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• Jsou mezi námi 
 

            Většina lidí z našeho okolí má svého koníčka.  Okolí ho vnímá jako znalce něčeho, odborníka                 
na něco. Za ním chodí pro rady, teoretickou nebo praktickou pomoc. Naše vesnice jsou plné náruživých 
domácích kutilů, kuchařů, pletařek, zahrádkářů, chovatelů nebo řezbářů. S výsledky jejich práce                       
se setkáváme např. na vánoční výstavě.  

Nevím, jak sledujete denní regionální tisk. Mnohým z nás unikla zpráva z deníku Vysočina                 
ze dne 15.5.2014. Nejvyšší ocenění pro dobrovolného hasiče za celoživotní práci obdržel náš spoluobčan 
pan Jan Tatíček z Odrance. Velké úsilí věnoval nejen svému sboru v Odranci, ale také založení 
hasičského okrsku Věcov, kterému také 24 let starostoval.  

Za jeho obětavou práci pro společnost mu patří poděkování. Přejeme mu pevné zdraví do dalších 
let a hodně elánu při naplňování jeho životních přání.  

Děkujeme                                                                          
                                                                                                                          Zdeněk Vraspír, starosta obce 

• Roznos Občasníku Vrchy 
 

Vážení občané a chalupáři, 
obecní úřad si sám vydává a tiskne občasník Vrchy, který je vydáván nepravidelně podle potřeby                    
a naplněnosti. Tento občasník se snažíme všem doručit i do schránek, zpravidla jeden výtisk na číslo 
popisné. Občas se stane nějakým nedopatřením, že se Vám výtisk nedostane do schránky. Roznos 
občasníku není placená služba a chcete-li mít záruku, že budete mít každý výtisk ve schránce, je možné si 
domluvit předplatné na donáškovou službu (Česká pošta).  Je možné si také občasník přečíst                      
a stáhnout z internetových stránek obce www.vecov.cz. Výtisk občasníku je také vylepován na nástěnky 
po obcích. Občasníky jsou navíc u předsedů osadních výborů jednotlivých obcí a v chodbě Obecního 
úřadu ve Věcově čp. 61, kde si je můžete vyzvednout, nebo si vzít další výtisk. 

Děkuji za pochopení 
    Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 

• Vodovod Odranec – informace 
 

Vážení občané a chalupáři z Odrance, 
Zastupitelstvo obce mě pověřilo, abych Vás informoval o průběhu realizace akce „Vodovod pro obec 
Odranec“.  Při poslední schůzce s pořizovatelem projektu a dotačním manažerem panem ing. Fialou 
z firmy ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziříčí nám bylo dle průběhu prací na projektu 
sděleno, že se v období březen až duben dokončí projekt a bude podána žádost  o dotaci                                
na Ministerstvo zemědělství. 
 Pro dokončení projektu bylo potřeba ještě zajistit od Státního pozemkového úřadu ČR,       
přes jehož pozemek (cca 3 bm) budoucí vodovod má procházet, smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Toto samé se také v únoru 2014 posílalo na Kraj Vysočina a na KSÚS Jihlava                
pro přechod pod silnicí. Ani z jednoho úřadu se nám však ještě zpátky nevrátilo vyjádření. U Kraje 

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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Vysočina je potřeba, aby se nejprve vyjádřila Správa a údržba silnic a potom to Kraj schválí… toto 
vyřizování  již probíhá. U Státního pozemkového úřadu ČR, (který se v roce 2013 sloučil s bývalým 
Pozemkovým fondem a Pozemkovým úřadem) se nám však nedostalo vyjádření zpět. Po urgencích jsme 
obdrželi informaci, že tato instituce po nabytí účinnosti nového Občanského zákoníku v roce 2014 nemá 
vypracovány směrnice na uzavírání věcných břemen, teprve se na nich pracuje. Tuto problematiku má          
na starosti ing. Držmíšek, který přislíbil, že provede naši administraci v  tzv. provizorním režimu. Poslali 
jsme další naléhavou urgenci ohledně projektu „Vodovod Odranec“. Věřím, že se nám to v dohledné době 
podaří vyřídit a podat žádost na Ministerstvo zemědělství  a to ještě v létě. 
 Někdo si třeba řekne, že to jaksi usnulo a nic se neděje,  ale jedná se o dotační prostředky 
z EU a není to jednoduché připravit a obhájit. Jen u „Průzkumného HG vrtu“, který se dělal v roce 2013, 
se tato administrace táhne 3 roky a ještě není definitivně uzavřena. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 

• Nabídka samovýroby palivového dřeva  
 

 Obec Věcov nabízí občanům zdarma za úklid haluzí samovýrobu palivového dřeva ze suků 
po těžbě na Odranci –  u ječmenisek. Bližší informace podá p. Miroslav Uhlíř, tel. 728 649 684.  

 
• Usnesení ZO Věcov č. 3/2014 konaného dne 29.5.2014   

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• výběr firmy pro výměnu oken v ZŠ Věcov a to firmou PKS Žďár nad Sázavou – cena 208 817 Kč;  
OÚ Věcov okna na sociálním zařízení a Kovárna Míchov okna + dveře firma VPO okna Bystřice 
– cena 119 471 Kč a pověřuje starostu obce sepsáním smlouvy o dílo 

• z důvodu ukončení stavebního povolení realizaci komunikací v nové lokalitě rodinných domků 
v Jimr. Pavlovicích v celkové částce 797 283 Kč 

• návrh na opravu komunikace v m.č. Štarkov (Spálený dvůr) – Míchov a podání žádosti o dotaci 
(Rozvoj vesnice) 420 bm o šířce 4 m v délce 1 650 m (150 000 Kč + 150 000 Kč vlastní zdroje) 

• změnu místních a pomístních názvů dle přílohy 1/3/2014 
• rozpočtové opatření č. 1/2014 k 31.3.2014 dle přílohy 2/3/2014 
• záměr nákupu radaru do obcí  Míchov a Věcov 
• rekonstrukci místního rozhlasu v ceně 81 000 Kč od firmy JD Rozhlasy Vigantice 
• Darovací smlouvu KUJIPOOVS60N – přijetí daru ve výši 3 990 Kč na podporu vzdělání               

a mimoškolní aktivity 
• celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny (vodné a stočné za rok 2013)   dle přílohy 

3/3/2014  
• cenu vodného skutečný náklad: 20 Kč – návrh platby15 Kč, stočného skutečný náklad: 10 Kč – 

návrh platby 8 Kč pro trvale bydlící občany (z rozpočtu obce se doplatí 5 Kč vodného a 2 Kč 
stočného) – vše pro rok 2014  

• smlouvy s firmou EKOKOM pro zajištění zpětného odběru OS201420002027  a využití odpadů 
z obalů a pověřuje starostu sepsáním smlouvy 

 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

• záměr obce č. 2/2014 na prodej pozemku p.č. st. 108, zast. pl. a nádvoří o výměře 127 m2 a část 
p.č. 74/1 , zahrada, cca 500 m2, vše v k.ú. a obci Věcov. Cena 10 Kč, zastavěná pl. 20 Kč.  

• záměr obce Věcov č. 3/2014 na prodej nově vzniklého pozemku 460/13 o výměře 2 225 m2            
v k.ú. Jimramovské Pavlovice (pod skládkou kom. odpadu) v ceně  40 Kč/m2 a převod pozemků 
pod skládkou z k.ú. Jimramovské Pavlovice do k.ú. Jimramov (změna katastrálních hranic)  

• záměr obce Věcov – výhledový pro období roku 2016: úprava elektrického vedení   ze sloupů            
pod zem ⇒ rekonstrukce veřejného osvětlení v  m. č. Koníkov. Jednat dále s pořizovatelem –            
E.ON a projektantem 

• záměr obce č. 4/2014 odkup pozemků v k.ú. Míchov p.č. 177/2 a p.č. 178/2 za 10 Kč – cca 1500 
m2  a to na základě doporučení OsV v Míchově – bude dále jednat 
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• Pálení čarodějnic v Míchově 
Ačkoliv se jednalo o "první ročník" této akce směřované 

hlavně pro malé děti, mohu uzavřít, že byl velký úspěch nejen 
mezi dětmi   ☺ a byla rovněž hojná účast i v průvodu, který šel 
celou vesnicí, což je patrné ze společné fotografie. Z této akce 
jsem se snažila vybrat pár fotografií,  z nichž je zřejmé, že na 
oslavě čarodějnic se podíleli nejen naši hasiči, ale i že nám již 
pomalu roste i nová generace malých čarodějnic ☺(Michalka 
Šikulová). Vzhledem k tomu,že se akce vydařila, rádi bychom ji 
opakovali i příští rok 

                                                                                                             
 

                                                          S pozdravem Dana Kašová 
 
 

• Výuka tance ve Věcově 
SDH ve spolupráci s  ČSŽ                     
ve Věcově uspořádal taneční kurz pro 
mladé i dříve narozené. Od 1. března 
jsme se k výuce společenských tanců 
sešli celkem 6x. Třináct párů                        
si to náležitě užilo, i když po prvním 
zahajovacím tříhodinovém maratónu 
byli všichni unaveni a došlo i na výměny 
názorů. Ale z dalších hodin již všichni 
odcházeli spokojení. Pro velký zájem se 
proto sejdeme i na podzim. Kurzem nás 
s úsměvem a trpělivostí provedla paní 
učitelka Ludmila Teplá z Jimramova,            
za což jí patří vřelý dík a doufáme, že se nás na podzim opět ujme.  Věříme, že se  opět sejdeme v hojném 
počtu  a mohou přihlásit i další zájemci – nemusíte se ostýchat, protože jsme zjistili, že v domácím 
prostředí se všichni cítili moc dobře a veškerý ostych šel stranou. Děkujeme SDH Věcov  a OÚ Věcov                
za poskytnuté služby.                                                                                                          

                           Organizátorka Věra Zobačová 
 

 
 

Český svaz žen  
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Foto z tanečních hodin: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
V zimních měsících se všichni žáci naší škole věnovali projektu Můj domov, moje obec. 

V hodinách českého jazyka, prvouky a výtvarné výchovy jsme tvořili podle možností slohové a výtvarné 
práce. Každý ročník měl jiné formy práce. Žáci 1. ročníku malovali – můj domov, zvířata a rostliny 
v okolí domova, hřiště. 2. ročník – krátké představení žáka, můj domov, hřiště.  3., 4. a 5. ročník – 
představení žáka, naše obec – plán vesnice, hymna vesnice, Já – významný rodák, pamětní deska rodáka, 
životopis rodáka, znak obce - vše podle fantazie.   Ukázky prací:                                                            

 
 

     
   
 
 
 
 
 
 

 
 

Základní  škola  Věcov  
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• Ze školního kalendáře 
 
Návštěva u Zítků na marcipánu – 27. 2. 2014 
Možnost exkurze se nenabízí každý den, a tak děkujeme paní Zítkové a panu Zítkovi za pozvání do jejich 
rodinné firmy „Marcipán z Věcova“. Tradiční výrobu ozdob z mléčné hmoty paní Zítková žákům 
vysvětlila a ukázala přehlídku originálních sladkých a voňavých výrobků. Žáci dostali sladkou 
ochutnávku, o kterou se ve škole spravedlivě podělili a kdo chtěl víc – nakupoval. 
 
Návštěva obecní knihovny Věcov – 27. 3. 2014 
Žáci se těšili na odpolední návštěvu tohoto zařízení. Někteří zde byli dokonce poprvé. Knihovnice paní 
učitelka Zdeňka Prosecká poutavě vyprávěla žákům o místních záhadách, tajemstvích a pověstech.             
Žáci byli také seznámeni s obecnými informacemi jako např. jak se do knihovny přihlásit, jaké knihy si 
půjčit, jak jsou seřazeny v knihovně nebo pro koho jsou určeny. K rozptýlení a zapojení se do programu 
paní Prosecké sloužily kvízy a zábavné otázky. 
 
Turistický výlet -  Šli jsme po zelené – 23. 4. 2014 
Žáci ze ŠD Věcov se zúčastnili slavnostního otevření naučné stezky Tři kříže v Novém Městě na Moravě. 
Začátek stezky je na Jánské ulici a cesta směřovala po Brněnské na kopec Kalvárie či Kaplisko –                        
k unikátní památce Tří křížů, odkud je nádherný výhled na panoráma Města. Krátkému zastavení patřila 
památka významných rodáků novoměstského okolí na evangelickém hřbitově. (J. V. Pleva – spisovatel, 
Elvíra Stárová – básnířka, Vincenc Makovský – národní umělec a sochař, Hana Brada – židovská dívka, 
inspirace knihy Hanin kufřík). Stezka je samoobslužná s informačními panely, vysvětlujícími důležitost 
zastavení. Např. novoměstské pivovarnictví, Trnka, Němec, rybniční soustava, Horní Dvůr, místní 
pověsti aj. Celá trasa 2,5,km byla pro žáky poutavá, svobodná a bezpečná. Akce byla publikována                    
a zveřejněna v tisku Žďárský deník. 
 
Dopravní hřiště – 30. 5. 2014 
Dopravní výchova patří dlouhodobě mezi klíčové aktivity v oblasti bezpečnosti silničního provozu. 
Vstupuje prostřednictvím školních výukových programů i do výuku v naší škole. Žáci dne 30.5. navštívili 
dětské dopravní hřiště v Novém Městě na Moravě. Pod vedením zkušeného lektora strážníka městské 
policie pana Petra Jinka absolvovali žáci teoretický a praktický výcvik zakončený zkouškou. Že dopravní 
hřiště není žádná legrace, zjistili žáci brzy. Protože museli dodržovat pravidla silničního provozu, dobře 
znát dopravní značky, ale zvládat bezpečně i roli chodce i cyklisty. V závěrečném ověřovacím testu                   
pro 4. a 5. ročník uspěli všichni žáci a získali tzv. „Průkaz cyklisty“. Nutno podotknout, že žáci ani paní 
učitelky nepodcenili přípravu v rámci vyučování – počítačové programy Besip, Škoda hrou apod. Ve ŠD 
žáci využívají ke hrám dopravní značky vlastnoruční výroby z pexesa a vytvořit z nich dopravní situaci 
jim nedělá problém. Aby nám a dětem byl skutečný provoz na silnicích bezpečný, si přejeme všichni. 
 
 

• Preventivní program pro žáky 1. stupně ZŠ 
 

Naši školu také navštívily po dva dny pracovnice SPEKTRA – centra primární prevence Žďár n.S. 
Žáci byli rozděleni na dvě skupiny podle ročníků.  Mladší žáci – 1. a 2. ročník společně pracovali               
na téma Moje bezpečí. Během tohoto programu se učili žáci vzájemné toleranci, vstřícnosti, 
sebepoznávání. Učili se pojmenovávat pěkné, příjemné i nepříjemné pocity. 

Pro starší žáky – 3. až 5. ročník byl připraven program Umím (se) rozhodnout. Jeho cílem                  
je posilovat kladné vztahy v kolektivu, rozpoznávat a definovat je, posilovat sociální hodnoty – pocit 
jistoty, důvěry, bezpečí, tolerance. 
                                                
 

                                             Za školu Renata Ondrůchová, Miroslava Prudká 
 



6 

             
 V neděli 13. dubna proběhlo v KD v Odranci již tradiční setkání seniorů. Nedělní odpoledne 
zahájil pan starosta  Zdeněk Vraspír. S velmi pěkným programem se představili žáci a žákyně ze základní 
a mateřské školy pod vedením svých učitelek. K poslechu a tanci hrál p. Ivo Peňáz, společná fotografie 
všech zúčastněných je dílem p. Čadkové z Nového Města na Moravě. 

O občerstvení a hladký průběh se postaraly členky a členové kulturních komisí, kterým bych 
chtěla tímto poděkovat. Děkuji i SDH Věcov za svoz seniorů. Těšíme na příští rok a věříme, že se naši 
senioři sejdou opět v tak hojném počtu. 

       Jarmila Librová, kulturní komise OÚ 

 

Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu ve Věcově a kulturní komisi obce                  

za pořádání setkání seniorů na Odranci. Většina z nás je ráda, že se může alespoň jednou  za rok setkat                        
a pohovořit si se svými známými z okolních vesnic. 

Děkujeme i těm, kteří se podílejí na přípravě občerstvení, dětem a učitelkám z MŠ a ZŠ                     
a všem, kteří se nám na setkáních věnují. 

 
Za seniory Anna Skryjová a Ludmila Šauerová 

 

 

Výsledková listina hasičské soutěže Okrsku Věcov 2014 - klasika 
Pořadatel: SH ČMS Okrsek Věcov č. 21 
Datum a čas konání: Neděle 4. 5. 2014, začátek 08:00 hodin 
Místo konání: Sportovní hřiště Míchov 
Disciplína: Požární útok – klasika, pořadová příprava, teorie – otázky, překážková dráha 
vše  dle nových propozic pro rok 2014 

Hasi čská sout ěž v Míchov ě 

Setkání seniorů v Odranci 
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Přihlášená družstva: 
SDH Věcov  – muži 
SDH Věcov – ženy  
SDH Míchov - muži 
SDH Jimr. Pavlovice – muži 
SDH Rož. Paseky – muži  
SDH Odranec - muži                                     
 
Výsledková listina  

Pořadí SDH Pož.útok/tr.b. P řekážky Otázky+po ř.př. Celkem 

Umístění Muži:     
1.  Rož. Paseky 78.00s /  0 tb 83.00s            0 +  0 tb 161.00 s 
2.  Míchov 80.00s / 40 tb 88.00s 0 + 10 tb 218.00 s 
3.  Věcov  103.00s / 40 tb 75.00s 5 + 10 tb 233.00 s 
4.  Odranec  126.00s / 30 tb 64.00s               0 + 0 tb 238.00 s 
5.  Jimr. Pavlovice 127.00s/ 50 tb   101.00s     10 + 0 tb 288.00 s 

 Ženy:   
 

 
1. Věcov  76.00s /00 tb  5 + 10 tb 81.00 s 

 
Rozhodčí se zúčastnili školení v Bobrové v lednu 2014 
 
Každé soutěžní družstvo obdrželo diplom a věcnou cenu (pohár). SDH Rož. Paseky již počtvrté za sebou 
vyhráli tuto soutěž, byl jím propůjčen i putovní pohár poslance Parlamentu ČR pana Karla Černého                
a  jedou na okresní kolo, které se koná ve Věchnově.  
 
Zajištění soutěže: 
Hlavní rozhodčí:  Dvořák Zdeněk st. 
Velitel soutěže:  Bukáček Tomáš 
Organizace soutěže: Bukáček Tomáš, Vraspír Zdeněk, Dvořák Zdeněk  
Startér:  Topinka Milan, Bukáček Tomáš            
Časomíra útok: Vašík Josef, Nebola Jaroslav 
Vedení hadic, troják, sání, stroj, proudy: Sodomka František, Zobač Radek, Peňáz Milan, Hanych 
Pavel, Bukáček Pavel 
Terče-cíl/praporky:  Kadlec Radek, Straka Jan 
Překážky: Lamplot Pavel, Kosek Milan 
Pořadová: Šikula Josef st.       
Otázky: Havlíček Zdeněk st., Ehrenberger Karel st. 
Foto-dokumentace: Librová Jarmila, Vraspír Zdeněk 
Organ. zabezpečení: 
Prudký Luboš 
Kiosek: Kakačová Marie, Zobačová Marie,  Zobačová Věra, Zobač Miroslav st.,  
 

Všem soutěžícím družstvům, rozhodčím, obsluze v kiosku a výboru okrsku Věcov moc děkuji           
za účast a zdárný průběh soutěže. SDH Míchov děkuji za zapůjčení laviček za vzornou přípravu cvičiště. 
Děkuji také zaměstnancům obce Věcov za posečení a úklid hřiště a okolí. K žádnému úrazu nedošlo, 
všechna družstva soutěžících byla řádně přihlášena. Stroje se po zimním období odzkoušely a jsou 
připraveny kdykoliv být nápomocny. 
Ve Věcově dne 5. 5. 2014 

 Zdeněk Vraspír, starosta okrsku Věcov 
 
 

Zvláštní poděkování patří firmě TRUHLÁ ŘSTVÍ Pavel SEDLÁČEK  za poskytnutí vybavení 
své dílny k výrobě dřevěných stánků – děkujeme 
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Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová  

  Inzerce  


