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► Změny v zastupitelstvu  

V červnu nastoupil na uvolněný mandát po odstupující místostarostce paní Evě 
Laštovicové nový zastupitel pan Josef Šikula. Novou místostarostkou byla jednohlasně zvolena 
paní Jarmila Librová. Novým členem finančního výboru byla zvolena ing. Alena Štěrbová, funkci 
předsedy finančního výboru bude vykonávat pan Milan Černý. 
 
► Usnesení  č. 3/2013 z řádného jednání ZO konaného dne 26.6.2013  
Zastupitelstvo obce bere na v ědomí: 

• kontrolu usnesení: 
1. bod – starosta obeslal žádost a čeká na nabídky – snížení ceny za opravu MK Věcov – bod  

plnění trvá 
2. bod – p. Králová se zasedání Rady obce zúčastnila a seznámila přítomné s vizí setkání 

rodáků v Míchově –  almanach, výstavka foto, dotisk knihy Míchova- splněno 
• nákup kamen Kanuk 4 na dřevo do lihovaru v Jimramovských Pavlovicích, které zakoupil SDH 

Jimramovské Pavlovice  
• vytěsnění malých akcionářů formou odkupného –  akcií Jihomoravské plynárenské a.s.               

za celkovou sumu 1 341 890 Kč. Peníze budou zaslány na účet obce 
• dopis Jednoty SD Velké Meziříčí o prodejně v Roženeckých Pasekách a průběh vyjednávání 

mezi oběma stranami (odpověď obce odeslána i s návrhem řešení úspor) 
• pozvánku na setkání rodáků v Míchově dne 10. 8. 2013 
• informace o chystaném projektu „Znám křišťálovou studánku“ a zapojení ZŠ Věcov do projektu 
• územní studii Věcov – lokalita U hřiště (V5) – zabývající se 4 pozemky dle stávající ÚPD              

a přístupovými cestami a také návrhem ÚS dle změn č.1 v ÚPD obce 
• zprávu o stoupajícím počtu obyvatel v naší obci a překročení hranice 700 obyvatel od července 

2013 
• zprávu o proběhlé oslavě 130. výročí založení školy ve Věcově a poděkování zřizovateli             

za příspěvek a pomoc  při realizaci výročí 
• výběr dodavatele oken a dveří pro budovu Mateřské školy v R. Pasekách čp.1 – firmu ALFA okna 

ZR 
• informaci o připravovaném druhém ročníku cyklojízdy Kluka z hájenky – p. Oldřich Zelený                       

a uctění odboje z II. sv. války - dne 20. 7. 2013 od 9.30 hodin na Koníkově 
Zastupitelstvo obce pov ěřuje: 

• Radu obce prováděním nezbytných rozpočtových opatření mezi jednáními zastupitelstva           
bez omezení limitu 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
• přijetí daru 1 700 Kč od ing. Jana Chrousta z J.Pavlovic na zkvalitnění systému odpadového 

hospodářství obce 
• návrh auditorek o rozložení kompetencí při nákupu materiálu, majetku OÚ a příspěvků či dotací  

a rozhodlo o respektování dle zákona s limity do 20 000 Kč starosta, do 40 000 Kč rada,           
nad 40 000 Kč zastupitelstvo 

• záměr obce č. 2/2013 – odprodej pozemku p.č. 167/1 v k.ú. Odranec o výměře cca 620 m2 
manželům Lubomíru a Marii Kalvodovým, Brno za cenu 20 Kč/m2 s podmínkou omezení 

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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výstavby. Výměra bude upřesněna dle GP, který vyhotoví žadatelé. Osadní výbor v Odranci 
vydal souhlasné stanovisko s touto podmínkou 

• záměr obce č. 3/2013 – odprodej části pozemku p. č. 157/1 v PK p. L. Slámovi, Odranec č. 59  
za cenu 10 Kč/m2 – osadní výbor vydal souhlasné stanovisko. Upřesnění výměry dle GP, který 
vyhotoví žadatel. 

• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov s výsledkem – nebyly zjištěny chyby      
a nedostatky 

• odměnu p. Magdaléně Prosecké za bezchybnou práci ve vedení účetnictví po provedeném 
auditu 

• návrh závěrečného účtu Obce Věcov za rok 2012 -  bez výhrad 
• uzavření smlouvy s COMA Polička – UNET  s připojením internetového kiosku ve Věcově            

a Odranci včetně kanceláří obecního úřadu ve Věcově  za 497 Kč měsíčně při rychlosti připojení 
4 MB/s 

• zápis do kroniky obce za rok 2012 dle předloženého návrhu od kronikářky 
• rozpočtové opatření č. 3/2013 o 3 položkách – dotace SDH CAS 16 000 Kč, odradonování vody 

Míchov 1 464 575,49 Kč,  dar  ZŠ Věcov 4 096 Kč  ve výdejové i příjmové části 
• celkové vyúčtování pro vodné a stočné dle skutečných nákladů předchozího roku dle přílohy – 

cena za vodné a stočné pro Věcov: pro trvale bydlící občany je vodné 13 Kč/m3  (4 Kč bude 
doplaceno z rozpočtu obce) a stočné 5,53 Kč (zaokr. 6 Kč). Pro podnikatele a ostatní vlast. 
nemovitostí je vodné 16,55 Kč (zaokr.17 Kč) a stočné 5,53 Kč (zaokr. 6 Kč) s platností                 
od 1. 1. 2013 – viz příloha:  

Příloha - ve řejný vodovod V ěcov, Míchov, Rož. Paseky pro rok 2013   
 
Nákladové položky: 
Položky      cena celkem za rok   náklad na m3 
Jednotlivé položky nákladů na vodné: 
Vratka za poplatek vodné – Celní správa       336,00 Kč 
Rozbory (Enviro Ekoanalitika, Vel Mez)           51.562,00 Kč 
Poplatek (staveb. Povol. Míchov-odradonování)           1.000,00 Kč 
  Celkem popl. a služby                             52.226,00 Kč   3,00 Kč/m3 
Elektrická energie: 
Vrt Míchov         3.253,00 Kč 
Vodárna Věcov vč. vrtu         792,00 Kč 
Celkem el. energie       4.045,00 Kč   0,23 Kč 
Materiál (koleno, drť)      2.869,00 Kč  0,16 Kč 
Odpisy majetku (z poř. ceny)           124.843,00 Kč  7,16 Kč 
Náklady zaměstnanci OU, dohody (sečení, údržba)          77.539,00 Kč  4,45 Kč 
Celkem všechny položky           261.522,00 K č  15,- Kč 
Cena s DPH  zaokrouhleno na celé Kč po kalkulaci     17,- Kč/m3 
 
Čistírna odpadních vod V ěcov pro rok 2013 
Položky      cena celkem za rok   náklad na m3 
Materiál (trubky apod.)      5.254,00 Kč  0,23 Kč 
Rozbory (Enviro Ekoanalitika, Vel Mez)            12.570,00 Kč 
Vývoz ČOV                     511,70 Kč 
 Celkem popl. služby             13.081,70 Kč   0,57 Kč/m3 
Odpisy majetku (z poř. ceny)             86.154,00 Kč            3,75 Kč 
Náklady zaměstnanci OU, dohody (sečení, údržba)   3.290,00 Kč  0,14 Kč 
Celkem všechny položky           107.779,70 K č            4,69  Kč 
Cena s DPH zaokr.  na celé Kč po kalkulaci      6,00  Kč/m3 
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► Veřejný vodovod Odranec  
 
 V místní části Odranec je dlouhodobě špatná kvalita podzemních vod včetně vrtů. Proto 
jsme se rozhodli provést monitoring, kterým bylo zjištěno, že cca 80% všech místních zdrojů 
nemá vyhovující pitnou vodu. Tento monitoring zároveň posloužil pro získání dotace                 
na provedení průzkumného vrtu pro zjištění zdroje odpovídající pitné vody. Než se vyhledalo 
místo současného průzkumného vrtu, tak jsme se snažili zajistit kvalitu vody ve studni              
„U zvonečku“, která byla určena pro vodovod Odranec, Koníkov a Roženecké Paseky. 
Vydatnost a kvalita v tomto zdroji je vynikající, ale právo k nakládání s podzemními vodami má 
majitel penzionu Kukla, který předběžně nebyl nakloněn jinému většímu odběru a asi hlavní 
překážkou bylo velké množství vlastníků, přes které by vedení vodovodu šlo. V dnešní době je 
toto velký problém, protože stačí jediný vlastník, který nebude souhlasit a veškerá snaha je 
marná. Proto jsme se rozhodli jít tou nejschůdnější cestou a hledat zdroj, který by zaručoval 
dobrou vydatnost, kvalitu pro pitné účely a také co nejméně vlastníků dotčených pozemků. 
V tomto nám vyšli vstříc manželé Pavel a Marcela Lamplotovi z Odrance a pan Miloš Dvořák, 
který vyhledal nejvhodnější místo. Poté se podala žádost o dotace, která byla vyřízena kladně  
a proto se v roce 2012 provedl nejprve monitorovací vrt a posléze i průzkumný HG vrt, který 
zaručuje vhodnou vydatnost a kvalitu vody. Vrt se nachází pod  Bohdalcem na pozemku 
manželů Lamplotových. Vrt je dokončen a nyní probíhá  vodoprávní a kolaudační řízení.          
Na začátku roku se také začal vyhotovovat projekt na samotný vodovod, který by sestával 
z přivaděče od vrtu po vodojem cca 2 x 15 m3 s úpravnou a rozvodem po celé obci včetně 
hydrantové sítě.  
 
 Každá akce či projekt má nejen svá pozitiva, ale i negativa. U vrtu pro vodovod Odranec 
proto vyvstala obava, zda se budoucím čerpáním nezničí vydatnost studní pro vodovod Věcov. 
Tyto prameny a vrt se nachází v jednom povodí lesa Bohdalec. Při první čerpací zkoušce z vrtu 
Odranec se pokles neprokázal, ale také se to zase tak moc nesledovalo a zároveň v tomto 
období docházelo k navážení vody z věcovského vodovodu autem CAS pro kravín v Odranci. 
Abychom vyloučili tuto obavu, tak jsme se domluvili s firmou, která vrt prováděla, že se čerpací 
zkouška na vrtu provede znovu a bude se denně sledovat hladina vody v obou veřejných 
studních.  Pro informaci ještě uvádím, že odebrané množství pitné vody pro Odranec bude 
minimální. Každý zde má nějaký vlastní zdroj vody, který bude nadále sloužit jako voda 
užitková. A když si spočítáme, kolik kdo vypije nebo spotřebuje na vaření vody, je toto množství 
zanedbatelné.  A pokud  bude vodu odebírat kravín v Odranci, tak to bude stejné množství, 
které se z věcovského vodovodu tak jako tak naváželo. Dále je jako rezerva vybudován vrt pro 
vodovod Věcov, který by byl schopen případné výkyvy vydatností studní kompenzovat.  

 
Po provedení čerpací zkoušky vás budeme informovat – pro průkaznější výsledky 

čekáme na trochu sušší období.  
        Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 
 
► Ukládání bioodpadu  
 
 Žádáme občany, aby neodkládali bioodpad do kontejnerů na tuhé komunální odpady!!!  
Využívejte prosím domácí kompostéry nebo při větším množství kontaktujte obecní úřad  
– tel. 566 562 821.  
 

Dále upozorňujeme, že ze zákona stále platí zákaz pálení trávy a shrabaného porostu!! 
 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 
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► Výsledková a startovní listina hasi čské sout ěže Okrsku V ěcov 2013  
Pořadatel: SH ČMS Okrsek Věcov 
Datum a čas konání: Neděle 26.5. 2013, zač. 08,00 hodin 
Místo konání: Sportovní hřiště Roženecké Paseky 
Disciplína: Požární útok – klasika, pořadová příprava, teorie-otázky, překážková dráha 
Přihlášená družstva: 
SDH Věcov I. – muži (nad 40 let) ■ SDH Věcov II. – muži ■ SDH Věcov I. – ženy (nad 40 let) ■ 
SDH Věcov II. – ženy ■ SDH Míchov – muži ■ SDH Jimr. Pavlovice – muži ■ SDH Rož. Paseky 
– muži ■ SDH Odranec I. – muži ■  SDH Odranec II. – muži (nad 40 let)     
                                                       
Výsledková listina:  

Pořadí SDH Útok/ tr. body P řekážky 
Otázky+  po řadová 

Celkem 

Umíst ění  (správn ě/ chybn ě) Muži:   
 

 

1. (1) Rož.Paseky   68.00s /10 tb 56.00s 0 tb 134.00s 

2. (3) Věcov I. 104.00s /  0 tb 55.00s 0+0  tb 159.00s 

3. (4) Odranec I.   88.00s / 10 tb 64.00s 0+0  tb 162.00s 

4. (5) Míchov 105.00s / 10 tb 52.00s 0+0  tb 167.00s 

5. (2) Věcov II.   91.00s / 10 tb 52.00s 0+0  tb 173.00s 

6. (6) Odranec II.   93.00s / 30 tb 62.00s 0+0  tb 185.00s 

7. (7) Jimr. Pavlovice 155.00s / 40 tb 69.00s 0+0  tb 264.00s 
 Ženy:     

1. Věcov II.   66.00s /00 tb   66.00s 

2. Věcov I. 100.00s /00 tb   100.00s 

Při soutěži došlo k drobné chybě ve výsledkové listině, za což se mužstvům mužů omlouváme    
a tato výsledková listina je již správně. 
Zajištění soutěže:  
Dvořák Zdeněk – hlavní rozhodčí soutěže, pravidla, výsledková listina 
Bukáček Tomáš - velitel soutěže, losování, nástupy 
Vraspír Zdeněk – materiálně technické zajištění soutěže, ceny, diplomy, kiosek 
SDH Rož. Paseky a Obec Věcov - příprava  a označení tratě a zázemí soutěže, zajištění kádě 
Vašík Josef, Nebola Jaroslav – časomíra útok  
Topinka Martin, Bukáček Pavel – startéři   
Kadlec Radek – praporek konec útoku – cíl    
Havlíček Zdeněk st., Boháč Jiří st. – otázky a pořadová příprava 
Lamplot Pavel, Prudký Jiří –  překážky  
Sodomka František st. – vedení hadic, troják, útok 
Tatíček Jan st. - průběžné výsledky, fotodokumentace  
SDH Věcov - zapůjčení laviček 
Kakačová Marie, Zobačová Marie, Zobačová Věra, Zobač Miroslav st., Havlíčková Helena, 
Nyklová Růžena, Bukáčková Irena – obsluha kiosku 
Každé soutěžní družstvo obdrželo občerstvení, diplom a věcnou cenu (pohár). SDH Roženecké  
Paseky již potřetí vyhrál a získal tak do vlastnictví putovní pohár poslance PČR Karla Černého.  
Všem soutěžícím družstvům, rozhodčím, obsluze v kiosku a výboru okrsku Věcov moc děkuji   
za účast a zdárný průběh soutěže. Děkuji také SDH Věcov za zapůjčení laviček, SDH Rož. 
Paseky za přípravu tratě a zaměstnancům obce za posečení a úklid hřiště a okolí. 
Ve Věcově dne 27.5.2013                                          Zdeněk Vraspír, starosta okrsku Věcov 

 
 

S B O R    D O B R O V O L N Ý C H    H A S I Č Ů 
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►    Setkání senior ů na Odranci  
    Letošní setkání seniorů v Odranci se vydařilo. Ve velmi pěkně upraveném sále 
odraneckého KD se seniorů sešlo požehnaně.. Sál byl zcela zaplněn. Letos na Odranec opět 
zavítali  děti ze ZŠ a MŠ Věcov a zástupce ZD Vrchy Věcov.   

O zábavu za zvuku harmoniky bylo postaráno celé nedělní odpoledne a atmosféra  
setkání byla výborná.  

Za přípravu občerstvení, sálu a organizaci patří všem pořadatelům velké poděkování.  
 

Za kulturní komisi Jarmila Librová 

 
 
 

 
Upozor ňujeme obyvatele obcí  Míchov   a Jimramovské Pavlovice  

na změnu ukládací pošty: Česká pošta d říve ukládala zásilky 

občanům, které nezastihla doma  na pošt ě  v Jimramov ě                   

- od července jsou zásilky ukládány na pošt ě ve Věcově!! 

 
Otevírací doba: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pondělí: 08:00  -  10:00 ,  14:00  -  15:00 
Úterý: 08:00  -  10:00 ,  14:00  -  15:00 
Středa: 08:30  -  10:00 ,  14:00  -  16:00 
Čtvrtek: 08:00  -  10:00 ,  14:00  -  15:00 
Pátek: 08:00  -  10:00 ,  14:00  -  15:00 
Adresa pošty V ěcov 61 
PSČ 592 44 
Kontakt  p. Dita Pumpincová, tel. 566 562 820 
 Prodej časopis ů, kolk ů, známek, p řání, pohlednic, dárkových 

předmětů ……………  

Z M Ě N A      U K L Á D A C Í       P O Š T Y   
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 ► 130. výro čí založení školy ve V ěcově 

Akce, kterou jsme se rozhodli zaměstnanci s rodi či žáků základní školy pořádat, patřila 
k organizačně náročným. Podíleli se na ní všichni rodiče – uklízeli, pekli, prodávali, zajišťovali.  
Podíleli se i přátelé školy  – ti, jejichž  děti už dávno vyletěly z rodinného hnízda, ale patří       
do Věcova, kdysi do naší školy chodili a  spolky , které nabídly pomocnou ruku. Finančně se 
podílel i zřizovatel – Obec Věcov  a podnikatelé  z řad věcovských občanů. Pro neziskovou 
organizaci je velmi těžké předem uhradit částky za služby a zboží, které bylo potřeba zakoupit 
předem.  

Počasí nám přálo. Po velmi zdařilém a chutném obědě na hasičárně  se na výletišti sešlo 
hodně nedočkavých dětí i dospělých, aby si vlastní rukou namalovali a vyzdobili tričko, 
papírovou tašku, část svého obličeje ponechali zkušeným rukám výtvarně zdatných bývalých 
žákyň naší školy. Menší děti měly radost ze skákacího hradu. 

Snad jen nesnesitelné parno ve třídách kazilo prohlídku školy. V dolní třídě jste měli 
možnost prohlédnout si starší i nejnovější učebnice. Nové prostory výdejny, jídelny, ředitelny     
a knihovny ještě zářily novotou. V poschodí byly vystavěny fotografie od 60. let                         
až po současnost.  Možnosti zakoupit si Almanach a Vzpomínky Václava Mičína (bývalého 
ředitele školy) využilo hodně lidí. Velice mě potěšily kladné ohlasy na jeho vzpomínky. V dnešní 
uspěchané době, kdy nemáme čas si popovídat, sdělit pocity a myšlenky, jsou chvíle            
nad Vzpomínkami příjemným zastavením a pro mnohé z nás i udivením nad úctou a láskou, 
s jakou vzpomíná autor na své rodiče a manželku. Děkuji potomkům rodu Mičínů              
za zpřístupnění a svolení se zveřejněním těchto pamětí. Zájemci si mohou Vzpomínky                
i Almanach ještě zakoupit na obecním úřadě nebo ve škole. 

Zábavné odpoledne pokračovalo večerní zábavou. Muzikanti hráli pěkně a příchozí  
to pořádně roztočili až do ranních hodin… 

Finanční prostředky vydělané na této akci budou po dohodě s rodiči investovány                 
do vybavení školní družiny.  

Děkuji všem M.Prudká 

► Konec školního roku  
V pátek 28. června jsme slavnostně zakončili školní rok. Našeho setkání se zúčastnil pan 

starosta Zdeněk Vraspír. V letošním školním roce naši školu navštěvovalo 20 žáků: 
 

Obec 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. chlapci d ěvčata celkem 
Jimr.Pavl.   1   1  1 
Odranec 1  1 1  1 2 3 
Koníkov    1  1  1 
Rož. Pas.  1  2  1 2 3 
Věcov 3 3  2 4 9 3 12 
Celkem 4 4 2 6 4 13 7 20 

 

Žákům přeji, aby ve zdraví přečkali školní prázdniny, užili si spousty sluníčka, koupání, 
aby vyjeli společně s rodiči a prarodiči na ještě nepoznaná místa. Nemusí to být daleko, stačí 
poznávat nedaleké okolí – Žďárské vrchy. Zaměstnancům přeji pohodu a klid, načerpání 
nových sil. 

V tomto školním roce jsme se rozloučili s těmito žáky: 
Tomáš Černý  (odchází do Nového Města do 5.r.) 
Barbora Bobková, Tomáš Gregor, Jan Votava, Barbora Votavová  (všichni ZŠ Jimramov       
do 6.r.). 

Loučili jsme se také s paní učitelkou Pavlínou Nešťákovou. Děkujeme jí za odvedenou 
práci a do dalších let jí přejeme pevné zdraví, pohodu  a hodně pracovních i osobních úspěchů. 

M.Prudká, ředitelka školy 
 

Z Á K L A D N Í      Š K O L A 
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******************************************** 
 

Organizace Českého svazu bojovníků               
za svobodu Nové Město na Moravě,              

Žďár nad Sázavou, Jihlava 

a Oldřich Zelený - „kluk z hájenky“ 

Vás srdečně zvou na akci k uctění památky 
odbojářů  

u pomníku na kopci Metodka nad Koníkovem 

a na cyklojízdu po stopách „kluka z hájenky“,                               
po trase Koníkov – Milovy, 

která se bude konat 

v sobotu dne 20. července 2013 v 9:30h 

Sraz účastníků u křížku nad Koníkovem  

– vrchol silnice do Jimramova – vlevo 

 

Samozřejmě budou srdečně vítáni i automobiloví účastníci, 
zkrátka dobří lidé zblízka i zdáli 

P O Z V Á N K Y  
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P o z v á n k a 

 
Srdečně vás zveme           
 
na setkání rodáků  
 

a přátel Míchova,  
 
které se koná u příležitosti  
 
650. výročí od první písemné zmínky o obci 
 
 

Setkání se koná  
v sobotu 10. srpna 2013 

 
 

   Co pro Vás míchovští připravili: 
 
1.  Výstavu fotografií, která bude otevřena v 10 hodin v 

budově Kovárny, a poté bude volně přístupná po celý den 
 
2.  Almanach – stručné ohlédnutí za minulými léty (cena 30 Kč) 
 
3.  Ženy připraví sladké balíčky ke kávě a svaz žen zajistí 

vystoupení amatérských umělců během odpolední zábavy 
 
4. Hasičský sbor organizuje taneční zábavu na výletišti  

– k  tanci a poslechu zahrají Pikardi –  
 
 

Do  15.00 hodin bude vstupné dobrovolné,  od 18.00hodin 60 Kč 
 

  

 

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


