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→  Vítání občánků – informace pro rodiče novorozených dětí 
Oznamujeme tímto rodičům dětí narozených v roce 2014, kteří mají zájem a přejí si, aby jejich dítě 

bylo slavnostně uvítáno do života a mezi občany obce, že budou zapsáni do seznamu zvaných pouze               
na vlastní žádost. Žádost je možné vyplnit buď osobně na obecním úřadě ve Věcově, nebo ji zaslat 
poštou. Formulář je ke stažení na webových stránkách obce. O konkrétním termínu konání slavnostního 
obřadu poté budou rodiče informováni osobní pozvánkou.  
  

→ Usnesení ZO Věcov č. 5/2014 konaného dne 28. 8. 2014   
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

� kontrolu usnesení   
– koupě vozu pro zaměstnance – sociální prac.  za cenu 85000 Kč - splněno 
– OsV Míchov – záměr o prodeji pozemku – splněno 
– seznámení se se zápisem do kroniky – splněno 

� nabídku k odprodeji dřev. stoj. – Pohádkové Česko 2 ks po 4840 Kč. ZO ji ponechává nevyužitou.  
� vyvložkování komína v KD Roženecké Paseky na základě revizní zprávy kominíka – 

HAVARIJNÍ STAV. Cena cca 19000 Kč 
� dopis ing. Charváta ze dne 6. 8. 2014 ohledně průběhu realizace budování veřejného vodovodu             

na Odranci. Podána žádost o územní řízení a předání podkladů k realizaci 
� informaci o přistavění velkého kontejneru na charitativní sbírku Charity Broumov  ve Věcově. 
Čeká se na dodání dle kapacity výrobce 

� průběh prací na úpravě parkovacího prostranství naproti Hanychovým – v budoucnosti postupné 
zabudování prvků pro volnočasové aktivity seniorů a starší mládeže v nevyužité části palouku 

� anonym. foto z naučné stezky – podmáčené výmoly, utržená cedule. Bude se dle počasí opravovat 
� akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP (nákup svozového vozu + biokontejnerů) a rozhodnutí                       
č. 14216724 – SFŽP včetně průběhu realizace projektu a nákupu vybraného svozového vozidla             
a kontejnerů 

� Výroční zprávu Sdružení Krajina za rok 2013 
� informace o útulku pro opuštěná zvířata se žádostí o podporu 
� informace o natáčení Četnických trampot v Jimramově – hledání komparsu 
� informaci o měření radonu v pitné vodě a jejímu odstranění – veřejný  vodovod Věcov 
� informace o PYROCAR 2014 – expozice požární techniky v Přibyslavi ve dnech 29. a 30. 8 2014   
� účetní uzávěrku k 30. 6. 2014 příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Věcov 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
� program jednání dle přiložené pozvánky a složení pracovních komisí: návrhová M. Prudká,                  

K. Havlová;  zapisovatel J. Librová;  ověřovatelé L. Prchal, P. Prchal 
� příspěvek na tradiční cyklistické závody – časovka „ Do Věcovských vrchů“ (občerstvení, ceny) 
� příspěvek pro Českobratrskou církev evangelickou v Jimramově na zajištění organizace 

výměnného pobytu  přátel z Holandska ve dnech 11. – 15. 9. 2014 (občerstvení, vstupné apod.) 
� pořízení radaru v obci Míchov za cenu 48000 Kč a pořízení radaru s dodatkovou tabulkou v obci 

Věcov za cenu 67000 Kč 

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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� smlouvu o zřízení věcného břemene mezi Obcí Věcov – E.ON Distribuce a.s. – NN přípojka                  
p. Sýkora J. Pavlovice, č.sml. NM-014130007674/001za úplatu 

� novou směrnici „Statut čestného občanství obce Věcov“ s platností  od 1.8.2014 
� udělení titulu „Čestný občan obce Věcov“ p. Vladimíru Makovskému,  bytem Velké Meziříčí             

(po udělení souhlasu navrhovaného) u příležitosti živ. jubilea. Zdůvodnění – viz příloha 
� návrh zápisu do obecní kroniky za rok 2013 (dle přílohy č. 1Z5/2014) 
� Smlouvy o dot. managementu č. OP14/0116/P03 – 60000 Kč bez DPH. Přílohu č. 1 – plná moc 

k Příkazní smlouvě. Příkazní smlouvu – o podmínkách zadávání výb. řízení 30000 Kč bez DPH           
za jedno kolo. Vše na pořízení svozového vozu na bioodpadu a kontejnerů  na bioodpad - OPŽP 

� Rozpočtové opatření č. 3/2014 ze dne 28.8.2014  - dle přílohy č. 2Z5/2014 
� Smlouvu o smlouvě budoucí č. NM-1040006639/008/JFT o zřízení věcného břemene mezi obcí 

Věcov a E.ON Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním distribučního zařízení v k.ú. Koníkov – NN 
podzemní vedení.  Zároveň  proběhne i položení vedení VO + kovové sloupy VO ve správě obce. 
Vše v rámci rekonstrukce vedení NN Koníkov rok 2015 

� Smlouvu o smlouvě budoucí č. NM-1040006639/002/JFT o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Věcov a E.ON Distribuce, a.s. – souhlas s umístěním distribučního zařízení v k.ú. Roženecké 
Paseky – NN podzemní vedení.  Zároveň  proběhne i položení vedení VO + kovové sloupy VO                
a el. rozvaděč ve správě obce. Vše v rámci rekonstrukce vedení NN Koníkov v roce 2015 

� Smlouvu o smlouvě budoucí č. NM-1040006639/009/JFT o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Věcov + 7 dalších vlastníků a E.ON Distribuce, a .s.  – souhlas s umístěním distribučního zařízení 
v k.ú. Koníkov – NN podzemní vedení.  Zároveň  proběhne i položení vedení VO + kovové 
sloupy VO ve správě obce. Vše v rámci rekonstrukce vedení NN Koníkov v roce 2015 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
� Záměr obce č.  5/2014 na prodej části pozemku v k.ú. Míchov p.č. 7/1 v PK 7 (Homolkova 

zahrada) – cca 200 m2 (přístup k nemovitosti) v ceně obvyklé 20 Kč/m2 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

� starostovi obce prověřit průjezd nákladních vozidel obcí Míchov s radioaktivním odpadem – 
odbor životního prostředí NMnM 

� starostovi obce informovat p. Buriana o ukládání posekané trávy mimo protipovodňový kanál 
 

 

→ INFORMACE  o počtu a sídlech volebních okrsků 
Oznamuji  dle § 15 , písm. g) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů (dále jen „zákon“) a vyhlášky MV č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení 
zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů  (dále jen vyhláška): 
Místem konání voleb je v obci Věcov pět volebních okrsků: 
Volební  okrsek č. 1. – Jimr. Pavlovice –  budova lihovaru v Jimramovských  Pavlovicích čp. 14 – 
klubovna (vstup od komína), pro voliče bydlící v obci Jimramovské Pavlovice  
Volební okrsek č. 2 – Míchov – obecní dům v Míchově čp. 21 –  přízemí  - bývalá  prodejna (Kovárna),                   
pro voliče bydlící v obci Míchov  
Volební okrsek č. 3. – Věcov – ZŠ ve Věcově čp. 66 – družina (přízemí),  pro voliče bydlící  v obci 
Věcov 
Volební okrsek č. 4 – Odranec –  kulturní dům Odranec čp. 6 – klubovna,  pro voliče bydlící v obci 
Odranec a Koníkov 
Volební okrsek č. 5 – Rož. Paseky, kulturní dům Roženecké  Paseky čp. 1, I. patro –  klubovna obce,                
pro voliče bydlící v obci Roženecké Paseky 
Minimální počet členů volebních okrskových komisí v Obci Věcov stanovuji na: 5 (pět) členů + 1 (jeden) 
zapisovatel = celkem 6 osob 

Ve Věcově 19. 8. 2014                                                Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 

V o l b y  d o  z a s t u p i t e l s t v a  o b c e  
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V obci Věcov se bude volit patnáctičlenné zastupitelstvo, které si zvolí pětičlennou 
radu.   Komunální volby se uskuteční v pátek 10. října (od 14.00 do 22.00 hodin)               
a v sobotu 11. října (od 8.00 do 14.00 hod.).  
Ve stejném termínu se bude konat první kolo senátních voleb.   
 

→ Jak hlasovat ve volbách do zastupitelstva 
Podzimní komunální volby rozhodnou o tom, kdo bude spravovat naši obec v následujících čtyřech 

letech. Volič může vybírat své zastupitele mezi všemi kandidátkami. Jak je to možné? Každý volič obdrží 
jen jediný volební lístek, na kterém však budou uvedeny všechny kandidující volební strany. Může pak 
volit buď jednotlivou stranu, a nebo si vybrat jednotlivé kandidáty z libovolných kandidujících stran.                
Maximální počet hlasů odpovídá počtu zastupitelů.  

 
� Chci hlasovat pro volební stranu 

Rozhodnete-li se hlasovat pro určitou stranu, označíte u jejího názvu křížek. Ta pak získá automaticky 
všechny hlasy, které můžete v komunálních volbách ve Vaší obci využít (15). Volič nemůže hlasovat pro 
více než jednu volební stranu, tzn. nemůžete zakřížkovat více volebních stran. Takový lístek by pak byl 
neplatný. Co však zákon umožňuje, je možnost hlasovat jak pro stranu, tak pro kandidáty z jiných 
volebních stran. Můžete tedy označit křížkem jednu stranu (preferenční hlasy se počítají od 1. kandidáta) 
a dále si vybrat i kandidáty z jiných volebních stran a u jejich jména provést křížek. Pak vámi zvolená 
strana nezíská všechny Vaše hlasy, ale z těchto hlasů se jí počínajíce od posledního kandidáta odečte tolik 
hlasů, kolik kandidátů z jiných stran jste zakřížkovali. Dejte však pozor na dodržení maximálního 
počtu křížků. 
 

� Nechci hlasovat pro strany, ale pro jednotlivé kandidáty 
V takovém případě můžete zakřížkovat kandidáty z libovolných stran, kterým se rozhodnete dát svůj hlas, 
nesmíte však překročit počet hlasů, které máte ve Vaší obci k dispozici. V této variantě si vlastně zvolíte 
vlastní „ideální“ zastupitelstvo. Nevolíte tak stranu, ale jednotlivé kandidáty. Neplatný je lístek, který by 
obsahoval víc než maximální povolené množství křížků/hlasů (15). Proto dejte pozor na dodržení 
maximálního počtu křížků. 
Bližší informace o hlasování v komunálních volbách naleznete na stránkách Ministerstva vnitra ČR. 
Různé druhy a kombinace hlasování si můžete vyzkoušet také na stránce http://volby.rovnou.cz/. 
 
 

→ Anketa pro zastupitele obce: 
Redakce občasníku Vrchy  položila před komunálními volbami všem stávajícím zastupitelům              
dvě  otázky: co se zastupitelstvu v minulém volebním  období podařilo a kde jsou ještě rezervy. 
Odpovědi zastupitelů, kteří se vyjádřili (celkem 4, jsou zveřejněny v pořadí, ve kterém byly 
doručeny: 
 
 

Zastupitelka Mgr. Miroslava Prudká, Roženecké Paseky: 
Co se v tomto volebním období nepovedlo: Ani v tomto volebním období se nám nepodařilo 

vzbudit zájem veřejnosti o společenské dění v obcích. Jestliže se jedná o problém vody, komunálního 
odpadu, stavebních  parcel – účast veřejnosti na zasedáních je nulová. Když se ale vyskytne problém – 
neteče voda nebo je chlorovaná, shořel kontejner, prohrnování cesty (spíš neprohrnování) – drnčí telefony 
ihned. Taky mě mrzí, že občané dali hlas některým zastupitelům, protože věřili, že budou hájit jejich 
zájmy a účast těchto zastupitelů na jednáních je mizivá. Chápu, že máme všichni rodiny, svá povolání,                
ale nechápu, proč se tito lidé nechají zapsat na kandidátku se slovy – někam dozadu, aby mě náhodou 
nezvolili. 

Co se nám povedlo: V každé obci se  budovalo – něco bylo vidět okamžitě - vybavení dětských 
hřišť, regulace odpadních vod, rekonstrukce školy a školky, veřejných budov, údržba veřejných 
prostranství. Část občanů považuje akci za prioritní, část za zcela zbytečnou. To už tak bývá.                            
O některých akcích se lidé dozví až ze zápisu, protože nejsou vidět – prodej a vykoupení pozemků, 
hospodaření se státními prostředky – nezadlužení obce. 
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Místostarostka Jarmila Librová, Věcov:       

Ve volebním období 2010 – 2014 se spousta věcí podařila. Velké plus vidím v hospodaření obce 
Věcov,   s pomocí dotací se vybudovalo leccos nového – výměna  oken a dveří ve školských zařízení,  
postupně se snažíme opravovat místní komunikace, ve Věcově se opravila požární nádrž, za zmínku stojí 
i nové zastřešení pro kontejnery a tak bych mohla pokračovat dále a dále. Dobré věci považujeme                             
za samozřejmost, proto jim nevěnujeme tolik pozornosti a je škoda, že se na ně rychle zapomíná. 

A co se nepodařilo? Prozatím není zajištěna maximální možná bezpečnost dětí tak, jak bych                             
si představovala – např. ve Věcově u dětského hřiště, horní cesta od Laštovicových až po p. Nyklovou.             
I nadále je třeba pokračovat v odkupu pozemků pod komunikacemi a následně je opravovat                         
(bez vlastnictví pozemků obcí to není možné). Bohužel obec nikdy nebude mít dostatek peněz na realizaci 
všeho, co bychom potřebovali a chtěli. Velké mezery vidím i v komunikaci obce s občany – zbytečně pak 
vznikají příběhy, které nemají opodstatnění. Každé jednání zastupitelstva obce je veřejné, občané                     
se  ho mohou účastnit, ale bohužel se tak neděje. 
 
 
 

Zastupitelka ing. Alena Štěrbová, Věcov 
V tomto volebním období se podařilo v našich obcích udělat mnoho práce. Všichni jste si mohli 

na konci každého roku ve Zpravodaji přečíst její přehled a finanční náročnost. Některá práce je vidět více, 
opravené silnice, nové zakrytí kontejnerů,…, to je ta, se kterou se setkáváme všichni a využíváme ji téměř 
denně. Některou práci si uvědomujeme méně, oprava ZŠ, MŠ, lihovaru, KD Odranec, Míchov ….                 
to oceňuji občané, kteří s ní  přicházejí do kontaktu přímo.                                                                               

Některou práci si ani neuvědomujeme  a bereme ji samozřejmě, upravená veřejná prostranství, 
pomoc lidem, kteří jí potřebují, rostoucí les, tekoucí voda, funkční kanalizace, psaní historie pro další 
generace, přečtení  pěkné knihy.  Tady je potřeba se chvilku zastavit. Zamyslet se, kdo se skrývá                    
za těmito výsledky. Rezervy máme, jsou hlavně ve zlepšení komunikace, zapojení mladé a střední 
generace do dění v obci, prosazování dobrých nápadů,  i  když nám je navrhne někdo jiný, řešení 
připomínek rovným způsobem….  Priority, co je třeba udělat,  máme každý  jiné.  Jsou závislé na našem 
věku, zaměstnání apod..  Zde je prostor pro diskuzi, komunikaci, nápady a hlavně jejich plnění. 
 
 
 

Starosta Zdeněk Vraspír, Jimramovské Pavlovice 
Co se nám v tomto volebním období povedlo: Toto hodnocení bych nechal spíše na Vás občanech                  

a veřejnosti. Vše jsme každý rok uváděli ve Zpravodaji obce. Určitě se budovalo a dělalo v každé obci,   
ať už to bylo vidět více či méně. 

Co se však tomto volebním období nepovedlo? Ano vždy se něco nepovede zrealizovat                    
nebo nestihne dokončit a tak tomu je i v tomto volebním období. Nestihli jsme dokončit stavbu „Vodovod 
Odranec“. Před dokončením je „Stavba infrastruktury pro novou bytovou výstavbu“ v  J. Pavlovicích, 
kanalizace v Odranci a výkupy pozemků pod komunikacemi ve Věcově, R. Pasekách a Koníkově.                   
U přípravy výstavby nových rodinných domů a realizaci potřebné infrastruktury nám toto komplikuje 
podmínka dalších územních studií, které jsou dány v územním plánu obce. Je to hodně dáno územní 
příslušností  do CHKO Žďárské Vrchy. Také jednání se státními úřady a potřebné převody či vyjádření              
ke stavebním činnostem jsou během na dlouhou trať. Před dokončením máme ještě několik výkupů 
pozemků  pod komunikacemi a jejich opravu či rekonstrukci. Další započatou akcí je odradonování vody                  
u veřejného vodovodu Věcov, výměny oken a dveří v obecních budovách, oprava lihovaru a zřízení 
garáže na stroje v  J. Pavlovicích,  výstavba  nájemních  bytů  v půdních prostorách obecních budov apod.   
Někdy též zaskřípe vzájemná komunikace mezi obecním úřadem a občanem. Trend poslední doby je dosti 
vysoký standart a nároky na pohodlí ve všech směrech života. Města se s tím vyrovnávají jednodušeji            
a po svém, ať už z pohledu  různé anonymity a téměř mizivé odpovědnosti. U nás na malé obci                        
je to o něčem jiném a vždy je snahou vyjít vstříc většině. Proto bych byl rád já a určitě i nové 
zastupitelstvo v častější shovívavosti při různých požadavcích a návrzích investic.  
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Vážení spoluobčané, chalupáři a všichni s naší obcí spjatí! 
Končí nám volební období 2010 – 2014  a proto bych Vám všem rád poděkoval a toto období 

stručně zhodnotil. Bylo plodné a úspěšné? Naše obec se v tomto volebním období začala co do počtu 
obyvatel rozrůstat. V roce 2013 jsme přesáhli hranice 700 trvale bydlících obyvatel. Jsme obec malá 
počtem obyvatel, ale velká svoji rozlohou a počtem místních částí. Abychom některou místní část 
neprotěžovali nebo další nějak nediskriminovali, ať už v investicích nebo v základní občanské 
vybavenosti, snažíme se, aby v zastupitelstvu bylo obsazení ze všech místních částí. 

Přesto se spousta věcí nepodaří udělat hned a ke spokojenosti nás všech. Takové možnosti                  
a prostředky naše obec nemá a to ani při současném úspěšném získávání dotačních titulů. Určitě by se 
nám těžko budovalo a vylepšovalo bez podpory Vás občanů, spolupráce zastupitelů, radních, 
malostarostů, komisí  a výborů obce. Snažíme být úřadem otevřeným a přístupným všem a to bez rozdílu. 
Vše co je důležité, zajímavé nebo nějak užitečné, se zveřejňuje v občasníku Vrchy a na všech vývěskách 
po obcích. Úřední dokumenty se zveřejňují na úřední desce obce jak fyzické, tak i elektronické                      
a  na internetových stránkách obce Věcov – www.vecov.cz.  

V tomto volebním období se nám podařilo čerpat nemalé prostředky z různých dotačních 
národních titulů a také z dotačních titulů Evropské unie. Bez dotací bychom udělali o polovinu méně 
činností a některé vůbec ne. Stručně bych jen nastínil některé větší akce:  

Probíhalo geodetické odměřování a výkup pozemků zabraných komunikacemi nebo veřejným 
prostranstvím. V návaznosti na tyto výkupy pozemků se prováděly opravy komunikací. Naše obec má 
více než 21 km místních komunikací, o které se musíme starat, ale nedostáváme přímo žádné finanční 
prostředky. Ať už se jedná o opravu povrchu nebo vyčistění příkopů, ořez dřevin, posekání zeleně, 
dopravní značení a v zimě také prohrnování a posyp.  

Na základě schváleného územního plánu obce ( po 3,5 roce) se nám podařilo připravit některé 
lokality pro výstavbu RD. Tím nám v obci přibylo již několik nových domků a další se očekávají. Pokud 
se jedná o pozemky v majetku obce, je lokalita jednoduší na budování potřebné infrastruktury.                              
V současné době je před dokončením změna územního plánu obce, která by měla zase přinést několik 
nových lokalit  pro rozvoj obce. 
    Opravili jsme budovu Základní školy a budovu Mateřské školky. Máme zde nové střechy, nová 
okna a dveře. Ve škole vznikla přístavba budovy a rozšíření provozu dle současných potřeb a požadavků.             
Toto rozšíření a modernizaci provozu bychom také rádi provedli i ve školce. 

Ve všech místních částech se prováděla nějaká činnost: budování přístřešku na kontejnery                   
(J. Pavlovice, Míchov, Štarkov, Odranec, Koníkov), úpravy některých ploch (hřiště Míchov, kolem 
lihovaru J. Pavlovice, u ČOV Věcov a pod), opravy veřejných budov: na KD Odranec nová střecha, 
soc.zařízení, vnitřní dispozice; na budově lihovaru v J. Pavlovicích nová střecha, výstavba sálu                   
a soc. zařízení, v budově kovárny v Míchově nové zateplení stropů, částečně nová okna a dveře;                  
v has. zbrojnici v Odranci nová vrata, el. instalace a osvětlení, v has. zbrojnic ve Věcově nová fasáda              
na staré části, okapy, vnitřní úpravy apod., v hasičské zbrojnici Míchov nové osvětlení;  dovybavení                              
a modernizace dětských hřišť (Věcov a R. Paseky) a hracích koutků (Míchov, J. Pavlovice a R. Paseky).  
V Míchově jsme díky státní dotaci zmodernizovali vodárnu veřejného vodovodu a instalovali nové 
odradonovací zařízení včetně nového oplocení, výkupů potřebných pozemků a výměny všech vodoměrů. 
Ve Věcově se provedla částečná oprava hydrantové sítě, plošná výměna všech vodoměrů a snad i úspěšná 
oprava požární nádrže. I ve Věcově připravujeme ještě modernizaci vodárny a instalaci nového 
odradonovacího zařízení pro zlepšení kvality pitné vody. Postavily se  nové komunikace k bytové 
výstavbě v J. Pavlovicích  a v Odranci. Byly opraveny povrchy komunikací   ve Věcově a v Míchově. 

Doplnili jsme a rozšířili systém třídění a likvidaci komunálních odpadů o třídění bílého                          
a barevného skla, papíru, plastů. Odděleně se sbírají nebezpečné odpady a elektro zařízení. V posledním 
období se úspěšně realizuje sběr oděvů pro charitu Broumov. Máme kontejnery na sběr oděvů                   
a jiného textilního a obuvnického odpadu. Od letošního roku úspěšně likvidujeme i bioodpad z veřejných 
ploch odvozem na řízenou kompostárnu. Čím více třídíme, tím více prostředků za to získáváme                         
od společnosti EKO-KOM. Proto se třídit vyplatí.  

S l o v o  s t a r o s t y  
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V Odranci je hotová výstavba vrtu jako zdroje budoucího vodovodu a je připravena projektová 
dokumentace na výstavbu veřejného vodovodu. Tato akce se buduje z evropských prostředků a časová 
nákladnost projektu je obrovská a nepochopitelná.  

Ve všech místních částech jsme modernizovali veřejné osvětlení a více jak dvojnásobně jsme 
světel přidali. Světla jsou takřka všechna úsporná a spotřeba nezatěžuje tolik rozpočet obce.  

Z těch méně viditelných činností  a menších akcí, bych zde mohl udělat výčet na několik stránek, 
ale to si všechno lze přečíst v našem občasníku Vrchy, který je vyvěšen i na našich internetových 
stránkách. 

Ve volebním období 2010 - 2014 se nám podařilo získat přes 7 mil. Kč z různých dotačních titulů. 
Obec není dlouhodobě zadlužena a dluhovou službu držíme pod 5 %.  

Je ještě mnoho rozdělaných a plánovaných akcí, které nás čekají. Věřím, že nové zastupitelstvo 
obce a jeho vedení si s tím poradí. Nejde vše hned a tak rychle, jak bychom chtěli nebo potřebovali.                 
Je třeba pokračovat v opravách komunikací a výkupu pozemků pod nimi. Realizovat výstavbu 
protipožárního rybníčku na Štarkově, stavbu vodovodu Odranec, opravu požární nádrže v Míchově, 
odkalení ČOV ve Věcově. Také je třeba vyměnit okna a dveře v obecních budovách, opravit hasičskou 
zbrojnici a dokončit opravy lihovaru v Jimr. Pavlovicích, realizovat výstavbu sítí a místních komunikací 
ve Věcově. Dále zbudovat dešťovou kanalizaci na Odranci.  

Touto cestou bych chtěl všem občanům, chalupářům a příznivcům naší obce moc a moc 
poděkovat za jejich pomoc nebo radu. I vlídné slovo dokáže potěšit a povzbudit. Společnou snahou nás 
všech určitě je, abychom měli obec hezkou, upravenou, živou s opravenými cestami, fungujícími 
službami. Prostě takovou, aby se nám zde  pěkně žilo. 
 
Poděkování 

Děkuji zastupitelům, radním, osadním výborům, finančnímu a kontrolnímu výboru za jejich 
obětavou práci a vstřícný přístup ke svěřeným úkolům. Dále moc děkuji kulturní komisi za návštěvu 
jubilantů, návštěvu v nemocnicích a ústavech, za organizaci setkávání seniorů a vítání nových občánků. 
Děkuji paní knihovnici, paní kronikářce, paní ředitelce ZŠ Věcov a kolektivu pracovníků ZŠ a MŠ. 
Děkuji také naší paní účetní, pracovnici v sociálních službách  a pracovníkům obce, správci obecních lesů 
a jiným. Poděkování si zaslouží i všichni ti, kdo se podílí na činnosti obce nejen prací, ale i radou                 
nebo jen trefnou poznámkou. 

Věřím, že jsem Vaši důvěru do mě vloženou v tomto volebním období nezklamal a že jste byli 
alespoň trochu spokojeni. Mám svoji obec rád a jsem vděčný za to, že zde mohu žít. Rád bych ještě 
vykonal mnoho práce pro rozvoj naší hezké obce a proto bych chtěl ve své činnosti dále pokračovat. Moc 
a moc děkuji a těším se s Vámi na setkávání. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 

→ Volby do Senátu Parlamentu České republiky 2014  
Senátní volby se budou konat 10. a 11. října 2014 spolu s volbami do zast. obcí. Bude se volit třetina 
Senátu, obmění se tedy 27 z 81 mandátů. Případné druhé kolo voleb se uskuteční 17. a 18. října 2014. 
Hlasovací lístky 
Hlasovací lístky pro doplňovací volby do Senátu jsou vytištěny pro každého kandidáta samostatně.                       
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Dodané hlasovací lístky nemusí tvořit 
úplnou číselnou řadu, a to v případech, kdy přihláška kandidáta k registraci nebyla zaregistrována ani               
na základě přezkoumání soudem. Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději  
3 dny přede dnem voleb. Při případném druhém kole je už domů nedostanete, budou k dispozici                   
ve volební místnosti. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě anebo volič zjistí, že nemá              
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou volební komisi                
o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků. Hlasovací lístek se nijak neupravuje. Neplatné jsou 
hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací  lístky, které jsou přetržené, a hlasovací 
lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.  Poškození nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv               
na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny potřebné údaje.  Hlas voliče  je neplatný,  je-li v úřední obálce 
vloženo několik hlasovacích lístků.  

 Volby do senátu  
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� Sbíráme cartridge a tonery 

Každý rok se vyhodí zhruba 500 milionů cartridgí na skládky s nebezpečným 
odpadem bez možnosti další recyklace. Málokdo přitom ví, že při výrobě 
tonerové kazety se spotřebuje přibližně 3,5 litru ropy během výrobního 
procesu, a přesto se ve většině případů toner vyhodí na skládku. Redukce, 
repase a recyklace je pořadí operací, kterými můžeme snížit množství odpadu 
vyhozeného na skládky. Obec a základní škola ve Věcově se zapojili                  
do projektu Cart4Future, jehož cílem je sběr, výkup  a ekologická recyklace 
použitých inkoustových cartridgí a laserových tonerů  do tiskáren. Obdrželi 
jsme zdarma zatím jeden sběrný box, který  je umístěn na obecním úřadě            
ve Věcově. Po naplnění boxu si ho společnost Cart4Future odveze  a  budou 
nám připsány bonusové body, které  můžeme vyměnit za dárky pro školáky            
z katalogu odměn. Proto sbírejte s námi a pomozte nám získat zdarma 
například IT vybavení, výtvarný materiál, sportovní vybavení či školní 
pomůcky.  

        Děkujeme                    http://www.cart4future.cz/  
� Sběrné nádoby na stolní olej –  v  našich  obcích  byly  nově na místech sběru TKO      

rozmístěny soudky na kuchyňský olej, který  zde můžete odkládat.  Znečištěný obal od kuchyňského oleje 
vhazujte  do směsného odpadu.   

� Kontejnery  na  biologický  odpad – žádáme  občany,  aby  neodkládali   bioodpad  
(tráva a odpad   ze zahrad, ovoce, zelenina) do kontejnerů na tuhé komunální odpady!!!  Po jednotlivých 
obcích byly rozmístěny popelnice na ukládání bioodpadu v hnědé barvě – viz Vrchy 4/2014. Pro větší 
množství bioodpadu využívejte prosím zahradní kompostér, pokud jej nevlastníte, je možné větší 
množství zavést do kompostárny v Jimr.  Pavlovicích, kterou provozuje Rodinná farma Konvalinka. 

� Soutěž My třídíme nejlépe – v  těchto  dnech  bylo  dokončeno vyhodnocení krajské  
soutěže obcí v třídění odpadů v Kraji Vysočina za 3/4 sledovaného období. V průběžném pořadí  Hlavní 
soutěže obcí Kraje Vysočina My třídíme nejlépe za 4. čtvrtletí 2013, 1. čtvrtletí 2014 a 2. čtvrtletí 2014  
se obec Věcov ve své kategorii umístila  na 7. místě (ze 132 obcí). Děkujeme těm občanům, kteří není 
zatěžko vytřídit odpad. Určitě budete souhlasit s tím, že třídění odpadů je jedna z mála věcí, kterou 
pro životní prostředí může udělat každý z nás bez rozdílu na věk či pohlaví.                  www.jaktridit.cz.  
 
 

MMMMMMMMooooooooššššššššttttttttáááááááárrrrrrrrnnnnnnnnaaaaaaaa                        rrrrrrrroooooooožžžžžžžžeeeeeeeennnnnnnneeeeeeeecccccccckkkkkkkkéééééééé                        PPPPPPPPaaaaaaaasssssssseeeeeeeekkkkkkkkyyyyyyyy        
Středa a  sobota 

od 13.00 do 16.00 hodin 
 

V případě většího množství ovoce  
je možná dohoda na tel.:  

566 562 815,  731 845 967,  736 640 149   
do 9.00 hod 

OVOCE  MUSÍ  BÝT  ČISTĚ  OMYTÉ !!! 

 Třídíme odpad  



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



   

 


