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ZASTUPITELSVO

OBCE

Usnesení mimořádného Zastupitelstva obce Věcov č. 7/2017
konaného dne 18. srpna 2017 v 19:00 hodin v restauraci ve Věcově
Přítomni: Vraspír Z. (starosta), Prchal L., Librová J. (místostarostka), Ing. Štěrbová A., Topinka M.,
Peňáz M., Macháček P., Černý M., Zobačová V.
Omluveni: Havlíček M., Vraspírová H., Mgr. Prudká M., Šikula J., Ing. Chroust J., Kostečka J.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
 Kontrolu usnesení –
o podvozek – přetrvává, sekací rameno – trvá
o autobusové spojení na Odranec – trvá
o dopis Dobrovolným a Tulisovým – splněno
 Nabídku na knihu leteckých fotografií „Žďársko z nebe“ cena 15.560,- Kč – cena za knihu 399 Kč
 Nabídku žacích traktorů:
o KIOTA – cena 345.600 Kč bez DPH
o KUBOTA – cena 394.000 Kč bez DPH
rozdíl v ceně 50.000 Kč bez DPH – cena s DPH KIOTA – 418.176 Kč, KUBOTA – 478.740 Kč = rozdíl
58.564 Kč
 Informaci o volbách do PS ČR ve dnech 20. – 21. 10. 2017
 Informaci o žádostech pro Změnu územního plánu obce Věcov č. 2 – příprava v roce 2018
 Informaci o ceně žacího ramene 150.000 Kč a 240.000 Kč až 320.000 Kč

Zastupitelstvo obce schvaluje:
 Dopis občanům s tím, že majitelé zatrubněných pozemků v obci Věcov společnými silami zabezpečí
ošetření kritické části
Hlasováno: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno
 Nákup žacího traktoru KIOTA za částku 345.600 Kč bez DPH, záruka dle přiložených dispozic
Hlasováno: Pro 9
Proti 0
Zdržel se 0 – schváleno

Zastupitelstvo obce pověřuje:
 Starostu obce – zaslat elektronicky nabídky na žací rameno zastupitelům

ZPRÁVY Z OBCE
 Odhalení pamětní desky p. Oldřichu Zelenému
V sobotu 22. července 2017 byla
v Roženeckých Pasekách na domu čp. 25
slavnostně odhalena pamětní deska panu Oldřichu
Zelenému – klukovi z hájenky. Ten jako
jedenáctiletý chlapec absolvoval v únoru 1945
jízdu na lyžích z hájenky na Milovy, aby varoval
příbuzné před gestapem.
Před pár lety založil Oldřich Zelený novou
tradici. V upomínku na jeho zimní cestu se rok
co rok jezdí její letní varianta na kole – Cyklojízda
po stopách kluka z hájenky. Cyklojízda se koná
o prázdninách a začíná u památníku padlých
na Metodce. V loňském roce se jí pan Zelený
zúčastnil naposledy, krátce nato navždy odešel.

 Odhalení pamětní desky p. Vladimíru Makovskému
V sobotu 29. července proběhlo ve Věcově
na domu čp. 12 odhalení pamětní desky významné
osobnosti a čestného občana obce Věcova pana
Vladimíra
Makovského
k
výročí
jeho
93. narozenin.
Pan Vladimír Makovský –
podplukovník v.v. je uznávaný genealog, heraldik,
vlastivědný badatel, spisovatel mnoha publikací
a knih a nositel nejvyššího ocenění Kraje Vysočina.
Narodil se v roce 1924 ve Věcově, v současnosti
bydlí ve Velkém Meziříčí.
Velmi si vážíme jeho náklonosti k obci Věcov
a tímto mu moc děkujeme.
Zdeněk Vraspír, starosta obce

 Výběr vodného a stočného ve Věcově a v Míchově
- V HOTOVOSTI v kanceláři obecního úřadu ve Věcově – p. Korbářová
- BANKOVNÍM PŘEVODEM:
Č. ÚČTU:
154 520 519 / 0300
VARIABILNÍ SYMBOL:
1 + VAŠE ČÍSLO POPISNÉ – Věcov
2 + VAŠE ČÍSLO POPISNÉ – Míchov
SPECIFICKÝ SYMOBOL:
11
ZPRÁVA PRO PŘÍJEMCE:
vodné
O částku k platbě si můžete zavolat na tel. číslo 566 562 126 nebo poslat dotaz na email:
obu.vecov@tiscali.cz.
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 Nové kontejnery na třídění odpadů
Díky grantovému programu Kraje Vysočina „Odpady“ obec Věcov pořídila dalších 11 velkoobjemových
kontejnerů na tříděný odpad. Celkem obec Věcov disponuje 79 kontejnery o objemu 1100 litrů:
MČ a sběrná místa
Věcov – náves u HZ
Věcov u obecního úřadu
Věcov u Kadeřávků
Věcov – zatím v rezervě
J. Pavlovice – náves
J. Pavlovice u lihovaru
Míchov – náves
R. Paseky u KD
R. Paseky – Štarkov
Koníkov – zast. dol.
Koníkov – zast. hor.
Odranec u KD
Celkem

Směsný odpad

Papír

4 ks
1 ks
1 ks

3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
1 ks
2 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
2 ks
19 ks

3 ks
3 ks
2 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
20 ks

Sklo bílé/barevné

1 ks / 1 ks

1 ks / 1 ks
1 ks / 1 ks
1 ks / 1 ks
1 ks / 1 ks
/ 1 ks
1 ks / 1ks
1 ks / 1 ks
1 ks / 1 ks
8 ks / 9 ks

Plast

4 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
1 ks
3 ks
3 ks
1 ks
1 ks
1 ks
3 ks
23 ks

OZNÁMENÍ

Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy rekonstrukcí, oprav, údržbových a revizních prací - bude přerušena
dodávka elektrické energie:

Ve středu 20. 09. 2017 od 10:00 do 12:30 hodin
Vypnutá oblast: bez napětí bude celá obec ODRANEC
Děkujeme Vám za pochopení

E.ON Distribuce, a.s.

POŠTA PARTNER VĚCOV
Pošta Partner Věcov oznamuje,
že od 1. října 2017 dojde k prodloužení hodin pro veřejnost –
vždy ve středu bude otevřeno do 17:00 hodin.
Telefonní číslo na poštu Partner Věcov – 735 770 694.
S dotazy a náměty týkající se pošty Partner ve Věcově
se můžete obracet na manažera obvodu Brno Bc. Tomáše
Křepelu – tel. 739 534 187 nebo Krepela.Tomas@cpost.cz.
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MOŠTÁRNA ROŽENECKÉ PASEKY

MOŠTÁRNA
ROŽENECKÉ PASEKY

Zahajuje provoz v sobotu 16. září 2017
od 13:00 do 15:00 hodin,
od soboty 23. září se bude moštovat od 13:00 do 16:00 hodin
V případě většího množství ovoce je možná dohoda na tel. 731 845 967

Moštovat se bude pouze v sobotu, cena od 3,- Kč/l

VEZMĚTE SI DOSTATEČNÉ MNOŽSTVÍ NÁDOB!
OVOCE MUSÍ BÝT ČISTĚ OMYTÉ !!!!!
AUTOBUSOVÉ SPOJENÍ NA ODRANEC
Velkou nevoli mezi členy osadního výboru obce Odranec vyvolal nový
jízdní řád pro rok 2018/2019, který byl zaslán obci Věcov v dubnu 2017.
Bohužel prvotní diskuse s navrhovateli byla celkem nekompromisní.
Je sice krásné, že autobus pojede každou hodinu, ale myslíme si,
že účelovost chybí. Lidé dojíždějící z vesnic do práce se budou stejně
dopravovat ve svých autech a děti školou povinné? Ty nikoho nezajímají. Když
nepojedou ze školy z Nového Města nebo Pohledce v 15:30 hod., půjdou v zimě, větru, s aktovkou
po silnici z Koníkova pěšky. A věcovská škola? Tam ani ráno nepřijedou, ani neodjedou. A co senior
k lékaři? Tak ten vyrazí v 7:00 a na autobusovém nádraží snad ve zdraví do 15:30 vydrží.
Myslíme si a věříme, že veškeré, pro nás zásadní připomínky, které budou namítány a předány,
by měly být zohledněny a zapracovány. Rádi bychom se na firmu ZDAR obrátili v Otevřeném dopise.
Proto svoláváme

SCHŮZKU OBČANŮ OBCE ODRANEC
v pátek 22. 9. 2017 od 18:00 – 20:00 hodin v sále KD
Schůzce budou přítomni členové osadního výboru, kteří by s Vámi rádi hovořili osobně a upřesnili si vaše
prioritní spoje.
Osadní výbor Odranec
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MLADÍ HASIČI VĚCOV

SDH Věcov a obec Věcov pořádá
soutěž mladých hasičů v požárním útoku dle pravidel „PLAMEN“

Věcovský

plamínek

v sobotu 30. září 2017 na hřišti obce Věcov
Příjezd a prezentace od:
7:30 hodin
Nástup družstev:
8:00 hodin
Začátek disciplín:
8:15 hodin
Předpokládaný konec:
13:00 hodin (dle počtu družstev)
Kategorie:
1. Přípravka
2. Mladší
3. Starší

3 – 6 let (dle propozic)
6 – 11 let
11 – 15 let

Disciplíny:
1. Závod požárnické všestrannosti
2. Štafeta 4x60
3. Štafeta požárních dvojic
Občerstvení pro děti i dospělé zajištěno.
Přijďte podpořit domácí borce, těšíme se na Vás !!!!!!!!
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NABÍDKA KNIH
RANĚNÝ KRÁL – Pavel Sztwiertnia – ukázka z knihy Lovy v Jeseníkách a na Vysočině
Žďárské vrchy, polesí Koníkov – severovýchodní úbočí vrchu Pohledecká skála v září 1992; s pokračováním
v širším okolí Koníkovské myslivny od října do prosince 1992:

Náš hrdina už patřil do kategorie starých jelenů. Vždyť věk dvanáct
roků znamená pro jedince této věkové skupiny vrchol jeho tělesných
sil. V dalších letech se pak u něj zprvu plíživě, pozvolna,
a pak čím dál rychleji dostavuje to, čemu se u člověka říká
stárnutí… Takový jelen s přibývajícími lety nejen tělesně chřadne,
ale rok od roku nosí na hlavě stále skromnější paroží. Ke konci své
pozemské pouti pak může nasadit paroží špičáka, tvarem do jisté
míry podobné tomu, jakým ho matka příroda obdařila hned poté,
co přestal být kolouchem. V případě jeleního stařečka jde
samozřejmě jen o jakási krátká silná bidla.
Byl to už protřelý starý mazák, poučený nastřádanými zkušenostmi.
Neboť v přírodě už to tak chodí, že za chyby se vždycky platí,
a to platidlem nejcennějším – životem.
Toho roku šel do říje ověnčen parožím oboustranně korunového
nerovného čtrnácteráka. Silné lodyhy s dobrým perlením měl
zakončeny velkými korunami dlouhých výsad. Jejich hroty, stejně
jako hroty dlouhých očníků a opěráků, měl vyblýskány doběla.
Všechna ta členitá nádhera, navíc podtržená tmavou barvou paroží působila tak, že celkový dojem byl
opravdu impozantní. Jako celek připomínala tato nevídaná ozdoba obrovský svícen. Byla nesena doslova
gigantickým tělem, kterému jen nemnoho chybělo do dvou metráků váhy. Byl to opravdový král, vládce lesa.
Však také budil respekt…
Brzy poté, co poslušen volání rodu přitáhl na staré říjiště, ovládl bez nesnází tlupu několika laní.
Vše se zpočátku vyvíjelo jako každoročně. Jenže záhy vycítil změnu. Poznal, že tentokrát je sám
v ohrožení.....
Pan Sztwiertnia pracoval celý život jako lesník a ve svých povídkách, jejichž námětem je nejen lov,
nás zavede i do prostředí svého působiště na Českomoravské vrchovině – do polesí Koníkov. Své povídky
nyní vydává v knize Lovy v Jeseníkách a na Vysočině.
Knihu 18 povídek (6 z Koníkova) si můžete objednat u vydavatelství AKCENT buď telefonicky na čísle
568 844 553 nebo emailem: akcent@vydavatelstviakcent.cz
Na obecním úřadě ve Věcově je k zapůjčení i výběr z povídek – Herr Oberst, Podivné námluvy,
Troubení u Hodové, Pes a smrt (Koníkov) a Raněný král (Koníkov).

Knihy v nabídce obecního úřadu:
1000 stav. památek a jiných zajímavostí
Almanach Jimramovské Pavlovice
Almanach Koníkov
Almanach Míchov
Hledáme své předky
Kniha Míchov

300 Kč
40 Kč
70 Kč
40 Kč
140 Kč
425 Kč

Kniha Věcov
Na křídlech za poznáním obcí Žďárska
Novoměstsko nejen na pohlednicích
Rodinná kronika – k zápisům
Vír v údolí Svratky
Život kluka z hájenky

320 Kč
200 Kč
250 Kč
300 Kč
300 Kč
100 Kč

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