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� Usnesení Zastupitelstva obce konaného dne 26. 6. 2014 
 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

• kontrolu usnesení – článek o p. Tatíčkovi – oceněný hasič za celoživotní práci vyšel ve Zpravodaji 
- schůzku starosty se SDH Věcov – požadavky na opravu CAS předneseny 

ve výši  350 000 Kč (odhad) 
- návrh na pořízení radaru v Míchově, zjištění pořizovacích cen 
- ve Věcově není pro radar vhodné místo – velká zatáčka – obec bude jednat  

o umístění na základě vyjádření OsV Věcov a OsV Míchov 
• nabídku p. Miroslava Totuška a p. Vlastimila Totuška k odprodeji bytovky č.p. 57 ve Věcově, 

obec nemá zájem o koupi nemovitosti 
• záměr obce č. 4/2014 o odprodeji pozemků v k.ú. Míchov, nabídka od p. Františka Vrátného:           

p.č. 177/2 o výměře 745 m2,  p.č. 178/2 o výměře 743 m2 a ½ p.č. 490/1 o výměře 171 m2 za cenu 
10 Kč/m2 – OsV doporučuje odkup pozemku pouze v případě jeho využití. OsV bude dále jednat        
o této nabídce 

• návrh zápisu do kroniky obce za rok 2013. Návrh poslán k prostudování zastupitelům a bude 
schválen na dalším jednání ZO 

• návrh zadání Územního plánu v Jimramově – možnost podání připomínek 
• položkové náklady na vodné a stočné společně za Věcov, Roženecké Paseky a Míchov dle přílohy 

2Z4/2014 
• zprávu EKO-KOMU o množství separovaného odpadu za rok 2013 - 35 tun vytříděného 

separovaného odpadu, cca 130 333 Kč obdržela obec za separované třídění. 
• zprávu o radiologickém rozboru vody se zjištěním výskytu radonu ve vodě veřejného vodovodu 

Věcov. Podána žádost na SÚJB o kontrolní odběr s případným řešením situace (dotace) 
• dopis p. Pavlů, Věcov 2 – žádost o přemístění kontejneru na sběr textilu a pověřuje OsV Věcov 

vyřešením situace – vyhledat nové místo pro jeho uložení 
• výroční zprávu sdružení WALDA za rok 2013 

 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

• program jednání a složení pracovních komisí: návrhová M. Prudká, K. Havlová, zapisovatel                 
J. Librová, ověřovatelé zápisu P. Prchal, L. Prchal. Program jednání doplněn po 4. bodu bodem 5: 
Schválení účetní závěrky obce za rok 2013 

• zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Věcov se závěrem: nebyly zjištěny chyby                
a nedostatky. Opatření neukládáno 

• udělení odměny pro účetní obce ve schválené výši za bezchybné plnění pracovních povinností – 
viz zápis 

• návrh závěrečného účtu obce Věcov za rok 2013 po provedeném auditu dle přílohy 
• účetní  závěrku  obce za  rok 2013  a  hospodářský  výsledek  obce  za  rok  2013  ve  výši                  

+ 1 733 8473,26 Kč a protokol o schvalování účetní závěrky-viz příloha                                

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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• záměr obce č. 2/2014 – prodej pozemku v k.ú. Věcov – pozemek pod stavbou bytovky čp. 63              
a zahrádka u bytovky Hanychovi: zahrada p.č. 74/1 o výměře cca 480 m2 a zastavěná plocha           
p.č. st. 108 o výměře 127 m2 dle mapy za cenu: zahrada 10 Kč/m2 a zastavěná plocha 20 Kč/m2           
i s nájemní smlouvou budoucímu vlastníkovi – panu Stanislavu Havlíčkovi ml., Roženecké 
Paseky 6 – dle přílohy 

• Smlouvu o smlouvě budoucí – kupní – mezi účastníky ZD Věcov, Obec Věcov a p. Havlíček 
Stanislav – týká se záměru č. 2/2014 

• Záměr obce č. 3/2014 - odprodej pozemku v k.ú. Jimramovské Pavlovice – pozemek pod bývalou 
skládkou TKO o rozloze   2 225 m2 obci Jimramov za 40 Kč/m2 – parcela č. 460/13- nově 
utvořená dle GP č. 105-250/2013 

• rozpočtové opatření č. 2 dle přílohy č. 1Z4/20014:  příjmy 270 598 Kč a výdaje 2 000 574 Kč - 
návrh 

• vyřazení vozidla pro pracovníky VPP (zelená Felicie kombi) SPZ 4J7 0875 z majetku obce a jeho 
ekologickou likvidaci – nerentabilní oprava a příprava na STK 

• nákup sestavy „Dětské hřiště“ na dětské hřiště v Míchově na návsi v cenové relaci 22 000 Kč 
včetně DPH  a montáže na místě a započít s oplocením pozemku – totéž v Jimramovských 
Pavlovicích (bez oplocení) na místní výletiště 

• smlouvu o smlouvě budoucí č. 1003C14/51 o zřízení věcného břemene v k.ú. Odranec – cesta             
za panem Víškem pro vedení vodovodu (úplata 1 000 Kč),  p.č. 437 v k.ú. Odranec, uzavřená 
mezi obcí Věcov a Státním pozemkovým úřadem ČR.  

• výjimku z počtu dětí v MŠ Roženecké Paseky na 25 dětí na dobu neurčitou  
• přijetí do majetku obce:  

o zvonici ve Věcově pozemek č. st. 66 k.ú. Věcov o výměře 47 m2 v hodnotě 30 000 Kč  
o lihovarské sklepy pozemek č. st. 54 v k.ú. Jimramovské Pavlovice o výměře 151 m2 

v hodnotě 30 000 Kč 
o lihovarský vodovod v k.ú. Jimr. Pavlovice (vedený přes p.č. 275/2, 274/1, 518, 288/2, 

283/1, 283/18, 283/17, 283/14, 283/2, st.55/1) v hodnotě 100 000 Kč  
• kandidaturu Mgr. Miroslavy Prudké, R.Paseky 18, jako přísedící Okresního soudu v ZR na období 

2014 – 2018 
  

 

� Nedovolené parkování na obecních pozemcích a  komunikacích 
 

Z důvodu množících se stížností na nedovolené parkování na obecních 
komunikacích a zelených  plochách žádáme majitele automobilů, pokud mohou 
parkovat na svém pozemku, ať tak činí. Parkování na ulici ohrožuje hlavně 
cyklisty, malé děti a maminky s kočárky, kteří se při obcházení aut vystavují 
nebezpečí – hlavně ve Věcově u bytovek, kdy je vlivem dlouhé zatáčky omezená 
viditelnost.  

 
Co se týče samotného parkování na pozemní komunikaci, zákon o provozu      

na pozemních komunikacích (č. 361/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů) v § 25 odst. 3 stanoví, že při 
stání vozidla musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy (tedy 
6 m pokud nejde o jednosměrku); při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký 
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.  V obou případech  dochází ke spáchání dopravního přestupku, který 
může projednat  na místě  Policie ČR. A pokud vozidla tvoří překážku provozu  na pozemních 
komunikacích (např. brání výjezdu vozidla), může policie nařídit odtah vozidla.  

 
Stejný problém vyvstává i při parkování vozidel na obecních pozemcích (travnatých plochách). 

Majitel auta, který využívá plochy k parkování aut, by si měl ve vlastním zájmu podat žádost 
k Zastupitelstvu obce minimálně o pronájem, pokud to bude jen trochu možné, obec Vám jistě vyjde 
vstříc.  

 
Situaci ve Věcově momentálně řeší osadní výbor, pokud k tomu máte co říci, obraťte se na jeho členy.  
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� Knihovna o letních prázdninách 
Knihovna ve Věcově bude o prázdninách otevřena:     
  

- v pátek  11. července       od 18:00 do 20:00 hodin 
- v pátek  25. července       od 18:00 do 20:00 hodin 
- v pátek     8. srpna   od 18:00 do 20:00 hodin 
- v pátek  22. srpna   od 18:00 do 20:00 hodin 
- v pátek     5. září   od 18:00 do 20:00 hodin 

 
 

� Ukládání bioodpadu – trávy ze zahrádek 
Po jednotlivých obcích byly rozmístěny popelnice na ukládání bioodpadu 

v hnědé barvě. Bionádoby (nádoby na bioodpad) jsou navrženy pro skladování 
biologicky rozložitelného odpadu a jeho přepravu pro kompostování. Svou 
konstrukcí umožňuje optimální cirkulaci vzduchu uvnitř nádoby. Důsledkem                 
je redukce odpadu až o 30%, významné omezení tvorby zápachu a zlepšení 
hygienických podmínek skladování. 

DO BIOPOPELNICE PAT ŘÍ (v malém množství): 
Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče, 
odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně 
rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky z vajec,                 jen omezeně 
zbytky jídel (nikdy tekuté). 

DO BIOPOPELNICE NEPAT ŘÍ (v žádném množství): 
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, 
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. 

 Pro větší množství bioodpadu využívejte prosím zahradní kompostér, pokud jej nevlastníte,                 
je možné větší množství zavést do kompostárny v Jimramovských Pavlovicích, kterou provozuje Rodinná 
farma Konvalinka 
 
 

� Oznamujeme, že skutečné položkové náklady na vodné a stočné v roce 2013 
celkem za všechny vodovody jsou k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu                
ve Věcově  

  
� Revize komínů 
Připomínáme, že je vhodný čas na technickou kontrolu komína, která je ze zákona povinná minimálně 

jednou do roka. Nařízení platí pro domácnosti v rodinných a bytových domech i pro chatové objekty               
a chalupy. Kontrole se nevyhnou komíny od kotlů a karem na plyn. Nejvhodnější doba pro kontrolu nebo 
čištění komína je po topné sezóně, tedy na jaře a v létě. Na podzim totiž mnoho lidí při prvním zatopení 
zjistí, že komín zlobí, a přemíra klientů pak prodlužuje objednací dobu. Jestliže necháme provést kontrolu 
během topné sezóny, musíme před čištěním přestat topit, aby spalinové cesty vychladly. Po revizi                      
je nutné si od kominíka vyžádat revizní zprávu, která obsahuje mj. jméno a příjmení kominíka i majitele 
objektu, dále popsané nedostatky zjištěné a odstraněné na místě, i nedostatky, 
jejichž odstranění bylo dočasně odloženo. Nesmí chybět ani popis specifik čištěné 
spalinové cesty. 
Revizi komínů provádí mj.: 
Jaroslav Podsedník      
Na Vyhlídce 526, 593 01 Bystřice n. P. , tel. 603 814 667 nebo jpkkominy@seznam.cz  
René Škorpík 
59301 Písečné 63, tel. 731 461 634 nebo 566 573 067, email reneskorpik@seznam.cz 
Josef Piskač  
59266 Vír 291, tel. 733 206 082 nebo 566 575 191, email piskacj@seznam.cz 
Václav Sváček  
U Jatek 324, 59231 Nové Město na Moravě,  tel. 603 895 123 nebo 566 616 613 
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� Skládkovné a poplatek za psa, vodné a  stočné   
 

Pokud jste ještě neuhradili poplatek za skládkovné nebo poplatek za psa, učiňte 
tak prosíme co nejdříve. Pokud si nejste jisti, zda máte vše uhrazeno, můžete                 
se kdykoliv obrátit na účetní obecního úřadu - p. Magdu Proseckou –                        
tel 566  562 821.  

 
Výběr vodného a stočného bude probíhat:  

-  ve Věcově od 23. července v kanceláři obecního úřadu 
-  v Míchově 18. července od 19:00 do 20:00 hodin na Kovárně 
 

 

� Samovýroba  suků  na  Odranci 
 

Obec Věcov nabízí zpracování suků po těžbě v lese na Odranci. Zájemci se mohou hlásit 
v odpoledních hodinách osobně nebo telefonicky p. Uhlířovi - telefon 728 649 684. 
 
 

� Kontejner na drobný elektroodpad v Jimramově 
 

Městys Jimramov nabízí možnost bezplatného uložení drobného 
elektroodpadu do kontejneru umístěného u nákupního střediska 
v Jimramově.  Můžete zde odkládat radia, radiobudíky, DVD přehrávače, 
MP3 přehrávače, walkmany, hifi věže, videokamery, fotoaparáty, chůvičky, 
meteostanice, součásti počítačů, PDA, GPS, kalkulačky, mobily, 
záznamníky, rychlovarné konvice, žehličky, fény, holicí strojky, 
topinkovače, toustovače, váhy, mlýnky, autíčka na dálková ovládání, herní 
konzoly, digitální hry – vše do velikosti sběrného otvoru cca 40 x 50 cm. 
Malé baterie se vhazují do speciálního otvoru v kontejneru. 
 
 

� Nová kronikářka obce 
 

Protože naše dlouholetá kronikářka paní Zdeňka Straková, která psala kroniku 
společně se svým manželem ing. Františkem Strakou, odešla do zaslouženého 
„kronikářského“ důchodu, žezlo po ní převzala p. Eva Laštovicová z Věcova.  
 Manželům Strakovým patří veliké poděkování a paní Laštovicové přejeme 
k její práci hodně elánu a vytrvalosti. 

 
 
 

� Putující kontejnery na textil 
 

V jednotlivých obcích byly rozmístěny kontejnery na sběr textilu (oblečení, záclony, dekorační nebo 
nábytkové látky, ubrusy, lůžkoviny), obuvi a hraček.  Věci odkládejte v menších igelitových pytlích. 
Kontejnery budou v obcích rozmístěny cca do 27. července, ve Věcově  na návsi je jeden umístěn trvale. 
 
 
 

� Ztráty a nálezy 
Oznamujeme, že ve Věcově byl nalezen mobilní telefon a klíč s přívěskem  - k doptání na OÚ, 

telefon 566 562 821 
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����  Mateřská škola Roženecké Paseky 

 
Deset školních měsíců uteklo jako voda a nastaly prázdniny. V letošním školním roce 2013 – 

2014 jsme měli 25 zapsaných dětí, které do školky pravidelně docházely. Letos se loučíme s osmi našimi 
předškoláčky, po kterých nám bude smutno. Jsou to: Denisa Černá, Jakub Chroust, Anna Hájková, Milan 
Skryja, Edita Librová, Miroslav Vraspír. Tito žáci budou docházet do ZŠ ve Věcově. Magdaléna Zítková 
a Veronika Zítková zahájí školní docházku v ZŠ v Pohledci. Všem budoucím prvňáčkům přejeme klidný 
a pohodový nástup do prvního ročníku. Ať se jim daří a škola je baví. 

 
26. 6. 2014 se v naší mateřské škole 
uskutečnila besídka na zakončení 
školního roku a rozloučení                  
s předškoláky. Nejprve děti předvedly 
pásmo U broučků na paloučku, kde 
jsme společně mohli nahlédnout              
do života dvěma myškám, které měly 
na paloučku pod smrkem spoustu 
dobrých přátel a kamarádů. Byli             
to nejrůznější brouci a broučci, kteří 
myškám ochotně pomáhali, když            
je potkalo neštěstí. Dětem bylo toto 
téma velmi blízké a nacvičování je 
bavilo. Zaslouží si všichni velikou 
pochvalu za to, že se dokázaly naučit 
tolik krásných písniček, které 

představení provázely. Dále pak předškoláci zarecitovali básničky pro maminky, při nichž se mnozí 
neubránili dojetí. Na přání děvčátek jsme opět předvedli naše taneční vystoupení se „střapci“.                      
Po dokončení taneční choreografie a doznění posledních tónů nastalo slavnostní pasování předškoláků          
na prvňáčky. Šerpování  a předávání darů od mateřské školy i Obecního úřadu Věcov doprovázela 
studentská hymna, která výjimečnost tohoto okamžiku učinila ještě slavnostnější. Dostalo se nám 
pozitivních ohlasů z řad „publika“, což nás samozřejmě velmi potěšilo. Holt tu máme šikovné děti!  ☺ 
 
Pozvání do Nového Města na Moravě 
Po úspěšném vystoupení na setkání seniorů v KD na Odranci (13. 4. 2014), jsme byli pozváni do Nového 
Města na Moravě do Domu s pečovatelskou službou, abychom místní obyvatele tohoto zařízení též 
potěšili naším pečlivě připravovaným programem. Tentokrát jsme s dětmi nacvičili zpívanou Popelku, 
kdy děti opět předvedly vynikající výkon. Pro větší rozveselení jsme seniorům ještě zatančili. Ti se                
do rytmických melodií natolik vžili, že nás při tanci doprovázeli tleskáním. Velmi nás zahřálo u srdíčka, 
když nám po skončení programu vřele děkovali, že jsme je s dětmi navštívili. Vystoupení se jim moc 
líbilo. Tímto děkujeme paní Chroustové, která toto setkání zprostředkovala a vzorně se o nás starala. 
Odměnou pro děti pak byla návštěva novoměstské cukrárny, kde jsme dětem zakoupili sladkou 
laskominu. 
 
Mini ZOO 
11.6. 2014 jsme navštívili ZŠ Věcov, kde na nás čekali dva hadi, jeden velký pavouk, vycpaný krokodýl   
a dvě želvy. Pan chovatel, který se věnuje těmto exotickým zvířátkům, nám o nich poutavě vyprávěl. 
Zodpovídal zvídavé dotazy dětí, které tato beseda velice zaujala. Možnosti sáhnout si na hada,                  
či si ho nechat dát za krk, využila řada malých posluchačů. Zároveň se předškoláci mohli seznámit                 
s prostředím školy, do které po prázdninách nastoupí. 

Základní a mateřská škola Věcov  
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Výlet Brno  
Letošní školní výlet (20.6. 2014) provázely nesnáze již v přípravné fázi, kdy nám nečekaně zrušili 
planetárium v Brně i program na hradě Veveří. Nakonec jsme tedy společně podnikli plavbu po brněnské 
přehradě a poté jsme se autobusem přemístili do místní ZOO. Někteří využili jízdu vláčkem, jiní šlapali 
po svých. Prohlídka probíhala individuálně a každý si pobyt v ZOO užil podle svého. Po nakoupení 
nezbytných suvenýrů jsme vyrazili směr domov. Přes prvotní patálie se výlet snad vydařil a všichni se         
ve zdraví navrátili. I počasí, kterého jsme se trošku obávali bylo milosrdné a déšť, jenž byl předpovídán 
naštěstí nenastal. 
 
Všem dětem přejeme krásné prázdniny a rodičům příjemnou dovolenou.  
 

                                Zaměstnanci mateřské školy 
 

���� Základní škola Věcov 
 
Poděkování žáků Základní školy Věcov veřejnosti 
Děkujeme všem spoluobčanům, kteří nám věnovali ústřižky z nákupů v obchodě Jednota ve Věcově, 
v Roženeckých Pasekách i přespolním (Jimramov, Dalečín, Bohuňov, Lísek, Daňkovice, Nové Město). 
Díky Vám jsme do soutěže odesílali 18 005 ks. Na odměňovaná místa to sice nestačilo, ale zviditelnili 
jsme prodejny na vesnici. Děkujeme. 
 
PET víčka 
Celé dva roky jsme s vámi sbírali PET víčka, abychom uspěli v soutěži. V přepočtu kg na žáka jsme 
obsadili 2.místo s výkonem 10,5 kg/žáka. Bohužel, v této soutěži je odměňován pouze první, což je 
velká škoda. Obnos 1 Kč/ kg, stačil na zaslouženou odměnu v podobě zmrzliny na konci školního roku. 
Neklesejme na mysli, třídit odpady se vyplácí, chráníme tak přírodu. 

                                                                                                     Žáci ZŠ Věcov 
 
Školní výlet  

Ve čtvrtek 19.6.20104 jsme vyrazili společně s rodiči za putováním do pravěku. Archeologická 
vesnička ve Všestarech u Hradce Králové nám přiblížila, jak žili lidé v pravěku, jak stavěli svá sídla, 
hospodařili. Nádherný byl velkoplošný model krajiny s miniaturními postavami lidí i zvířat. Někteří si 
vyzkoušeli práci s motykou, pluhem, vrhání oštěpem. Viděli jsme nádoby, hroby, kosti a malby z různých 
evropských nalezišť. 

V zámku v Pardubicích jsme spatřili totéž, co u nás – srnce, kačeny, divoké prase, lišky, brouky. 
Ale i něco navíc – sbírku mincí a platidel, sklářskou expozici, zbraně a nejstarší dochovanou malbu               
na stěně v Evropě. Po dobrém obědě jsme vyrazili k domovu. Kam vyrazíme příště? 
 
 Ukončení školního roku 

Čím jsou děti starší a uvědomují si své pracovní povinnosti, utíká jim čas pomalu. Čím jsme my, 
dospělí starší, a asi nestíháme podle představ realizovat své plány, čas nám utíká hrozně rychle. 

Školní rok kolem nás prolétl rychlostí komety. V září jsme začínali v nově vybavené malé třídě, 
v novém složení pracovního kolektivu a žáků. Podařilo se nám hodně věcí, poznali a dozvěděli se nové 
informace, naučili se číst, psát a počítat. Také jsme zjistili, že toho spoustu neumíme a neznáme.  

V posledním školním týdnu jsme se zúčastnili olympiády v Jimramově. Tentokrát jsme byli hodně 
úspěšní: Michal Gregor – 1. místo – 2. ročník, Adam Topinka a Vojtěch Kotovic oba 3. místo –             
2. ročník, Martin Zítka – 1. místo – 3. ročník, Pavel Bojanovský – 1. místo – 5. ročník. Soutěžilo              
se ve trojboji – vytrvalostní běh na 200 m, skok do dálky, sprint na 60 m. Olympiády se zúčastnili žáci                   
ze škol v Dalečíně, Jimramově, Unčíně a my z Věcova. 
Na hřišti ve Věcově jsme zkoušeli jízdu zručnosti v jízdě na kole. Několik žáků dokonce spadlo z kola, 
ale nikoho to neodradilo od touhy ukázat ostatním, jak to umíme. Šikovní byli všichni, ale nejrychlejší 
byli Marek Vilím  (starší žáci) a Vojt ěch Kotovic (mladší žáci). 
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Se školou jsme se rozloučili v pátek, naposledy jsme pohlédli na stará okna (po prázdninách už budou 
nová) a na tváře našich kamarádů, kteří odcházejí do jiných škol. Loučili jsme se s těmito žáky: 
Pavel Bojanovský, David Kosek – odchází do 6. roč. ZŠ Jimramov 
Tereza Topinková, Radek Libra – počítačová třída 6. roč.v 1. ZŠ Nové Město 
Renata Zobačová (do 6. roč.), Kateřina Zobačová (do 4. roč.) 1. ZŠ Nové Město 
Martin Zítka  (do 4. roč.) ZŠ Pohledec 
Užívejte si sluníčka, vody, odpočívejte, poznávejte nové lidi i památky. Ráda se s Vámi 1. září opět 
setkám.                        

M.Prudká, řed. školy 
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Pohledecká lávka 

 

☺ 20.07.2014 (neděle) - začátek 13:30 - Pohledec - 
Nové Město na Moravě 

☺ Tradiční přejezdy přes rybník 
☺ Prezentace závodníků od 13:30 hod.  
☺ Start bude zahájen ve 14 hod.  
☺ Pro děti bude připraven bohatý program 
☺ Představí se biketrialisté z AMK Hamry nad 

Sázavou  
☺ Hod sudem samozřejmostí 
☺ Hodnotné ceny pro všechny kategorie 
☺ POŘADATEL:  Pohledečtí sportovci 

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

 Pozvánky  



   

 


