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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      5 / 2015 

 

� Výpis z Usnesení ZO Věcov č. 4/2015 konaného dne 12.8.2015 v 18:30 hodin 
v restauraci ve Věcově 

Přítomni:  Vraspír Z., Ing. Štěrbová A., Mgr. Prudká M., Topinka M., Macháček P., Bukáček P.,                 
Černý M., Šikula J., Prchal L., Zobačová V., Bc. Havlová K.,   
Omluveni: Ing. Chroust J., Librová J., Vraspírová H., Havlíček M. – příchod v 19:45 hodin 
Hosté: M. Prosecká  

Přítomno 11 zastupitelů 
Jednání ve 21:05 opustil zastupitel Pavel Bukáček s úmyslem ukončit mandát 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

� Kontrolu usnesení: 
o Podpis smlouvy s Elektrowin Praha – elektroodpad – splněno  
o Zadání projektu na realizaci sběrného dvora – splněno  
o Oslovení zájemců o prohrnování – 4 zájemci – splněno  
o Podpisy schválených smluv 

� Dopis Linky důvěry Střed  
� Dopis p. Milana Šustra – fotografa o chystaném vydání knížky Novoměstsko v pohledech 
� Žádost OsV Míchov (p. Kašová) o zavedení elektrické zvoničky  se zvoněním denně ve 12, 

v 18 a v pátek i v 15 hodin 
� Částku  1 321 398 Kč – 100 % dotace na odradonování vody ve Věcově 
� Souhlasné vyjádření a závěrečné vyhodnocení Průzkumného vrtu Odranec od SF ŽP 
� Obsazení pracovních míst na VPP – 1 místo přeobsadit uchazečem z řad nezaměstnaných 
� Usychání jilmu u výletiště ve Věcově a možné ohrožení zdraví a pověřuje OsV Věcov 

vyjádřením se k situaci 
� Prostory  v KD Roženecké Paseky stále užívá ZD Vrchy  
� Zdlouhavé jednání o rekonstrukci Koníkovské zastávky   
� Neudržované pozemky v lokalitách u Revíru, osada Štarkov 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
� Program jednání – nový bod 3 – Rozpočtové opatření č. 3 
� Volbu pracovních komisí:  

o Zapisovatel Bc. Kateřina Havlová 
o Návrhová komise Mgr. Miroslava Prudká, Milan Topinka 
o Ověřovatelé zápisu Ladislav Prchal, Věra Zobačová 

� Rozpočtové opatření č. 3/2015 dle přílohy Z04/2015-č.1  
� Dle záměru 4/2015 vypořádání pozemku v k.ú. Odranec: p.č. 221/5 o výměře 414 m2,                   

p.č. 223/1  o výměře 877 m2, p.č. 251/2 p výměře 491 m2, p.č. 224/1 o výměře 51 m2, 251/1            
o výměře 30 m2 – odkup od manželů Boháčových, Odranec č.p. 41. Přenechání pozemku            
p.č. 162/5 o výměře 752 m2 – rozdíl výměry doplatí obec v částce 10 Kč/m2. OsV 
s vypořádáním souhlasí 

� Prodej pozemku k výstavbě dle Záměru 5/5015 panu Karlovi Klapačovi, Nové Město                    
na Moravě v k.ú. Jimramovské Pavlovice – p.č. 283/16 o výměře 762 m2 a 283/6 o výměře 
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1033 m2 za cenu 120 Kč/m2 s podmínkou do 5 let legalizované užívání stavby. OsV s prodejem 
souhlasí 

� Záměr firmy Lomond odprodat pozemky v k.ú. Míchov společnosti Pro chalupáře s.r.o., 
Daňkovice 27 se všemi platnými závazky 

� Smlouvu o smlouvě budoucí č. NM-1040006639/003/JFT o zřízení služebností – osvětlení 
Koníkov – zemní kabelové vedení ve výši 3000 Kč bez DPH 

� Dle GP – 112 – 98 /2015 odkup pozemku od Bohumila Husáka, Odranec – p.č. 2592/2                    
o výměře 112 m2, p.č. 289/9 o výměře 191 m2 a 460/2 o výměře 29 m2, od Milana Lamplota, 
Odranec p.č. 359/5 o výměře 58 m2, od Pavla a Martiny Topinkových p.č. 289/8 o výměře 3 m2 
za cenu  10 Kč/m2 do majetku Obce Věcov  

� Žádost manželů Kadeřávkových o pořízení územní studie na plochu V1 platného ÚP Obce 
Věcov. Zastupitelstvo obce určuje pořizovatelem územní studie na plochu V1 platného ÚP 
Obce Věcov Městský úřad Nové Město na Moravě 

� Žádost Města Bystřice nad Pernštejnem o uhrazení neinvestičních nákladů na žáky – 
neschváleno  

� Pořízení vybavení na modernizaci školní kuchyně dle návrhu AGR GASTRO Žďár nad Sáz. 
� Investiční dotaci pro ZŠ Věcov na pořízení investičního majetku dle fakturace 
� Pořízení brožury o J. Pavlovicích v počtu 180 ks v černobílé variantě v barevném obalu. 

Celkové náklady nejvýše 10 000 Kč 
� Nákup 5 ks knihy Novoměstsko v pohledech pro účely obce 
� Změnu č. 1 územního plánu Věcov formou opatření obecné povahy 
� Smlouvu o poskytnutí dotace na pečovatelskou službu v částce 14 900 Kč od Kraje Vysočina             

a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy 
Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 

� Záměr 6/2015 – odkup  pozemku v k.ú. Odranec, část pozemku 157/1 – 210 m2 
Zastupitelstvo obce pověřuje: 

� Starostu obce zveřejněním informace o  Lince důvěry STŘED a zjistit od spoluobčanů úroveň 
povědomí   o poskytované službě. Na základě průzkumu reagovat na dopis 

� Starostu obce zveřejnit záměr o chystané knížce Novoměstsko v pohledech a podle zájmu 
knihy objednat 

� OsV Roženecké Paseky svoláním schůze a pozváním jednatele ing. Zobače k projednání 
převzetí prostor kuchyně v KD Roženecké Paseky 

Zastupitelstvo obce ukládá: 
� Radě obce urychlit jednání o rekonstrukci Koníkovské zastávky 

 
� Upozornění na volně pobíhající domácí zvířata 

I když se problematika kolem chovatelů domácích zvířat  v našich obcích postupně lepší, stále 
se objevují případy volného pobíhání nejen psů. Obracím se tedy na majitele zvířat, kteří               
je nemají dostatečně zabezpečené, aby si uvědomili svoji zodpovědnost. Opakují se případy 
obtěžování psem a přesvědčení  majitelů, že jeho pes nikomu neublíží, mu můžou následně 
přinést hodně starostí. Dalším nešvarem je značné množství zvířecích exkrementů                         
na veřejných prostranstvích. Žádám tedy všechny majitele hlavně psů, aby  neznepříjemňovali 
ostatním občanům pobyt nebo práci venku. Berte prosím na vědomí,  že se zde pohybují i děti, 
které nedokážou včas reagovat a tento „dárek“ si odnášejí na své obuvi (v lepším případě)              
s sebou.  Své by o tom mohla vyprávět např. paní prodavačka  ve Věcově – okolí prodejny se 
snaží udržovat uklizené, ale na nekončící příděl psích hovínek kolem obchodu je bohužel 
krátká. Věříme tomu, že venčící páníčci si po svém pejskovi uklidí. Vyzýváme proto  majitele, 
aby nevypouštěli svoje zvířata volně do obcí. Jistě, stane se, že Vám něco uteče, ale jsou 
zvířátka, která krouží po obcích pravidelně – a to nejen pod rouškou tmy.     

Věra Zobačová 
Předsedkyně OsV 
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� Plánované odstávky elektřiny – nabídka firmy E.on 
I přes veškerou snahu o informování občanů o odpojení elektrického proudu v srpnu se tato 

zpráva k  některým  bohužel nedostala – za což se omlouváme a zároveň upozorňujeme, že je 
možné využít bezplatné služby společnosti E.on o informování o plánovaných odstávkách 
elektřiny, které se vás přímo týkají. Informace E.on doručí  na váš e-mail nebo mobilní 
telefon. Pro objednání služby využijte on-line formulář na webových stránkách společnosti 
E.ON � Domácnosti � Technické dotazy a poruchy � Poruchy/Odstávky. Dále pokračujete 
dle pokynů. 

  
 

 
 
 

Po dvou měsících nádherného slunečného počasí jsme se sešli všichni žáci, učitelé i rodiče             
1. září  ve škole. K žádným velkým změnám letos během prázdnin nedošlo. Budova patří sice ke 
starším,  ale svým vybavením může konkurovat i těm modernějším. Počítačové vybavení a interaktivní 
tabule používají žáci ve vyučování i před ním. Velké přestávky radši trávíme venku před školou. Nově 
vybavené šatny také ještě září novotou. Co bude potřeba vylepšit v příštích letech je nevyhovující 
vzhled školní budovy, zvláště ze strany od Dostálů, způsobený prosakováním vlhkosti a chybějící 
izolací. Škoda, že nemáme prostory na vlastní tělocvičnu. Jsme sice venkovská školička, ale naši žáci 
jsou zdatní v atletice a úspěšně konkurují dětem na tradiční olympiádě v Jimramově. (Na konci 
školního roku jsem zapomněla zmínit úspěch Denisy Černé mezi prvňačkami, omlouvám se).  

Letošní prvňáčky a všechny přítomné přišel přivítat starosta obce pan Zdeněk Vraspír. Popřál 
žákům úspěšné zvládnutí školního roku, rodičům i učitelům pevné nervy a předal prvňáčkům malý 
dárek. Do školních lavic poprvé usedli Martin Bauer, Lucie Peňázová a Michaela Prosecká, všichni 
z Věcova. 

Celkový počet žáků oproti loňskému školnímu roku se zvýšil o jednoho. Školu navštěvuje             
21 dětí a to z Věcova (11), Roženeckých Pasek (4), Koníkova (1), Odrance (3) i  Jimramovských 
Pavlovic (2).  

Kolektiv zaměstnanců nově rozšířila Mgr. Anna Kuběnová. Vyučuje některé výchovy a vede 
školní družinu. Přejeme jí úspěšný školní rok, a aby se jí v novém zaměstnání dařilo. O průběhu 
některých akcí vás budeme informovat. 

Za ZŠ M.Prudká, řed. školy 
 

Jestliže základní školou propluly prázdniny v tichosti, nedá se to říct o mateřské škole.                  
O prázdninách se tu stěhovalo, vynášelo staré zařízení, líčilo a modernizovalo. Původní plán 
zřizovatele – získat dotaci na modernizaci školní kuchyně a rozšíření sociálního zařízení, které                   
je podmínkou rozšíření kapacity, nevyšel. MŠMT zamítlo naši žádost a doporučilo její přepracování      
se zaměřením na jeden provoz. Buď kuchyně nebo mateřská škola. Vzhledem k finančním možnostem 
a téměř 30letému vybavení kuchyně jsme upřednostnili právě ji. Jsme si dobře vědomi toho,                      
že potřebujeme oboje. Kuchyně vaří v současné době obědy pro 50 strávníků, dvoje svačiny pro 25 
dětí. Příští rok jejich počet opět stoupne. Všechny kuchařky z řad maminek by se divily, na jakém 
zařízení musela vařit naše paní kuchařka. Mnohé domácnosti měly výkonnější spotřebiče.  

Kapacita 24 pro mateřskou školu je pro vesnice ta nejvyšší možnost, kterou umožňuje vyhláška 
o mateřských školách. Zřizovatel může povolit její navýšení nejvýše o 4 místa. Musí ale dodržet další 
vyhlášky a nařízení, zejména týkající se bezpečnosti a sociálního zázemí. A to bohužel nesplňujeme. 
Ke zlepšení stavu dojde až po úpravách prostor sociálního zařízení. Všichni víme, jak stará je budova 
kulturního domu. Nikdo netuší, co se stane po zásahu do stávajících odpadů a kanalizace. Proto 
nechceme opatrně dolepovat, jak vlaštovky svá hnízda. Na modernizaci a rozšíření umýváren                      
a záchodků bude zřizovatel podle možností a příležitostí žádat znovu o dotaci.  

Někdo si může říct – pozdě. Vždyť nám odešlo několik odmítnutých dětí. Ano, jsme si toho 
vědomi. Víme také to, že bychom nebyli schopni splnit přísná kritéria pro získání dotace. Nepodařilo 
by se nám v případném včasném rozšíření kapacity dodržet nejméně 2letou podmínku naplnění 
kapacity. Výrazné populační navýšení a neuspokojení žadatelů o umístění dítěte do MŠ se dotýkalo             

Z Á K L A D N Í   A   M A T EŘ S K Á   Š K O L A     
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2 školních roků (loni byly odmítnuty 3 děti, letos 6). Případné navýšení by stejně neuspokojilo 
všechny žadatele. V dalších letech by neměly být problémy s umístěním dětí starších 3 let.  

Jsme rádi, že Věcov nepatří k vesnicím s klesajícím počtem obyvatel. Nová doba přináší nové 
trendy, na které naše společnost nedokáže včas reagovat. Jedním z nich je i délka rodičovské dovolené 
a požadavky maminek na rodičovské dovolené umístit dítě v MŠ. A sebelepší výhledy do budoucnosti 
bývají ovlivněny nečekanými událostmi.  

Kritéria pro přijetí dětí bohužel musí vycházet z rovného přístupu ke vzdělávání z pohledu 
dítěte. Upřednostnění dítěte zaměstnané matky je diskriminující pro matku na rodičovské dovolené            
a naopak. Proto je v našem případě jediné a rozhodující kritérium věk dítěte.  

Za ZŠ a MŠ Věcov M.Prudká 
 

 
 

 
 

V sobotu 22. srpna se po dlouhých přípravách 
uskutečnilo již 4. setkání rodáků a přátel Jimramovských 
Pavlovic. Počasí se vydařilo a účast byla veliká.                
Po slavnostním zahájení jsme předali kytičky nejstarším 
rodákům a položili jsme společně kytici k pomníčku 
padlým ve světových válkách. V doprovodném programu se 
zájemci mohli svést po obci v bryčce tažené koňmi nebo  
shlédnout na Pavlovice shora z horkovzdušného balónu.           
Se svým programem vystoupily Rozárky ze ZŠ Jimramov          
a k tanci i poslechu nám hrála skupina Jásalka.  Od oběda 
až do večerních hodin byla v Lihovaru výstava fotografií          
a pamětních listin.   

Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na těchto 
přípravách a průběhu podíleli. Zvláštní poděkování patří 
místním hasičům za brigádnickou činnost, moc a moc 

děkuji místním ženám, které  na setkání zdarma napekly výborné cukroví do bufetu, 
poděkování za dar patří  Myslivecké společnosti Unčín a Obecnímu úřadu ve Věcově                   
za finanční podporu a v neposlední řadě také těm, kteří zapůjčili fotografie  a zajímavé listiny 
na výstavu.   Jsem rád, že se i  přes počáteční problémy s malým zájmem při brigádnické 
činnosti vše podařilo a měli jsme se čím pochlubit.  

Děkuje všem za slova chvály a za pět let se těšíme na shledanou 
Za přípravný výbor Zdeněk Vraspír 

 
Nabídka   publikací   k   zakoupení   na   obecním   úřadě: 

Kniha Věcov – 320  Kč – Věcov a okolí – manželé Bartoňovi 
Kniha Míchov – nové  vydání – 425  Kč – obrazová publikace p. Králové 
Almanach Míchov – 40  Kč  
Almanach Jimramovské Pavlovice – 40 Kč  nové   
Almanach ZŠ Věcov – 40  Kč – k výročí základní školy – poslední kus 
Věcovské mlýny – 50  Kč – mlýny  v okolí Věcova 
Rodinná kronika – 300  Kč – k zápisům rodinných událostí 
Vír v údolí Svratky – 300  Kč – příroda, lidé a řeka Svratka 
Život kluka z hájenky – 100  Kč – vzpomínky p. Oldřicha Zeleného – nově v nabídce  
Vzpomínky Vlasty Librové – 90  Kč – vzpomínky na okupaci 
Hledáme své předky – 140  Kč – na pomoc začínajícím badatelům 
Na křídlech za poznáním obcí Žďárska – 200  Kč – letecké fotografie 
Keramika a další upomínkové předměty jednotlivých obcí – k doptání na OÚ:  

S E T K Á N Í   R O D Á KŮ  J I M R A M O V S K Ý C H   P A V L O V I C  
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Hrnek hladký                65 Kč     Zvonek                   40 Kč 
Hrnek bucláček  65 Kč     Štamprlík   50 Kč 
Svíčka – znak obce   60 Kč     Placatka Věcov     70 Kč 
Klíčenka – znak obce 60 Kč     Pohlednice menší     4 Kč 
Korbel 0,3 l   J.P.                    100 Kč     Pohlednice větší       5 Kč 
V říjnu tohoto roku vyjde kniha p. Milana Šustra Novoměstsko na starých pohlednicích 
- celobarevná publikace v pevné vazbě zachycující historii obcí v  regionu prostřednictvím 
dobových pohlednic. V knize jsou zachyceny mimo jiné i všechny naše místní části –               
z každé cca 2 pohlednice. Kniha bude k dispozici v omezeném množství za zvýhodněnou 
cenu 250 Kč – pokud  máte zájem, objednejte si ji prosím na obecním úřadě ve Věcově. 

 
 
 
 
Námětové cvičení okrsku Věcov, konané dne 3. 9. 2015 
Předávka vody stroji: 5 x PPS 12 + 1 x CAS 25 
Zdroj vody – návesní rybník Jimramovské Pavlovice  
Určené místo zásahu  – statek a kravín Jimramovské Pavlovice  
Vyhlášeno pro SDH Okrsku Věcov – Věcov,  Jimramovské Pavlovice,  Míchov,  Roženecké 
Paseky,  Odranec 
Vedení bylo po obecních komunikacích a pozemcích. Nám. cvičení bylo ohlášeno ObÚ Věcov 
dne 3.9.2015 v 18:00 hodin. 
Vyhlášení námětového cvičení: obecním rozhlasem  v 17:58 hod. - siréna požární 
poplach. Obeslání velitelů a starostů (popř. strojníků) SDH:  v 17:53 – 17:55 hod. – zprávou 
SMS. 
Námětové cvičení vyhlásil starosta obce Věcov Zdeněk Vraspír (starosta okrsku) 
Velitel cvičení – (velitel Okrsku Věcov) Tomáš Bukáček  - hlavní časoměřič    
Seznam jednotek   Příjezdy na místo:      účast osob       použito hadic  místo 
1.SDH Věcov CAS 25             18:05  2  --  statek 
2. SDH Věcov - PPS 12+WW Trans 18:07  6  3  u rybníka 
3. SDH Míchov - PPS 12-Fiat DUC 18:07  9  8  pod lípou 
4. SDH Odranec - PPS  12+AVIA 18:12  9  8  za lihovarem 
5. SDH J.Pavlovice - PPS 12+ZETOR 18:14  7  1  u statku 
6. SDH Rož.Paseky - PPS 12+GAZ 18:14           14  --  u statku 
---------------------------------------------------------------------- 
Celková účast 47 hasičů, 5 x PPS 12, 1 x CAS 25 RTHP 
Byl proveden zásah s předávkou vody ze stroje do stroje a poslední stanoviště bylo vozidlo 
CAS 25. Převýšení cca 110 m. Čas začátku sání: 18:17 hod. Voda v místě požáru 18:23 hod.  
Technický problém: 1 PPS nešla nastartovat, 1 PPS – vadný karburátor – zasáhla po opravě. 
Námětové cvičení proběhlo jako kontrola prevence při případném požáru a  prověření 
akceschopnosti místních jednotek okrsku Věcov. Všechny jednotky okrsku Věcov jsou 
zařazeny jako JPO V s místním výjezdem. Všechny naše jednotky jsou připraveny k zásahu 
v rámci své působnosti a to jak s použitím PPS 12 tak i CAS – 25.  
Všem hasičům a pomocníkům moc děkuji za účast a také za připravenost techniky, výstroje, 
výzbroje. Zúčastnily se všechny sbory Okrsku Věcov a všem moc děkuji. Techniku a hadice                
je třeba řádně ošetřit a uložit.                                                              Ve Věcově 3. 9. 2015 

Zdeněk Vraspír        Tomáš Bukáček 
Starosta Okrsku Věcov       Velitel Okrsku Věcov   
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Linka důvěry STŘED 

Cítíte se osamělí?  
Zažíváte rodinné nebo partnerské problémy? 

Prožíváte těžké životní období?  
Nemáte se komu svěřit? 

Kontaktujte Linku důvěry STŘED 
prostřednictvím telefonu na číslech: 

775 22 33 11 mobil 
568 44 33 11 pevná linka 

Prostřednictvím 
internetu: www.elinka.iporadna.cz - chat 

linkaduvery@stred.info – e-mail 

 
• Pro děti, dospělé a seniory 
• Denně od 9 do 21 hodin,                                                                   
včetně víkendů a svátků 

 
 
 
 

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

P O Z V Á N K Y  

David Navrátil 
opravy silničních vozidel 

 

� Opravy vozidel  
� Pneuservis – dle dohody 

možnost objednání  pneumatik,  
vyvážení,  přezutí  kol 

� Autodiagnostika 

� Autoelektrika 

� Plnění klimatizací 
 
 

Roženecké  Paseky  47             
mobil : 604 326 585 

 
 

MOŠTÁRNA 
ROŽENECKÉ  PASEKY 

 
V PROVOZU KAŽDOU 

SOBOTU  
OD 13:00 DO 16:00 HOD. 

 
Při větším množství ovoce 

možná dohoda na tel. číslech: 
566 562 815, 731 845 967, 

736 640 149 
 

OVOCE MUSÍ BÝT  
ČISTĚ OMYTÉ !! 


