
   

 

 

 

 

 

 Občasník Obecního úřadu Věcov  

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

www.vecov.cz   obec.vecov@tiscali.cz   tel. 566 562 821  číslo 5/2012 

 

 

Výpis z Usnesení  č. 4/2012 z řádného jednání ZO 
konaného dne 14.8.2012 v 18.30 hod. v restauraci ve Věcově 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
- Kontrolu usnesení z minulého jednání - plněno 
- Souhlasné prohlášení o darování pozemku p.č. 622/7 o výměře 101 m2 v k.ú. Věcov 

v účetní ceně 5 050,- Kč lokalita u hřiště R.Paseky z majetku  AOPK-ČR do majetku 
Obce Věcov 

- Přehled čerpání prostředků ze dne 4.8.2012 a financování akce - rodáci dle přílohy č. 2 
- Osvědčení o nastoupení náhradníka do funkce člena ZO od 17.07.2012 -  paní Eva 

Totušková, Jimramovské Pavlovice a složení slibu 
- Ukončené a probíhající akce OÚ 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
- Prodej pozemku dle záměru č. 3/2012 –  p.č. 283/17 o výměře 988 m2 v k.ú. Jimr. 

Pavlovice p. Kubíkové, Jimramov a p. Sýkorovi, Mladá Boleslav za účelem stavby 
přízemního domku do 60 m2 – cena 120 Kč/m2 a kolaudace do 5 let od prodeje 

- Prodej pozemku dle záměru č. 4/2012 p.č. 11/7 (42 m2) a p.č. 458/7 (33 m2) oba kú. 
Odranec za 20 Kč/m2 z důvodu dostupnosti garáže p. Jaroslavu Tlustošovi, Odranec 

- Záměr obce č.5/2012 prodej části pozemku v k.ú. Odranec p.č. 458/1 v PK 30-40 m2  
- Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene – 

souhlas s umístěním energetického zařízení – týká se pozemků p.č. 55/1, 275/10, 518 
v k.ú. Jimramovské Pavlovice za úplatu 3 200,- Kč (infrastr. pro novou byt. výstavbu) 

- Žádost o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva věcného břemene – 
souhlas s umístěním energetického zařízení – týká se pozemku p.č. 431                 
v k.ú. Roženecké Paseky za úplatu 1 000,- Kč – přípojka NN pro RD 

- Rozpočtové opatření a úpravy rozpočtu č. 5/2012 dle přílohy č. 1 
Zastupitelstvo obce revokuje: 

- Část usnesení ZO Věcov ze dne 16.2.2012 č. 1/2012 a to: prodej pozemků k výstavbě 
v k.ú. Jimramovské Pavlovice p.č. 283/6 Ivona a Oldřich Prokešovi z Brna                  
a p.č. 283/17 ing. Adéla Skotáková, Blatiny.  

 

Pro velký zájem opakujeme nabídku k bezplatnému měření radonu v domech. V rámci 
Radonového programu jsou zdarma distribuovány vždy 2 komory RamaRn    na jednu 
bytovou jednotku, která je celoročně užívána. Zájemce se může rozhodnout, zda má zájem  
o měření krátkodobé (dvouměsíční), nebo zda bude měřit po celý kalendářní rok (je 
zdlouhavé, ale objektivnější, protože postihuje všechna roční období, kdy se radon může 
dostávat z podloží do objektu).    

Průvodní dopis s informacemi a přihlášku si můžete vyzvednout na obecním úřadě  
ve Věcově nebo je ke stažení na www.vecov.cz.  

 MĚŘENÍ  RADONU 

Z A S T U P I  T E L  S T V O 
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Upozorňujeme občany, že do odpadkových košů rozmístěných po obcích 
(zejména u základní školy ve Věcově a v čekárně!!) se odkládají pouze drobné 
odpadky – v žádném případě sem nepatří odpad z domácností!!! 

 

 
Ukazatel Limit Koníkov  

Metodka 
Limit V ěcov Míchov 

Escherichia coli 0 0 0 0 0 
Koliformní bakterie 0 0 0 0 0 
Počty kolonií při 220C 500 0 200 1 0 
Počty kolonií při 360C 100 0 20 0 0 
Amonné ionty 0,50 < 0,050 0,50 <0,05 <0,05 
Dusičnany 50 9,5 50 11,1 14,30 
Dusitany 0,50 <0,050 0,50 <0,05 <0,05 
CHSK manganistanem 3,0 <0,500 3 <0,5 <0,5 
Konduktivita  125 13,2 125 14,6 16,7 
Mangan  0,050 <0,02 0,05 <0,02 0,044 
pH 6,5 – 9,5 6,2 6,5-9,5 6,5 6,2 
Tvrdost celková 2,0 – 3,5 0,36    
Železo  0,20 <0,04 0,20 <0,04 0,13 

 
  

 

 
 Vážení občané,  
prezident České republiky vyhlásil svým rozhodnutím volby do zastupitelstev krajů  
a stanovil jejich konání na pátek 12. října 2012 a sobotu 13. října 2012. Volby 
budou probíhat v pátek od 14.00 do 22.00 hod. a v sobotu od 8.00  do 14.00 hod.  

Právo volit má každý státní občan České republiky, který alespoň ve druhý den 
voleb dosáhne věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která 
náleží do územního obvodu kraje.  

Voličovi bude umožněno hlasování poté, co po příchodu do volební místnosti 
prokáže totožnost a státní občanství (OP, cestovní pas). Voliči nebude umožněno 
hlasování, pokud nevstoupí do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků. 

Voličské průkazy - se vydávají na žádost voličům, kteří vědí, že se ve dnech 
voleb nebudou nacházet v místě svého trvalého pobytu. Voličský průkaz při volbách 
do zastupitelstva kraje ale umožňuje voliči volit pouze ve volebním okrsku, který  
se nachází na území volebního kraje, kde má volič trvalý pobyt . Volič může 
požádat o vydání voličského průkazu pouze na obecním úřadě v místě svého trvalého 
pobytu:  

– osobně nejpozději do středy 10. října 2012 do 16.00 hod. 
– podáním doručeným nejpozději do pátku 5. října 2012 v listinné podobě 

opatřené ověřeným podpisem voliče nebo v elektronické podobě 
podepsané uznávaným elektronickým podpisem voliče nebo 
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky. 

R O Z B O R Y    P I T N É    V O D Y  

  K R A J S K É   V O L B Y  

U P O Z O R N Ě N Í  
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Obecní úřad předá voliči voličský průkaz buď: 

- osobně nebo 
- osobě, která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče anebo 
- voličský průkaz pošle voliči na adresu, kterou si určil 

Do zastupitelstev kraje nemohou volit státní občané jiných členských států 
Evropské unie. 

Možné přímé překážky ve výkonu volebního práva: 
1) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí 

svobody (lze řešit žádostí o vydání voličského průkazu) 
2) zbavení způsobilosti k právním úkonům 
3) zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvody ochrany zdraví lidu 

(infekční oddělení nemocnice, karanténní opatření – lze řešit žádostí o vydání 
voličského průkazu) 
Starosta obce zajišťuje informování voličů o době a místě voleb způsobem 

v místě obvyklým nejpozději 15 dnů přede dnem voleb – tj. nejpozději do čtvrtka  
27. září 2012 do 16.00 hod.  Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 
3 dny přede dnem voleb. Pokud volič nedopatřením hlasovací lístky nedostane, budou 
mu vydány ve volební místnosti.  
 

  
E.ON Česká republika, s.r.o. oznamuje, že z důvodu plánovaných prací  
na zařízení distribuční soustavy bude přerušena dodávka elektrické energie: 
dne 17.9.2012 (pondělí) od 7.30 do 15.00 hodin v části obce Koníkov  
a popisná čísla 40, 24, 9, 22, 21, 20, 19 a 38 z Roženeckých Pasek.  
Zadní Koníkov bude pod napětím. 
 

 
Oznamujeme občanům a firmám, že od 1. září 2012 bude obecní úřad plátcem DPH.  
 

 
O víkendu 24. – 26. srna se z prostoru nádvoří pod základní školou ztratilo 

HAKY lešení – 2 soupravy. Je to smutná vizitka nás všech. 
Žádáme všímavé občany, kteří třeba něco zaregistrovali, aby nám to oznámili, 

třeba anonymně, na obecní úřad. 
Děkujeme 
 
       Starosta obce 

 
 
 

O Z N Á M E N Í    I. 

O Z N Á M E N Í   II.  

V Ý Z V A  
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 Ve dnech 3.-5. srpna 2012 se konalo první setkání rodáků a přátel Věcova při 
příležitosti 620 let od první písemné zmínky o Věcově. 
 
 Hlavní program začal 4. srpna 2012. Už od časného sobotního rána se obec 
plnila rodáky a návštěvníky setkání. K naší spokojenosti byl velký zájem o prohlídku 
výstavy fotografií a kronik na obecním úřadě a v základní škole, o hasičskou techniku  
u hasičské zbrojnice, stejně jako o prohlídku knihovny nebo motorkářského klubu  
a v neposlední řadě i o projížďku kočárem taženým koňmi. V 10.00 hodin byla 
slavnostně vysazena lípa na návsi. Mezi 12. – 13. hodinou proběhly ukázky historické 
i moderní hasičské hasící techniky. 

 
 Ve 13.30 hodin začal hlavní program na místním výletišti – slavnost zahájil 
projevem starosta obce pan Zdeněk Vraspír. Za pomoci zastupitelů obce Věcov  
a pánů farářů Vybíhala a Kellera došlo ke slavnostnímu žehnání obecního praporu.     
Následoval křest knihy o Věcově, kdy pan PHDr. Jiří Bartoň s manželkou Martou 
Bartoňovou knihu představili a poté ji i se starostou obce pokřtili. Jako upomínka  
byl manželům Bartoňovým předán zvon (pozdrav z hor) a sekera (původem z  rychty). 

Za doprovodu dechové hudby Rozmarýnka z Vlčnova pan starosta Zdeněk 
Vraspír s předsedkyní kulturní komise paní Jarmilou Librovou uvítali a předali drobné 
dárečky nejstarším rodákům Věcova: panu Vladimíru Makovskému (*1924),   
paní Růženě Dvořákové (*1928), paní Anně Slámové (*1928), paní Marii Kovářové 
(*1928), paní Františce Dvořákové (*1928) a panu Jarmilu Havlíčkovi (*1929).  
 
 Po skončení oficiálního programu začala volná zábava nejprve s dechovou 
hudbou Rozmarýnkou a lidovým vypravěčem a poté s hudební skupinou Balance. 
Dle odhadů se oslav zúčastnilo kolem 500 občanů. 
 
 Bylo to historicky první setkání, samozřejmě se všechno nepovedlo tak, jak 
jsme si představovali, proto nám odpusťte drobné chyby a nedostatky (příště budeme 
zase o trochu chytřejší). Za každé náměty, rady a připomínky budeme samozřejmě rádi 
a předem za ně děkujeme. 
 

Na závěr nám dovolte, abychom všem, kteří pomohli při přípravách  
i na samotných oslavách poděkovali za čas, vstřícnost a ochotu. Také děkujeme všem 
rodinám za příspěvky do bufetu. 
 
 Našim cílem bylo dobře reprezentovat obec, zviditelnit ji a setkat se s rodáky   
a přáteli. A to se jistě podařilo. Budeme rádi, když se toto setkání stane naší milou 
tradicí.  
 

 
Za přípravný výbor Jarmila Librová 

     Zdeněk Vraspír, starosta obce  
      

 

O H L É D N U T Í      Z A     S E T K Á N Í M     R O D Á K Ů  
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Pokud jste si nestihli zakoupit knihu, kalendář nebo další upomínkové předměty, jsou 
stále k dispozici na obecním úřadě ve Věcově: 
 
Kniha Věcov            320,- Kč  Placatka   70,- Kč 
 
Kalendář 2013   90,- Kč Svíčka s motivem obce 50,- Kč 
 
Hrnek hladký   65,- Kč   Svíčka se znakem obce 60,- Kč 
 
Hrnek mazlík (bucláček)  65,- Kč  Klíčenka se znakem  60,- Kč 
 
Korbel 0,3 l                      100,- Kč DVD s fotografiemi  30,- Kč 
 
Štamprlík    50,- Kč  Zvonek    40,- Kč 
 
Pohlednice malá        4,- Kč Pohlednice větší    5,- Kč 
 
+ hrníčky hladký a bucláček, štamprlík a zvonky s motivem místních částí  
 

 
 
Ostatní knihy a publikace: 
Vír v údolí Svratky  300,- Kč Vzpomínky Vlasty Librové    90,- Kč 
Život kluka z hájenky  100,- Kč Hledáme své předky   140,- Kč 
Rodinná kronika  300,- Kč 
Na křídlech za poznáním obcí Žďárska 200,- Kč 
Tváře Vysočiny na poštovních známkách 250,- Kč 

 N A B Í D K  A    U P O M Í N K O V Ý CH    P Ř E D M Ě T Ů 
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Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová  


