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O b č a s n í k   O b e c n í h o   ú ř a d u   V ě c o v  
J imramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké  Paseky – Věcov    

www.vecov.cz  ♣  obec.vecov@tiscali.cz  ♣  tel.566 562 821,566 562 126      1/2015 

 

� Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění 
a využíváni a odstraňování komunálních odpadů – tzv. skládkovné 

   
Výpočet poplatku na rok 2015 = celkové náklady /  fyzická osoba trvale bydlící          

+  nemovitostí trvale neobydlené = 352 067 Kč : 784 = 449,065 Kč = zaokrouhleno 450 Kč. 
Poplatek občan trvale bydlící v obci: 
Zastupitelstvo obce Věcov bude projednávat na svém řádném jednání pro rok 2015 doplatek 
trvale bydlícím občanům v obci ze svého rozpočtu část nákladů poplatku na 1 osobu ve výši 
50 Kč tak, aby poplatek činil částku 400 Kč. Výsledný poplatek bude  upřesněn                  
na vývěskách a internetových stránkách obce.  
Poplatek vlastník nemovitosti: 
(rekreační objekt, chalupa bez trvale bydlící osoby, chata a jiná nemovitost )                                                           
Poplatek činí  450,- Kč skutečné náklady za rok / objekt + částka 60 Kč dle OZV 1/2012.  
Výsledný poplatek tedy činí 510 Kč za rok/vlastník nemovitosti  
U objektů pro ubytování je poplatek nestanoven –  bude hrazen formou příspěvku, daru, 
nebo jinou formou. 
Poplatky se vybírají do konce května a do konce října, poslední termín pro platbu 
poplatku je 31.12. daného roku !!! 

o Od poplatku jsou osvobozeny – tj. 0 Kč / osobu: osoby ve výkonu trestu, osoby 
žijící v zahraničí 

o Sleva 75% – tj.  platba 100,- Kč / osobu: děti do 15-ti let věku včetně, studenti             
na internátech, kolejích; vlastník s trvalým pobytem v obci za další trvale neobydlený 
dům 

o Sleva 50% – tj. platba 200,- Kč / osobu: studenti dojíždějící denně za studiem mimo 
obec, osoby v LDN, osoby nad 70 let včetně 

Poplatky lze hradit: 
- hotově v kanceláři Obecního úřadu ve Věcově v úředních hodinách (po, st, čt) 
- bezhotovostně na účet OÚ č. 154 520 519 / 0300  

o variabilní symboly:  Věcov    1 + vaše číslo popisné 
Míchov   2 + vaše číslo popisné 
Jimramovské Pavlovice 3 + vaše číslo popisné 
Odranec   4 + vaše číslo popisné 
Roženecké Paseky  5 + vaše číslo popisné 
Koníkov   6 + vaše číslo popisné 

o specifické symboly: skládkovné   10 
vodné    11 
poplatek pes   12 

Do zprávy pro příjemce pro jistotu příjmení a adresu – děkujeme  
 

I n fo r mace  obecn ího  ú ř adu  
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� Poplatek za psa 
Poplatek za psa je třeba uhradit nejdéle do 27.2.2015. Poplatek platí držitel psa a to              

ve výši 100 Kč / pes za kalendářní rok. Za každého dalšího psa je poplatek 150 Kč. Je-li 
držitel psa  poživatelem invalidního, starobního či vdovského důchodu, poplatek činí 50 Kč / 
pes. Poplatek se vybírá od 3 měsíců stáří psa. 
 

� Výběr vodného a stočného 
- v Míchově proběhne v pátek 6. února 2015 od 16:00 do 18:00 hodin                 

na Kovárně 
- ve Věcově se bude vybírat v pondělí 16. února, ve středu 18. února                

a ve čtvrtek 19. února v kanceláři obecního úřadu v úředních hodinách.  
Poplatek bude vybírat pan Pavel Prchal, proto prosíme o dochvilnost                      
a dodržení stanovených termínů – děkujeme. 

 
� OZNÁMENÍ  O  PŘERUŠENÍ DODÁVKY  EL.  ENERGIE 

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy – rekonstrukcí, 
oprav, údržbových a revizních prací bude přerušena dodávka elektrické 
energie: 

→ PONDĚLÍ    9.2.2015 OD 7:30 DO 15:30 
→ STŘEDA   11.2.2015 OD 7:30 DO 15:30 
→ ÚTERÝ     17.2.2015 OD 7:30 DO 15:30 

Vypnutá oblast:  Jimramovské Pavlovice, Míchov, Roženecké Paseky, 
Koníkov, Věcov 

������������� 
Provozní doba pošty Věcov v těchto dnech: 

� Pondělí  9.2.2015 zavřeno 
� Středa  11.2.2015   otevřeno od 13:30 do 16:30 hodin 
� Úterý    17.2.2015    otevřeno od 13:30 do 15:00 hodin 

Ve středu a v úterý odpoledne bude probíhat pouze výdej zásilek a prodej zboží.                 
Ostatní transakce  budou možné až po obnovení dodávky elektrické energie. 

      Dita Pumpincová 
 

� Ořez klestu,  náletů a větví podél komunikací 
Vážení občané a vlastníci pozemků podél  místních komunikací,  

obracím se na Vás s prosbou a žádostí o včasný  úklid haluzí a polámaných dřevin                   
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 a polámané větve, 
ale i celé stromy jsou napadané na zemi v blízkosti silnice.  Proto bych Vás chtěl požádat,  
aby jste si prošli svoje pozemky, které jsou kolem 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, popřípadě nevhodně umístěných dřevin, které zasahují               
do silnice. 

Občas je třeba někde nějaké náletové dřeviny z blízkosti komunikací odstranit,  abychom 
zabezpečili dobrou průjezdnost a bezpečnost na našich místních komunikacích. 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,             
chceme tímto předejít nějakému nedorozumění s okolními vlastníky pozemků. Neradi 
bychom někomu zasáhli 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, Váš starosta 
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� Rozbory vody Věcov (čp. 66), Míchov (čp. 19) a MŠ Roženecké 
Paseky – odběry dne 15.12.2014: 

 

Ukazatel Limit Věcov Míchov MŠ Rož. Paseky 

Escherichia coli 0 0 0 0 
Koliformní bakterie 0 0 0 0 
Počty kolonií při 220C 200 0 0 0 
Počty kolonií při 360C 20 0 0 0 
Amonné ionty 0,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Dusičnany 50 34,60 5,5 5,9 
Dusitany 0,50 < 0,05 < 0,05 < 0,05 
Chlor volný 0,30 0,03 0,03 0,04 
Konduktivita  125 13,00 13,8 11,1 
Mangan  0,050 0,062 0,020 0,02 
pH 6,5 – 9,5 7,00 6,9 7,0 
Železo  0,20 < 0,046 < 0,04 < 0,04 

 
 

� Bioodpad na skládky nepatří – povinnost vyhazovat rostlinné zbytky  
 
ze zahrad a domácností zvlášť zavádí od nového roku vyhláška ministerstva životního 
prostředí. Měla by ulevit skládkám směsného odpadu. 

Až 40 procent z toho, co běžně vyhodíme do koše, tvoří právě bioodpad. Jsou  to třeba 
slupky z ovoce a zeleniny, čajové lístky, kávová sedlina, ale třeba i tráva nebo větve. Tohle 
všechno by nově lidé do běžného směsného odpadu házet neměli. Vyhláška ministerstva 
životního prostředí ukládá obcím povinnost zajistit třídění bioodpadu.  

Po jednotlivých obcích jsou  rozmístěny oranžové velkoobjemové kontejnery                    
na ukládání bioodpadu.  
DO KONTEJNERU PATŘÍ: 

 z domácností: zbytky ovoce a zeleniny (včetně citrusových plodů) – kávové  a čajové 
zbytky včetně pytlíků a filtrů – zbytky  pečiva – skořápky  z vajíček a ořechů –   
papírové kapesníky, ubrousky – zvadlé  květiny, zemina z  květináčů – zbytky  
vařených jídel (brambory, těstoviny, rýže, knedlíky apod.) 

 ze zahrad: posekaná tráva, listí, větvičky – plevele, košťály i celé rostliny – piliny, 
hobliny, kůra – popel  ze dřeva – peří, chlupy, vlasy – stará zemina – seno, sláma, 
podestýlka, hnůj, slepičí trus 

DO BIOPOPELNICE NEPATŘÍ: 
 tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti, uhynulá 

zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady. 
 

 

� Čistá Vysočina 2015 – i vy se můžete zapojit 
Osvětová akce Čistá Vysočina, spojená s jarním úklidem přírody, proběhne také                    

v letošním  roce a to již po sedmé. Sběr odpadků probíhá především v okolí silnic                      
na Vysočině a na veřejných prostranstvích v obcích a městech. V roce 2014 se akce 
zúčastnilo aktivně přes 18 tisíc účastníků  a bylo sebráno přes 80 tun odpadků. 
HARMONOGRAM AKCE: 

• Přihlášení probíhá od 1. 1. do 28. 2. 2015 prostřednictvím elektronického formuláře     
na webových stránkách Kraje Vysočina – www.kr-vysocina.cz/cistavysocina - 
zkontrolujte si na mapě volné úseky 
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• Dne 28. 2. bude přihlašování uzavřeno. Zájemce vyplní krátký dotazník, tím nám 
pomůže zajistit dobrou organizaci celé akce 

• Úklid bude probíhat v termínu 11. 4. – 22. 4. 2015. 
• Registrovaní účastníci obdrží zdarma pytle na odpadky (žluté na plasty a modré            

na ostatní komunální odpad) 
• Odpadky se třídí a nechávají se v zavázaných pytlích vedle komunikací 
• Svoz sebraného odpadu u silnic I., II. a III. třídy 

mimo obec zajistí zdarma Krajská správa a údržba 
silnic Kraje Vysočina 

• V případě úklidu přímo v obcích a městech budou 
poskytnuty pouze pytle a účastníci si musí zajistit 
odvoz odpadků s firmou, která v místě provádí svoz 
odpadu 

• Sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné 
konzultovat s jejich vlastníkem 

Akce nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu!  

 

 Člověk nežije tolik z lásky, kterou přijímá,  
jako mnohem více z té, kterou daruje.  

(Matka Tereza) 

� Milí dárci a koledníci Tříkrálové sbírky, 
dovolte mi, abych Vám jménem Oblastní charity Žďár nad Sázavou upřímně poděkovala              
za pomoc a podporu při realizaci již patnácté Tříkrálové sbírky.  
Letošní výtěžek činil 2 645 194 Kč, což je o 122 568 Kč více než loni. Na realizaci sbírky                
se podílelo 76 asistentů a více než 1 700 koledníků. Celkem bylo rozdáno 458 zapečetěných 
kasiček, z nichž bylo využito 415. Novými spolupracujícími obcemi se staly Mirošov, Dvořiště, 
Krásné a Stržanov. 

V letošním roce jste přispěli:  
- v Jimramovských Pavlovicích částkou  4 810 Kč 
- v Míchově 4 550 Kč 
- ve Věcově 11 640 Kč  
- v Odranci  4 600 Kč. 

Velmi děkuji dárcům a koledníkům a všem, kteří se do sbírky v dnešní hektické době 
zapojili. Jsem vděčná za jejich ochotu, vstřícnost i trpělivost a za každý tón koledy                      
„My tři králové jdeme k vám…“, jejíž  slova  se  nesčetněkrát  nesla  našimi  městy  a obcemi. 
Finanční prostředky z letošní Tříkrálové sbírky budou použity jednak na podporu služeb pro 
naše uživatele, především na pokrytí nákladů, na které lze finance jen obtížně získat. Jedná 
se např. o rozšíření a obnovu vozového parku, díky tomu můžeme být velmi flexibilní  
a pomáhat v terénu, tedy přímo v domácím prostředí našich uživatelů a pacientů. Tříkrálové 
peníze slouží také jako finanční zdroj při případném výpadku dotací na služby, jako taková 
rezerva pro zajištění stávajícího provozu služeb. Samozřejmě část peněz vyhradíme                
na humanitární pomoc u nás i v zahraničí. 

Ještě jednou mi dovolte, abych Vám všem poděkovala za Vaše zapojení 
v pomoci potřebným, ať již finanční, materiální či časové. Jsem ráda, že se kolem nás 
stále najdou lidé, kteří jsou ochotni nezištně pomáhat druhým. 
 
S díky a přáním všeho dobrého 
 

                                                                              Ing. Jana Zelená, 
                                                                             ředitelka Oblastní charity Žďár nad Sázavou 
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VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI: 
Skleněná medaile Kraje Vysočina pro Vladimíra Makovského  

 
Vladimír Makovský je znám jako vlastivědný badatel, 

genealog, čestný občan rodné obce Věcov, zakladatel                  
a čestný člen Vlastivědné a genealogické společnosti                 
ve Velkém Meziříčí, čestný člen Moravské genealogické               
a heraldické společnosti v Brně, bývalý člen Genealogické            
a heraldické společnosti v Praze a Československé 
genealogické a heraldické společnosti mezinárodní                 
v St. Paulu v USA, autor třiceti vlastivědných                                 
a genealogických publikací a desítek článků, v dřívější době 
ochránce přírody a vynikající mnohaletý kronikář Velkého 
Meziříčí.  

Pan Makovský se narodil ve Věcově v roce 1924 
v rodině venkovského obuvníka. S rodiči se často stěhovali 
z místa na místo. Vyučil se mlynářskému a pilařskému 

řemeslu a absolvoval dvouletou všeobecnou Živnostenskou školu pokračovací v Jimramově. 
V lednu 1944 byl odeslán nejprve na práci do Rakouska, kde pracoval v letecké továrně 
v malém městečku a posléze na maďarsko-rakouské hranici na zákopových pracích. V říjnu 
dostal několik dní volna k návštěvě těžce nemocné matky, využil situace a do Rakouska              
se již nevrátil.  

Po válce se přihlásil k SNB a nastoupil do základní školy SNB v Holešově.                             
Po absolvování školy byl odvelen v roce 1946 na stanici SNB v Bylnici. Poté sloužil                   
na různých bezpečnostních útvarech v Čechách a na Moravě.  Do důchodu odešel                      
v hodnosti podplukovníka v roce 1981 – viz  foto.  

Vždy ho zajímala historie a příroda. Proto se hned v roce 1981 přihlásil do Svazu 
ochránců přírody – tehdy nepopulární organizace, která byla většinou chápána, že překáží 
průmyslovému rozvoji společnosti. Založil organizaci ve Velkém Meziříčí, kde byl součastně 
předsedou a poté předsedou Okresního výboru ve Žďáře nad Sázavou a v roce 1989 členem 
předsednictva Ústředního výboru Svazu a čestným členem. 
         Když se po roce 1989 počala ekologie silně politizovat, odešel od ochránců přírody                  
a začal se věnovat regionální historii a genealogii. Za účasti p. Jarmily Prudíkové se mu 
podařilo založit ve Velkém Meziříčí Vlastivědnou a genealogickou společnost při Jupiter 
clubu se stálou členskou základnu s mnohaletou tradicí a velmi dobrou úrovní. Několik roků 
zde byl jednatelem. 
 

V letošním roce je to historicky posedmé, kdy 
Kraj Vysočina poděkoval významným osobnostem 
regionu za jejich práci, důležité skutky, dílo a tvorbu. 
Panu Vladimíru Makovskému byla udělena Skleněná 
medaile - druhé nejvyšší ocenění Kraje Vysočina. 
Získávají ji osobnosti, které svým činem nebo svojí 
dlouholetou prací přispěly k rozvoji kraje a prospěchu 
jeho obyvatel. Materiál symbolizuje čirou a nezištnou 
podstatu skutků oceněného. 
 

Vladimíru Makovskému, čestnému občanovi naší 
obce, srdečně blahopřejeme  k získání tak významného 
ocenění a přejeme mu hodně dalších úspěchů a dobré 
zdraví. 

Zdeněk Vraspír, starosta obce 
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� Nová linka 1224 vám pomůže od lovců nehod 
 

Takzvaní „lovci nehod“ bývají na místě dopravní nehody mnohdy dříve než policie. 
Jsou takřka všude –  na rizikových místech dálničních tepen, ve městech, na čerpacích 
stanicích, a čekají, až to někdo do někoho (nebo něčeho) „napálí“. Řeč je o takzvaných 
„lovcích nehod“ neboli asistenčních službách, které jednoduše vyčkávají na dopravní nehody 
a snaží se nabízet své služby. Na první pohled vypadá všechno moc hezky. Podepíšete 
plnou moc, pracovník vám sežene náhradní vozidlo, zajistí odtah do servisu a vy se o nic 
nestaráte. Jenže později můžete splakat nad výdělkem, protože pojišťovny nechtějí mnohdy 
předražené opravy proplácet a dluh zbude na vás.  Jak z toho ven - existuje jednodušší 
řešení jak jednat po dopravní nehodě: pokud nechcete jít do rizika, zavolejte na linku 1224, 
kterou spustila Česká kancelář pojistitelů. V podstatě jde o společné číslo všech pojišťoven          
v Česku, přičemž stačí pouze nahlásit státní poznávací značku vašeho vozu a operátor vás 
přepojí právě na vaši pojišťovnu. V takovém případě už nebude problém s pojistným 
plněním, protože je situace řešena napřímo a s těmi správnými lidmi. 

A pokud si jednoduché telefonní číslo 1224 přesto nezapamatujete, nezoufejte – 
najdete jej na nově vytištěných zelených kartách.  

Zdroj: www.Auto.cz  
 
 
 

Taneční ve Věcově  

Plánujeme opět kurz společenského tance: 

Začínáme v neděli 1. února v 15:00 hodin 

v hasičské zbrojnici ve Věcově 

 
Můžete se hlásit předem p. Věře Zobačové, 

tel. 739 034 427, ale můžete přijít i Vy 
neohlášení rovnou v neděli. 

 
Jednotlivé kurzy budou dvouhodinové, 
tanečními hodinami nás bude provázet             

p. Ludmila Teplá z Jimramova. 
 

Kursovné bude upřesněno na místě samém. 
Oblečení dle vlastního výběru 

 
 
 

Všichni jste zváni - mladí, dříve narození, začátečníci i pokročilí. 
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Informace o kontaktu na psychologa dostanete na Centru pro zdravotně postižené 
Žďár nad Sázavou 

PROVOZNÍ DOBA:  8:00  – 16:00 hodin 
Poradny jsou financovány za podpory Kraje Vysočina a jsou pro klienty centra poskytovány 

ZDARMA. 
 

 

Informace a objednání do právní poradny zajistíme na Centru pro zdravotně            
postižené Žďár nad Sázavou 

Právní poradenství se týká výhradně problémů v oblasti zdravotního 
postižení - odvolání, nepřiznání důchodu, náhrady, dávky či příspěvku, 

pomůcky atd. 

PROVOZNÍ DOBA:  10:00  – 12:00 hodin 
Poradna je financována Krajem Vysočina a je pro klienty centra poskytována  ZDARMA. 

 

 �������������������������� 
 

SVOBODA, Lučice - drůbežárna Mírovka 
 

BUDE   PRODÁVAT 
 

KUŘICE  HNĚDÉ A ČERNÉ  VE   STÁŘÍ   16.  –  17.   
TÝDNŮ 

ZA   CENU     160 – 165    Kč   ZA    KUS 
 

v úterý 10. 3. 2015 
 

VE 12:45 HOD. U ZASTÁVKY   V ODRANCI 
VE 13:00 HOD. U HASIČSKÉ ZBROJNICE  VE VĚCOVĚ 

 
OBJEDNÁVKY DO 20.2.2015 VOLEJTE NA OBECNÍ ÚŘAD 

 
TEL. 566 562 821 
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V průběhu roku 2014: 
Odstěhovalo se    8 obyvatel 
Přistěhovali se    2 obyvatelé 
Narodilo se             13 dětí 
Zemřelo    7 obyvatel 
Uzavřelo sňatek   5 párů 

 

Počet obyvatel k 31 . 12. 2014  700  
 Z toho žen     326, průměrný věk 39 let 
      Z toho mužů     374, průměrný věk 40 let 
 

K 1. lednu 2015 bylo ve věkové kategorii: 
                     Mužů            Žen      Celkem 

  0 –   9 let   42    45   87     
10 – 19 let   31    24   55 
20 – 29 let   64   38          102 
30 – 39 let   54   52          106 
40 – 49 let   57   45          102 
50 – 59 let   48   45  93 
60 – 69 let   39   37  76 
70 – 79 let   31   27  58 
80 – 89 let       7   11  18 
90 - více let                   1     2    3 

 
Statistika jmen: 
 

Jméno  Počet  Příjmení  Počet 
František 26  Zobač / Zobačová 24 
Marie  25  Dvořák / Dvořáková 23 
Jan 24  Havlíček / Havlíčková 22 
Josef  23  Sedláček / Sedláčková 19 
Pavel 21  Libra / Librová 17 
Zdeněk  18  Prudký / Prudká 16 
Jaroslav  17  Topinka / Topinková 15 
Jiří  17  Peňáz / Peňázová 14 
Petr  17  Černý / Černá 12 
Miroslav  16  Šikula / Šikulová 12 
Jana  14  Bukáček / Bukáčková 11 
Věra  14  Straka / Straková 11 
Zdeňka  14  Dostál / Dostálová 10 
Martin  13  Lamplot / Lamplotová 10 
Anna 11  Procházka / Procházková 10 
Eva 11  Prosecký / Prosecká 10 
Milan  11  Vraspír / Vraspírová 10 
Jaroslava  10    

 

Podíl nezaměstnaných k prosinci 2014: 
Uchazeči 15 – 64  let     33 

           Obyvatelstvo 15 – 64 let   482 
 Podíl nezaměstnaných uchazečů         6,8 % 
 Volných míst ve Věcově       0  

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

  Spo lečenská   k r on ika   2014  


