné ceny 

 
Všichni jste srdečně zváni  

          
 Občerstvení zajištěno 

 
Zdeněk Vraspír, starost okrsku 

 
 
 

 
Připravované akce Českého svazu žen ve V ěcově: 

 

  8. 6. 2013 Jednodenní zájezd do Ma ďarska  – termální koupele Sarvár – zájemci se 

mohou přihlásit, ještě jsou volná místa 

 

29. 6. 2013   Dětský den – od 15.00 hod. na výletišti ve Věcově 

 

  1. 9. 2013 Dětská diskotéka  – od 15.00 hodin na výletišti ve Věcově 

 

21. 9. 2013  Den otev řených dve ří v požární zbrojnici ve V ěcově – odpoledne  

 

Dle počasí Poušt ění drak ů – termín bude upřesněn 

 

20. 10. 2013            Zájezd do Šebrova  na výstavu dýní 

 

Dle počasí  Dýňová stezka  – termín bude upřesněn  

 

 1. 12. 2013   Vánoční prodejní výstava  – slavností zahájení  

Č E S K Ý    S V A Z    Ž E N 

Sdružení   hasičů   ČMS   okrsku   Věcov 
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Naše milá a dlouholetá kronikářka paní Zdeňka Straková, která píše kroniku společně  

se svým manželem ing. Františkem Strakou, by ráda našla nějakého zájemce o kronikářskou 
činnost v naší obci. Chtěla by mu postupně předat své znalosti                
a zkušenosti a poté si již užít zasloužený odpočinek a klid.  
 U zájemce se předpokládá znalost místních poměrů, 
všeobecný přehled a zájem zodpovědně vykonávat tuto 
funkci. Kronika informuje o současných událostech 
společně pro všechny obce. Další nezbytnou 
podmínkou je perfektní znalost českého jazyka  
a úhledné písmo. Další informace poskytne paní 
Zdeňka Straková, tel. 566 562 848.  
 Zájemci se mohou přihlásit u starosty p. Zdeňka Vraspíra – 
tel. 724 184 759, email obec.vecov@tiscali.cz nebo písemně na obecním 
úřadě ve Věcově. 
 

 
V pátek 22. března  proběhlo v mateřské škole v Roženeckých Pasekách vítání občánků 

do života. V pěkném prostředí mateřské školy jsme přivítali sedm nových človíčků:  Anežku 
Macháčkovou z Odrance, Evu Cackovou z Věcova, Ondřeje Konvalinku z Jimramovských 
Pavlovic, Veroniku Havlíčkovou z Rož. Pasek, Jakuba Kostečku z Míchova, Jana Dostála 
z Míchova a Viktorii Němcovou z Věcova. 

Slavnostní projev přednesl p.starosta Zdeněk Vraspír. Velmi pěkný program připravily  
p. učitelky M.Prudká a I. Hanáková s dětmi ze ZŠ a MŠ. Moc děkujeme dětem, p. učitelkách,  
p. Jaroslavě Havlíčkové a všem zúčastněným za přípravu této slavnostní události.     
                                                                                                                                

         Jarmila Librová 
předsedkyně kulturní komise Věcov 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 

 

 

 

H L E D Á   S E   K R O N I K Á Ř  -  K R O N I K Á Ř K A 

V Í T Á N Í    O B Č Á N K Ů 
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Vypalování trávy je i letos zakázáno  
Přes každoroční varování hasičů a výzvy ve sdělovacích prostředcích vznikají na jaře i v dalších 
měsících roku desítky zbytečných požárů, způsobených vypalováním starých porostů. I zdánlivě           
tak bezpečná činnost, jakou je spalování shrabaných porostů, může mít neblahé následky. Oheň  
se na otevřeném prostranství může velice snadno vymknout kontrole. V takovém případě suchý jarní 
porost v kombinaci se silným větrem dokáže své! Vznikají pak závažné ekonomické škody, je ohroženo 
zdraví i životy osob a může být nevratně poškozen biotop. Stačí jen neopatrnost, trocha nepozornosti 
nebo panika. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno  hned několika zákony, především 
zákonem o požární ochraně, zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně 
ovzduší. Plošné vypalování porost ů je zakázáno celoro čně. V případě porušení tohoto zákazu hrozí 
dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, občanům pokuta             
až  ve výši 25 tisíc korun a firmám může být udělena sankce až  do výše 500 tisíc korun.  

Rovněž jako rodiče si musíme uvědomit, že jsme ze zákona odpovědni za své děti. Určitě 
bychom neměli zapomenout poučit je o tom, jak lehce může dojít k požáru při neopatrném zacházení 
s ohněm na loukách, v parcích a lesích, prostě na všech místech, které si děti vybírají ke svým hrám        
a radovánkám. 

Ohlášení pálení   
Fyzická osoba nemá ze zákona povinnost pálení ohlašovat. Toto ohlášení na územně příslušný 

hasičský záchranný sbor kraje lze pouze a jen doporučit, a to především z důvodu planých poplachů       
a tím zbytečných výjezdů hasičů. 
Ohlášení pálení na území kraje Vysočina lze provést v zásadě dvěma způsoby: 

- telefonicky na čísle: 950 270 102 – 104 - při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení   
na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování 
probíhat, datum spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje 
které bude požadovat příslušník hasičského záchranného sboru nebo  

- prostřednictvím webových stránek HZS Kraje Vysočina: www.hasici-vysocina.cz , 
www.hzscr.cz/vysocina 

- ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání ( 112 a 150), které slouží přímé 
pomoci postiženým 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 V Y P A L O V Á N Í    T R Á V Y 
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� Provoz Emergency -  urgentního příjmu - v Novém Městě na Moravě 
Otevřením Emergency se zásadně změní vstup pacienta do nemocnice. Přes urgentní příjem projdou všichni 

pacienti, kteří přicházejí do nemocnice s akutním zdravotním problémem a nejsou předem objednaní k návštěvě 
odborné ambulance či hospitalizaci. Nezáleží přitom, zda přišli či přijeli sami, nebo je dovezla sanita. Výjimku budou 
tvořit jen akutní pacienti dvou oddělení: děti zamíří rovnou na dětské oddělení, pacientky vyžadující ženské vyšetření 
na gynekologicko-porodnické oddělení. Každý akutně nemocný pacient přijde na Emergency, kde své problémy 
nahlásí sestře v evidenci naproti čekárně. Poté ho ošetří lékař specialista buď v chirurgické, nebo interní ambulanci. 
Urgentní příjem bude v provozu čtyřiadvacet hodin denně, sedm dní v týdnu.  

Na Emergency zamíří také sanitky, které budou do nemocnice přivážet pacienty potřebující akutní ošetření.  
Těm se bude ihned věnovat lékař na příjmovém sále vybaveném šesti expektačními lůžky. Lékař zde                  

po úvodním vyšetření pacienta a zhodnocení rozhodne, zda nemocný bude přeložen na ARO nebo jednotku 
intenzivní péče, nebo zda si půjde lehnout na normální oddělení, či bude přeložen na specializované pracoviště jiné 
nemocnice. Část pacientů může být po úvodním vyšetření propuštěna i domů.  
Urgentní příjem má přímou vazbu na radiodiagnostiku se čtyřiadvacetihodinovou možností CT   a ultrazvukového 
vyšetření a je v dosahu operačních sálů a anesteziologicko-resuscitačního oddělení. 
Urgentní příjem je vybudován v levé části chirurgického pavilonu před recepcí (vstup je přes malý mostek, dříve  
zde bývala ortopedická, urologická ambulance a ambulance bolesti). 

Lékařská služba první pomoci (LSPP) 

 Dospělí ordinační doba kontaktní telefon Poznámka 

pracovní dny  17.00 – 20.00  566 801 670 
vykonává se v prostorách urgentního příjmu 
(Emergency) pavilonu chirurgických oborů 

víkendy a svátky  09.00 – 20.00   566 801 670 
vykonává se v prostorách urgentního příjmu 
(Emergency) pavilonu chirurgických oborů 

 Děti ordinační doba kontaktní telefon Poznámka 

pracovní dny  17.00 – 20.00   566 801 364,365 vykonávána  na dětském oddělení 

víkendy a svátky  08.00 – 20.00  566 615 444  
vykonávána  v prostorách původního LSPP       

v dolní části areálu 
 

• R o d i n n á    k r o n i k a  
Obecní úřad ve Věcově nabízí zájemcům knihu „Rodinná 
kronika“ -  je to velká, krásná, reprezentativně provedená kniha 
v pevné vazbě. Slouží k zapisování  významných informací a událostí    
z rodinného života po dobu 50 roků. Každý rok se do kroniky zapisuje 
na čtyři strany. Z toho dvě jsou předtištěné k doplnění textu               
typu: … narodil se, zemřel v rodině, životní jubilea, rodinná dovolená … 
a dvě volné strany pro daný rok  k individuálnímu zápisu. 
V úvodu kroniky jsou strany a nápověda pro sestavení rodokmenu obou 
manželů. Vnitřní listy kroniky mají barevný podtisk, ornamentální 
rámeček a na každé straně je uvedeno moudré motto. Listy tvoří silný 
papír, na který se dobře píše a je odolný vůči 
častému používání. Začít psát rodinnou kroniku 

lze kdykoliv, ročník není předtištěn. 
Rodinná kronika je originálním dárkem při vstupu do manželství    

a také ke všem výročím sňatku, jehož hodnota bude narůstat uplynutím 
času. 

Reprezentativní provedení, pevná vazba A4, barevná laminovaná 
obálka, barevný vnitřek, 208 stran, cena 260,- Kč (knihkupci 399 Kč).  

 
 
A komu je určena – tomu, kdo do ní zapíše první údaje o sobě      

a své rodině anebo tomu, kdo tuto knížku objeví po létech ?  –  tak jako 
tak si skrze její stránky podají ruce lidé různých generací a dob – ale stále téhož rodu.   
 

I N F O R M A C E      
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P O Z V Á N K A 
 

na oslavu 130. výročí 
založení školy ve Věcově 

 

 

 

sobota 22. června 2013    

 

 

 

 

Program: 

12.00 – 15.00 hod.  � prohlídka školy 
 
Od 11.00 hod.  � myslivecká kuchyně –  

11.00. – 12.00 hod. výdej do jídlonosičů 

od 12.00 hod. oběd v hasičské zbrojnici  
(objednávky do 5.6.2013 na tel. 774 500 815 
– p. Dvořák Zdeněk) 

 
Od 13.00 hod.  � kulturní program na výletišti 

• dílničky a hry pro děti 
• skákací hrad  
• oficiální zahájení oslav 
• kulturní vystoupení žáků ZŠ 
• k poslechu a tanci hraje skupina    

DRING 
 

 
od 20.30 hod.   � zábava se skupinou START02 
 
 

Všichni jste srdečně zváni   Občerstvení zajištěno 
 

 

Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová  


