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Vážení a milí spoluobčané, chalupáři a přátelé 
 
 „O Vánocích myslíme na ty, na kterých nám opravdu záleží. Jsou jako bílé vločky, snášející              
se na naši rozehřátou dlaň. I kdyby se nám nepovedlo všechny tyto vločky pochytat a pošeptat jim 
tiché vánoční přání na dlani, stále můžeme svá přání pošeptat do zimního vánku a ten je roznese               
do všech koutů k našim blízkým. Posílám jedno malé přání i k Vám….“. 

Vánoce jsou svátky klidu a pohody, zapomeňme proto na problémy a starosti, odpusťme jeden 
druhému a mějme pochopení a vlídné slovo pro ty okolo Vás. Buďme k sobě pozornější a vnímavější  
a s úsměvem na tváři rozdávejme dobrou náladu kolem sebe i v sobě. Ne každý může tyto svátky trávit 
doma s někým blízkým či milovaným, v klidu a pohodě.  

 Dovolte mi, abych Vám všem poděkoval za pomoc, podporu, ochotu a dobré slovo. Pokud jsem 
se na někoho mračil, nebo se nepodařilo vše hned vyřídit či udělat, věřte, nebyl to nějaký úmysl, nebo 
záměr. Jsem jenom člověk jako Vy a občas mám nějaké ty nedostatky. Všem nemocným a upoutaným 
na lůžko přeji brzké uzdravení a úsměv v duši i na tvářích. 
 
 Krásné Vánoce chci Vám přát, aby měl člověk člověka rád, aby jeden druhému víc štěstí přál, 
aby i ten nový rok za to stál.  
  
 Přeji Vám šťastný Nový rok a to co člověk nejvíc potřebuje - ZDRAVÍ, to co stále hledá - 
ŠTĚSTÍ a to bez čeho nelze žít - LÁSKU. 
 
 

Zdeněk Vraspír 
Váš starosta  
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→ Ořez klestu, náletů a větví podél komunikací 
Vážení občané a vlastníci pozemků podél  místních komunikací, 

obracím se na Vás s prosbou a s žádostí o včasný  úklid haluzí a polámaných stromů, či stromů, které 
zasahují do tělesa komunikací (těleso komunikace je asfaltový povrch a příkopy, nebo krajnice). 

Po první letošní námraze nám spousta stromů tento nápor nevydržela, jsou polámané větve, 
někde celé stromy, které jsou popadané kolem silnice.  Proto bych Vás chtěl požádat,  aby jste si prošli 
svoje pozemky, které jsou v blízkosti komunikací a odklidili tento dřevní materiál v co nejkratší době.     

V jarním období  provedou zaměstnanci  obce, kde to bude potřeba,  úklid těchto polámaných  
stromů a haluzí  v  blízkosti silnic,  popřípadě nevhodně umístěných dřevin, které zasahují                       
do komunikace. 

Občas je třeba  z blízkosti komunikací odstranit náletové dřeviny,  abychom zabezpečili dobrou 
průjezdnost a bezpečnost na silnicích a cestách - v zimě se stromy námrazou ohýbají a praskají a v létě  
zase obrostou listím a komunikace a křižovatky se stávají nepřehlednými. Jelikož nejsou všechny 
komunikace majetkoprávně vyřešeny, tak chceme touto výzvou předejít nějakému nedorozumění               
s okolními vlastníky pozemků. Neradi bychom někomu zasahovali do vlastnictví. Na druhou stranu   
se ale o komunikace musíme starat ze zákona a k tomu patří i udržování dostatečné průjezdnosti               
a zajištění bezpečnosti. 
  
Děkuji za pochopení a za ochotu 

Zdeněk Vraspír 
Starosta obce 

 

→ Výpis z Usnesení ZO Věcov č. 8/2014 konaného dne 26. 11. 2014 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

� Program jednání dle návrhu 
� Kontrolu usnesení – nebylo nic uloženo 
� Volbu pracovních komisí dle návrhu: zapisovatel J. Librová, návrhová komise M. Prudká,             

J. Chroust, ověřovatelé zápisu L. Prchal, V. Zobačová 
� Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti – protlak státní silnice u KD Odranec           

pro veřejný vodovod Odranec  a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.  
� Předsedy osadních výborů pro jednotlivé místní části: 

o Ing. Mičková Šárka pro Jimramovské Pavlovice 
o Šikula Josef st. pro Míchov 
o Zobačová Věra pro Věcov                       S výplatou odměny od 1. 12. 2014  
o Bukáček Pavel pro Roženecké Paseky 
o Macháček Pavel ml. pro Odranec 
o Černý Milan pro Koníkov 
 

 

→ Hodiny pro veřejnost na obecním úřadě ve Věcově v období 
vánočních svátků: 

→  
Obecní úřad ve Věcově bude pro veřejnost otevřen: 

� v pondělí 22.12.2014 v době od 7:00 do 12:00 hodin 

� v pondělí 28.12.2014 v době od 7:00 do 12:00 hodin 

I n fo r mace  obecn ího  ú ř adu  
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→ Změna svozu komunálního odpadu o vánočních svátcích 
� Pondělí 22.12.2014 – náhradní svoz v sobotu 20.12.2014 
� Úterý 23.12.2014 – náhradní svoz v pondělí 22.12.2014 
� Středa 24.12.2014 – náhradní svoz v úterý 23.12.2014 
� Čtvrtek 25.12.2014 – náhradní svoz v sobot 27.12.2014 
� Pátek 26.12.2014 – náhradní svoz v neděli 28.2.2014 
� Pondělí 29.12.2014 – svoz beze změny 
� Úterý 30.12.2014 – svoz beze změny 
� Středa 31.12.2014 – svoz beze změny 
� Čtvrtek 1.1.2015 – náhradní svoz ve středu 31.12.2014 
� Pátek 2.1.2015 – svoz beze změny 

 
 
 
 

→ Top tak, jak chceš, aby topil Tvůj soused 
….. praví jedno moudro z internetu. Vím, že všichni spoluobčané internet nemají, a také vím,                 
že ne vše, co se na internetu objeví, je pravda. Tohle je ale zbožné přání většiny. 

Co možná ještě také víte či nevíte - je, že na internetu existuje mapa komínů. Zde lidé 
fotografují čoudící komíny. My ostatní si je můžeme prohlédnout a konstatovat. Ještě že tato aplikace 
je spuštěna jen pro Moravskoslezský kraj. Některé komíny našich spoluobčanů by se právem umístily 
na předních místech v pomyslném žebříčku. 

Co naplat, že každý máme kus lesa. Topíme vším, co nám přijde pod ruku – plastovými obaly, 
odpadky, dřevotřískovými či laminátovými odštěpky nebo starými natřenými rámy oken. To je potom 
doma teplíčko. Okna zavřeme, takže puch z komína necítíme a sousedi, ať si zavřou okna taky! 

Co ale mají dělat naše děti, které si chtějí hrát venku na čerstvém vzduchu, naše maminky, 
které chtějí vyprané prádlo usušit venku??? A to nemluvím o lidech, kteří nesedí doma za kamny,            
ale pohybují se většinu dne venku u svého domu nebo ve své obci.  

Zkuste si vždy po zatopení zkontrolovat dým z Vašeho komína. Je ten čmoud světlý                        
a řídký???? Nebo hustý a tmavý????  Dělám to takto dobře??? Nebo pro to můžu něco více udělat ???  
Proč si sami sobě otravovat život???  

Autor: obsluha kotle na tuhá paliva 

 

 

www.cisty-komin.cz 
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→ Důležité kontakty a adresář: 
 

Obec Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov, IČ 00295621, tel.+fax: 566 562 821, 566 562 126 
Starosta:  Zdeněk Vraspír, Jimramovské Pavlovice 43, 592 42, tel. 724 184 759 
                 Tel./fax OU Věcov: 566 562 821, e-mail: obec.vecov@tiscali.cz 
Místostarostka: Jarmila Librová, Věcov 16, 592 44  Věcov,  tel: 725 027 245 
Radní: Kateřina Havlová Bc., Míchov 19, 592 42 Jimramov,  tel: 607 216 161 
Radní: Miroslava Prudká Mgr., Roženecké Paseky 18, 592 42 Jimramov, tel.732 833 054 
Radní: Milan Topinka, Odranec 44, 592 42  Jimramov, tel.  737 959 642 
Rada Obce Věcov tvoří povodňovou a krizovou komisi obce společně s velitelem SDH Věcov               
p. Milanem Peňázem, Věcov 79, 592 44 Věcov, tel. 739 409 195 
Účetní obce Magdaléna Prosecká, Věcov 34, 592 44, tel. zam: 566 562 821 
Pečovatelská služba obce: Pavlína Korbářová, Jimr. Pavlovice 23, 592 42 Jimramov, tel.566 562 126, 
mob. 732 167 728 
 

→ Předsedové  - Osadní výbory v místních částech obce: 
Jimramovské Pavlovice:  Ing. Šárka Mičková, Jimramovské Pavlovice 58, tel:737 287 666 
Věcov: Věra Zobačová, Věcov 26, 592 44 Věcov, tel: 566 562 822, mob: 739 034 427 
Míchov: Josef Šikula, Míchov 34, 592 42 Jimramov, tel. 566562835,  mob: 734 493 515 
Roženecké Paseky: Pavel Bukáček, Roženecké Paseky 26, 592 42 Jimramov, tel: 736 640 149 
Koníkov: Milan Černý, Koníkov 22, 592 42 Jimramov,  tel: 566 562 837, mob: 736 683 661 
Odranec: Pavel Macháček, Odranec 66, 592 42 Jimramov, mob: 731 768 336 
 

→ Základní škola a Mateřská škola Věcov, Věcov 66, 592 44 Věcov 
Pracoviště Věcov: 
ZŠ - ředitelka Mgr. Miroslava Prudká, Roženecké Paseky 18, 592 42, tel: 739 013 665 
Pracoviště Roženecké Paseky: 
MŠ – vedoucí učitelka Ilona Hanáková, Roženecké Paseky 41, 592 42, tel.: 739 013 652 
 

→ Obecní knihovna Věcov, Věcov 61, 592 44 Věcov 
Knihovnice Zdeňka Prosecká, Věcov 9, 592 44 Věcov  
 

→ Další kontakty  
Česká pošta – pobočka Věcov, Věcov 61, 592 44: 
Vedoucí pošty Dita Pumpincová, Věcov 61, 592 44, tel. zam: 566 562 820, mob: 728 154 358 
Prodejny smíšeného zboží (provozovatel – JEDNOTA Velké Meziříčí): 
Prodejna Věcov čp. 75, p. Eva Dvořáková, tel.zam: 566 562 277  
Prodejna Rož. Paseky čp.1,  p. Jana Leitnerová, tel.zam: 566 562 278  
Zemědělské družstvo Vrchy, Věcov čp 84, 592 44 
Ing. Zdeněk Zobač, Roženecké Paseky 3, 592 42 tel: 605 538 258 
 
Osadní výbory 
Jimramovské Pavlovice  
Ing. Mičková  Šárka - předseda 
Konvalinka Libor 
Ing. Chroust Jan ml. 
Halva František ml. 
Korbář Jiří 

Míchov 
Šikula Josef st. - předseda 
Bc. Havlová Kateřina  
Sedláček Josef st. 
Kostečka Jan 
Kašová Dana 

Věcov  
Zobačová Věra - předseda 
Librová Jarmila 
Prchal Ladislav 
Laštovicová Eva 
Ing. Štěrbová Alena  

Roženecké Paseky  
Bukáček Pavel - předseda 
Skryja Vojtěch ml. 
Prudký Luboš 
Prudká Miroslava Mgr. 
Ehrenbergerová Ludmila st. 

Odranec 
Macháček Pavel ml. - předseda 
Lamplotová - Kadlecová Marcela  
Topinka Milan 
Topinka Pavel 
Bukáček Tomáš   

Koníkov  
Černý Milan - předseda 
Sláma Zdeněk 
Černý Emil 
Havlíčková Helena   
Ing. Ph.D. Bobula Marek  



5 

Kulturní komise 
Jimramovské Pavlovice  
Ing. Chroust Jan st. 
Ing. Budig Josef  
Ing. Mičková Šárka  
Konvalinková Eva 
Vraspír Zdeněk 

Míchov  
Kašová Dana 
Šikulová Eva 
Sedláček Josef st. 
Šikula Josef st.          

 Věcov  
 Librová Jarmila – předseda    
 Zobačová Věra 
 Dvořáková Marcela 
 Nebola Jaroslav 

Roženecké Paseky 
Chudobová Věra 
Havlíčková Jaroslava 
Neumannová Milada 
Skryjová Anna 
 

Koníkov 
Černý Milan 
Černá Libuše 
Havlíčková Helena 
Konárová Květoslava 
 

 Odranec  
 Lamplotová Věra 
 Slámová Dana 
 Boháč Jiří st. 
 Topinka Martin 
 Macháčková Věra 

 
 
→ Poděkování občanům Věcova 

      Tímto bych chtěla poděkovat všem občanům, kteří pomáhají ve Věcově s úklidem  na návsi, 
čistí potok, sekají trávu a kterým není jedno, jak  obec vypadá, mají rádi pěkné prostředí kolem sebe          
a nespoléhají pouze na pracovníky obecního úřadu. Vždyť nejen náves, ale celá obec je nás všech, 
nejen těch, kteří bydlí u hasičské zbrojnice. Pokud ji budeme společně udržovat, tak se nám tu bude 
dobře žít. 
 Přeji všem příjemné prožití svátků vánočních, v novém roce hodně dobrých myšlenek, mnoho 
chuti do práce, pevného zdraví a sousedského porozumění. 

Věra Zobačová, malostarostka 
 
 

 

 

 

 
Vánoce, vánoce přicházejí ……..a s nimi hodnocení celého roku 2014  
     Na začátku každého nového roku plánují členky ČSŽ, co by bylo dobré udělat pro děti i občany 
v novém roce. I tento rok uběhl jako voda a nám se některé naplánované akce uskutečnit podařilo              
- dýňová strašidelná stezka, malování na trička, rozsvícení vánočního  stromečku, vánoční výstava –          
to vše dopadlo dobře.  Naopak nepřízeň počasí pokazila probouzení Broučků, dětský den i dětskou 
diskotéku.  
     Všechny členky svazu tímto děkují všem, kteří se jakkoliv zapojili a přiložili ruku k dílu při našich 
akcích. Věříme, že i v příštím roce budeme dobře spolupracovat se všemi, kteří jsou ochotni nám 
pomoci – vždyť hlavně mužská síla je zapotřebí. 
 

Zdraví, štěstí, lásku mít,  to znamená v novém roce šťastně žít. 
PF 2015 

               
 
 
 
 
 
 

Za ČSŽ Věcov Věra Zobačová 

Č eský  svaz  žen  Věcov   
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Český svaz žen Míchov  
 
přeje všem svým spoluobčanům vše nejlepší  do nového roku 2015 a srdečně zve na plánované akce, 
které budeme v tomto roce pořádat:  v březnu, jako každý rok, máme karneval a 30. dubna                      
se osvědčil Rej čarodějnic – průvod v maskách.                 
 
O dalších aktivitách našeho spolku budeme spoluobčany všech vesnic včas informovat.  
 
Příjemně prožijte poslední dny roku 2014, šťastné vánoce a veselý Silvestr!! 
 

Za všechny členky Dana Kašová 

 
 
Vánoční kalendárium....  
 
        Štědrý den (24. prosince) - říkalo se mu vigilie neboli předvečer slavnosti, neboť předcházel dni,                
v němž se narodil Kristus. Až do večeře byl dnem půstu a mnoha příprav, spojených s množstvím 
lidových zvyků. Zejména dětem bylo slibováno, že postí-li se, uvidí zlaté prasátko. I když se to snad 
nikomu nepodařilo, byl celodenní půst dobrou přípravou na hojnou večeři. Od časného rána se také 
věštilo a kouzlilo - o budoucí úrodě, o příštím zdaru hospodářství i o vlastním osudu. 
S východem první hvězdy půst končil - konečně byl čas, kdy rodina mohla usednout k večeři. Ovšem 
pozor: od večeře se nesmělo vstávat, proto muselo být už všechno připraveno na stole, a také počet 
sedících u stolu nesměl být lichý, to i ono by mohlo přinést smůlu. Po večeři propuklo hadačství                   
a věštění v plné síle a skončilo až okamžikem, kdy se staří i mladí začali chystat na slavnou Půlnoční 
mši. Mnoho z tradic našich předků provází i náš Štědrý den. Přes den končí poslední přípravy, zdobí          
se stromek. Přibližně v čas východu první hvězdy usedáme k slavnostní štědrovečerní večeři a po ní 
následuje nadílka u vánočního stromku, zpívání nebo alespoň naslouchání koled. A rozhodně                     
by neměla chybět tradice radosti ze vzájemného obdarovávání se, ze vzájemné blízkosti a  soudržnosti. 
 
        Boží hod vánoční (25. prosince) je prvním vánočním svátkem, dnem Kristova narození. 
Křesťanská církev jej stanovila na tento den, aby vytvořila protiváhu starší tradici, související                     
se zimním slunovratem. Kristus tu symbolizuje slunce křesťanské, přinášející naději a nový život.               
Na Boží hod se nepracovalo, dokonce se nestlala ani lůžka a nikde nesmělo viset žádné prádlo, protože 
by to mohlo znamenat neštěstí do domu. Také dnes je tento den dnem pracovního klidu. Po období 
příprav a napětí - byť příjemného - Štědrého večera, začíná období uvolnění a klidu. 
 
         Sv. Štěpán (26. prosince) - jeho svátek je druhým svátkem vánočním. Sv. Štěpán byl ohnivým 
vyznavačem a šiřitelem Kristova učení. Byl proto obviněn z velezrady židovské víry a před branami 
Jeruzaléma roku 37 ukamenován. Jako světec byl považován za patrona koní. S jeho svátkem                   
je rovněž spojena tradice koled a koledování. V tento den chodily na koledu nejen děti, ale i kantoři, 
ponocní, obecní chudí, zpívali koledy a dostávalo se jim za to výslužky, zřejmě na památku toho,                 
že sv. Štěpán zastával "úřad almužníka" v mladé církvi. 
 

 

Prosinec 2014                 Za redakční radu: Zdeněk Vraspír, Mgr. Miroslava Prudká, Pavlína Korbářová 

Č eský  svaz  žen  Míchov  


