
  

 

 

 

 
 

Občasník  Obecního  úřadu  Věcov 
Jimramovské Pavlovice – Koníkov – Míchov – Odranec – Roženecké  Paseky – Věcov 

www.vecov.cz      obu.vecov@tiscali.cz       tel. 566 562 821, 566 562 126                                 3/2018 

 Usnesení řádného Zastupitelstva obce Věcov č. 2/2018 konaného dne 4. dubna 
2018 v 18:00 hodin v kanceláři OÚ ve Věcově 

Přítomni:  Vraspír Zdeněk (starosta), Librová Jarmila (místostarostka), Prchal Ladislav, Ing. Štěrbová Alena, 
Zobačová Věra, Vraspírová Helena, Mgr. Prudká Miroslava, Černý Milan, Macháček Pavel, Peňáz Milan, 
Kostečka Jan – příchod v 18:25 hodin  
Omluveni: Topinka Milan, Šikula Josef, Ing. Chroust Jan, Havlíček Michal 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 

1. Dotace na CAS SDH Věcov ve výši 15.000 Kč – požádáno   
2. Podání žádosti „Čistá voda“ ve výši 50.000 Kč + 50.000 Kč obec 
3. Podání žádosti na příkopové mulčovací rameno ve výši 127.000 Kč + 220.000 Kč obec 
4. Realizace grantu – Naše škola – oprava soc. zařízení – dotace 150.000 Kč + 150.000 Kč obec 
5. Výběr dodavatele a realizace a pořízení kompostérů pro domácnosti,  štěpkovače a kontejneru                         

na textil (dotace  ve  výši 600.000 Kč + 130.000 Kč obec) 
6. Podání žádosti na seniorské byty – zatím bez odpovědi 
7. Realizace akce grantu FV Rozvoj vesnice 2017 – veřejné osvětlení Míchov – je již provedeno 
8. Realizace akce Odpady 2017 (pořízeny kontejnery na separ. odpad, zbývá opravit velkoobjemové 

kontejnery – náklad cca 65.000 Kč) 
9. Zprávu o provedené inventarizaci majetku obce Věcov za rok 2017 
10. Situaci kolem Pošty Partner ve Věcově, tj. ukončení činnosti v restauraci Věcov koncem září 2018 
11. Prezentační akci Vesnice roku v Heřmanově a možné zapojení naší obce v roce 2019 
12. Stav přístupové cesty v k. ú. Odranec – zničena užíváním těžkou technikou při stavbě veřejného 

vodovodu k vodárně. Předání cesty po dokončení bude řešeno s vlastníkem pozemku. 
13. Porovnání nabídek a cen na pořízení mulčovacího příkop. ramene dle Přílohy ZO 02/2018 č. 3 
14. Informace z Rady obce: 

a) příspěvky Portimo, SDH Odranec, Babybox 
b) zaměstnanci na VPP   
c) výběr zaměstnance – jediná nabídka 
d) Rozpočtové opatření č. 1/2018 – příjmy 89.531 Kč, výdaje 20.324 Kč 
e) zmatečné jednání o silnici v Odranci – již vyřešeno s KSÚS Jihlava 
f) technické odpojení internetových kiosků v Odranci a ve Věcově 
g) pokrytí obecních budov v Míchově, J. Pavlovicích, R. Pasekách a Věcově internetovým 

signálem  
Zastupitelstvo obce schvaluje: 

1. Do návrhové komise byli schváleni Mgr. Miroslava Prudká a Helena Vraspírová,                              
ověřovateli zápisu byli schváleni Věra Zobačová a Ladislav Prchal, zapisovatelkou byla schválena 
paní Jarmila Librová. 

2. Usnesení č. 1/2/2018: pronájem pozemku dle Záměru č. 1.1./2018/PP: část pozemku p.č. 551/1                 
a část p.č. 547/3 – cca 700 m2 v k.ú. Věcov – lokalita Zahrádky za cenu obvyklou (1500 Kč/ha) 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E    
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3. Usnesení č. 2/2/2018: prodej pozemku dle Záměru č. 1/2018/KP: pozemek p.č. 33/2 o výměře                  
49 m2 v k.ú. Věcov za cenu 10 Kč/m2  

4. Usnesení 3/2/2018: prodej pozemku dle Záměru č. 2/2018/PK: pozemek p.č. část 148/4                        
o výměře cca 1.500 m2 v k.ú. Míchov za cenu 10 Kč/m2  Výměra bude upřesněna po vyh. GP 

5. Usnesení 6/2/2018: pronájem pozemku dle Záměru č. 2.2./2018 p.č. 44/2 o výměře 61 m2 – veř. 
prostranství v k.ú. Věcov za účelem skladování materiálu a dřeva za celkovou cenu 334 Kč za rok  

6. Usnesení 8/2/2018: Darovací smlouvu mezi Obcí Věcov a Obcí Lísek v částce 7.000 Kč na svoz                      
a likvidaci bioodpadu  

7. Usnesení 9/2/2018: Smlouvu o smlouvě budoucí mezi ČTI a.s. Praha zastoupenou TEMO-
TELEKOMUNIKACE, a.s. Praha a Obcí Věcov za cenu 1.000 Kč + DPH. Jde o retr. stanici v kú. Jimr. 
Pavlovice u pozemku pč. 527/8 (telefonní zemní vedení)  

8. Usnesení 10/2/2018: Dodatek k Licenční smlouvě o poskytování uživatelských práv a Dodatek                    
ke Smlouvě o technické podpoře mezi Obcí Věcov a TRIADA s.r.o. dle Přílohy ZO 02/2018 č. 1 

9. Usnesení 11/2/2018: Smlouvu o podmínkách napojení o spolupráci a součinnosti při realizaci plyn. 
zařízení a o smlouvě budoucí nájemní č. 9418000655/4000214835 mezi Obcí Věcov a GasNet s.r.o., 
Ústí nad Labem – lokalita k.ú. Věcov U hřiště, pro novou výstavbu RD. Výše ročního nájemného 
2.777 Kč od 01. 01. 2016 dle Přílohy ZO 02/2018 č. 2  

10. Usnesení 12/2/2018: Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
prostřednictvím stacionárních kontejnerů STAC-KONT/2016V3 a Smlouvu o výpůjčce sběrné nádoby 
E_BOXU mezi Obcí Věcov a Asekol a.s. Praha. Nádoby (kontejnery) v počtu 2 ks 

11. Usnesení 13/2/2018: Smlouvou o zřízení věcného břemene č. NM-014330047480/001 mezi Obcí 
Věcov a E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice – p.č. 412/17, 637/1 v k.ú. Věcov – „Věcov příp. NN 
parc. 412/2“. Platba za břemeno ve výši 1.000 Kč bez DPH 

12. Usnesení 14/2/2018: stanovuje (potvrzuje současný stav) 15 (patnáct) členů Zastupitelstva obce 
Věcov pro volební období 2018 – 2022 dle § 68 Zákona o obcích. Zřízení 5 členné rady 

13. Usnesení 15/2/2018: zřízení Pošty Partner na obecním úřadě ve Věcově čp. 61 od 1. 10. 2018 
v rozsahu 23 hodin týdně. Podpis smlouvy dle návrhu, včetně případných dodatků na ost. služby  

14. Usnesení 16/2/2018: nákup mulčovacího ramene KUHN 4734 od firmy Váňa Hybrálec za cenu 
342.430 Kč s DPH dle Přílohy ZO 02/2018 č. 3. Dle poptávky nejvhodnější nabídka 

15. Usnesení 17/2/2018: schválení (potvrzení) Mgr. Miroslavy Prudké do funkce ředitele Základní 
školy a Mateřské školy Věcov, přísp. organizace na další funkční 6 ti leté období – do 31. 07. 2024 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
1. Usnesení 4/2/2018: vyhlášení Záměru č. 5/2018/KP o prodeji pozemků p. č. 57/4 zahrada                      

o výměře 760 m2  za cenu 10 Kč/m2 a st. 98 o výměře 125 m2 za cenu 20 Kč/m2 v k.ú. Věcov, OsV 
souhlasí se záměrem i  prodejem  

2. Usnesením 5/2/2018: Záměr č. 3/2018/KP o prodeji pozemku p.č. 13/3 část stavebního pozemku 
v k.ú. Věcov – výměra bude upřesněna dle GP, OsV souhlasí se záměrem dle zákresu na místě                      
a s prodejem. Cena 10 Kč/m2 

3. Usnesením 7/2/2018: Záměr č. 6/208/KP o prodeji pozemku p.č. 493/11 ostatní plocha                       
o výměře cca 40 m2, p.č. 492 ostatní plocha o výměře 219 m2 v k.ú. Míchov – pozemky                           
u vlastníka domu čp. 35 a pozemek u lesa (nepřístupný). Cena 10 Kč/m2      

Zastupitelstvo obce odkládá: 
1. Realizaci prodeje pozemku dle Záměru 4.2./2018PK v k.ú Míchov – chybí vyjádření Osadního výboru 

Míchov. K záměru se přihlásili dva žadatelé. 
2. Zřízení místní Agendy 21 – po prostudování informací o tomto projektu bude jednáno na dalším 

zastupitelstvu obce 
Zastupitelstvo obce ukládá: 

1. Osadnímu výboru Míchov svolat schůzku se SDH Míchov z důvodu upřesnění požadavků                        
na příspěvek od obce na úpravu výletiště (soc. zařízení a sklad paliva) 
 

Skončeno: 21:45 hodin                        Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
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 Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje, 

že zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2018/2019 se uskuteční ve čtvrtek 26. dubna 2018 v 15 hodin 
v budově ZŠ Věcov. Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. Přineste s sebou 
rodný list dítě, průkaz totožnosti zákonného zástupce popř. jiné dokumenty (např. vyjádření PPP, SPC, 
lékaře). Žádost a dotazník bude vyplněn na místě. 
 

 Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje,  
že dne 15. května 2018 od 9.00 hod do 14.00 hod. se uskuteční zápis dětí do Mateřské školy                                  
v Roženeckých Pasekách. 
Do mateřské školy jsou přijímány děti, které k  31.12.2018 dosáhnou věku 3 let, musí být způsobilé 
zúčastnit se vzdělávací činnosti a být přiměřeně samostatné. Přijímání dětí do mateřské školy provádí 
ředitelka podle stanovených kritérií MŠ a na základě: 
- žádosti rodičů – rodiče obdrží v mateřské škole v den zápisu 
- potvrzení o očkování – netýká se dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné 

Potřebné dokumenty k zápisu:   
- rodný list dítěte 
- občanský průkaz jednoho z rodičů    

Na základě těchto dokumentů může ředitelka školy vydat rozhodnutí. Přijímání dětí do MŠ se řídí školským 
zákonem č. 178/2016 Sb. 
Kritéria k přijímání dětí do Mateřské školy na Roženeckých Pasekách pro školní rok 2018-2019: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní 
docházkou v souladu se zák. č. 178/2016 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon) 

2. Děti k celodenní docházce, které k 31.12.2018 dosáhnou věku 3 let v pořadí od nejstaršího                        
po nejmladší.                                                              

                                                                                          Mgr. Miroslava Prudká, ředitelka ZŠ a MŠ Věcov                                                                                                                                                                                                                                                
 

 

 Přehled realizovaných akcí obce Věcov v roce 2017 

 Výměna oken a dveří u budovy OÚ Míchov-Kovárna + zateplení stropu HZ a nová svítidla v HZ, 
dotace POVV 120 tis. Kč, náklady 278 tis. Kč + 15 tis. Kč světla 

 Pořízení 3 ks dopravních aut pro hasiče (dotace z MV ČR 1200 tis. Kč, z kraje Vysočina 798 tis. Kč 
podíl obce 189,4 tis. Kč x 3 = 568,2 tis. Kč, náklady 2 567 tis. Kč  

 Oplocení dětského hřiště u MŠ R. Paseky – bez dotace, náklady 135 tis. Kč 
 Oprava MK Věcov od Kadeřávků k Zahrádkám – dotace MMR cca 50 %, náklady cca 916 tis. Kč 
 Oprava dalších místních komunikací bez dotace:  

o MK Věcov od Kadeřávků k bytovkám, náklady cca 70 tis. Kč 
o MK Věcov – odbočka k božím mukám u dřevěnic, náklady cca 30 tis. Kč 
o MK u hřiště pro novou výstavbu – bez dotace, náklady cca 453 tis. Kč 
o MK u mostu u Kadeřávků – oprava po křižovatku, náklady cca 112 tis. Kč 

 Zaměření a pozemků pod komunikacemi – Rož. Paseky – Štarkov, náklady cca 68 tis. Kč 
 Zaměření a výkupy poz. pod MK Rož. Paseky nad Ehrenbergerovi – náklady cca 65 tis. Kč 
 Výkupy pozemků v kú. Věcov kolem Kejdy a v kú. Míchov – náklady cca 5 tis. Kč 
 Výkupy pozemků v kú. Věcov u ZŠ park + MK – náklady cca 6 tis. Kč 

Z P R Á V Y  Z  O B C E    
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 Výkupy pozemků pod MK – z Věcova k Odranci – náklady cca 2 tis. Kč 
 Vodovod Odranec  - výstavba hlavního vedení, vodárna + vystrojení vrtu – dotace MZe 3 080 tis. Kč, 

dotace z kraje Vysočina cca 1 220 tis. Kč (podíl obce 1,5 mil. Kč přesunut na rok 2018) Náklady akce 
celkem 5,9 mil. Kč 

 Příprava rozšíření VO Odranec o 5 – 7 světel vč. sloupů – připravena chránička a drát v délce 750 bm 
– náklady cca 155 tis. Kč 

 Zpevnění komunikace Odranec u nové výstavby – náklady cca 60 tis. Kč 

 Dokončení skladu a šatny pro zam. OÚ – lihovar J. P. – svépomocí VPP, náklady cca 65 tis. Kč 

 Elekro-práce v šatně a dílně OÚ v lihovaru – náklady cca 42 tis. Kč 

 Nová hasičská zbrojnice pro DA – (podlaha, zdivo, strop) J. Pavlovice u lihovaru – svépomocí VPP, 
náklady na materiál cca 110 tis. Kč 

 Projekt na výstavbu DPS Věcov , dot. z  MMR max. 600 tis/ 1bj. PD + st. povolení + podání žádosti                   
o dotaci (celk. 6 bj), náklady PD a manažerský servis  cca 400 tis. Kč 

 Projekt na výstavbu soc. bytů v J. P. – dotace cca 550 – 600 tis./1bj, PD + st. povolení, náklady PD 
cca 250 tis. Kč 

 Zajištění PD a analýzy odpadů bio pro zisk dotace na kompostéry pro  RD, + štěpkovač + kont.                            
na textil – dotace cca 80 % – žádost podána úspěšně, náklady cca 80 tis. Kč 

 Zatrubnění kanálu u Broučkových a u Zobačových Věcov – bez dotace, náklady cca 90 tis. Kč 

 Prodloužení a opravy vodovodu u Šikuly Míchov čp. 50 vč. hydrantu  - náklady cca 70 tis. Kč 

 Prodloužení vodovodu v kú. Míchov ke hřišti vč. hydrantu, náklady cca 32 tis. Kč 

 Materiál na přístřešek na palivo u KD R. Paseky – řezivo OÚ, práce svépomocí SDH 

 Nové elektrické automatické zvonění ve zvonici Míchov, náklady cca 44 tis. Kč 

 Zpevnění povrchu pro kontejnery TKO Koníkov u spodní zastávky, náklady cca 8 tis. Kč 

 Elektro přípojka a rozvody vnitřní – zvonice Míchov, náklady cca 18 tis. Kč 

 Odbahnění záchytného rybníčku Věcov u Hřiště + oprava hráze, náklady cca 35 tis. Kč 

 Nový posilovací vrt k vodovodu Věcov + 1 x průzkumný vrt, část z dotace, náklady cca 200 tis. Kč 

 MŠ R. Paseky nové dveře k půdě a výměna 5 ks radiátorů, náklady cca 60 tis. Kč 

 Oprava a zpevnění přejezdu ze silnice k nové byt. výstavbě Míchov, náklady cca 10 tis. Kč 

 Opravy vodovodu Míchov – 2 x havárie, náklady cca 10 tis. Kč 

 Dopravní značení po obcích – opravy a doplnění DZ Odranec, Věcov, náklady cca 60 tis. Kč 

 Pořízení hromosvodové ochrany na budově Obce Věcov  61, náklady cca 104 tis. Kč 

 Oprava hromosvodové ochrany na budově KD R. Paseky, náklady cca 35 tis. Kč 

 Spolupořádání akce Rodáci Odranec, náklady cca 18 tis. Kč 

 Zajištění dotace pro akceschopnost JSDH s CAS Věcov – Dotace 100 % 30 tis. Kč 

 Úprava povrchu a odvodňovací svody na MK na Zadním Koníkově, náklady cca 40 tis. Kč 

 Výměna plyn. kotle v budově OÚ Věcov 61 – kondenzační, náklady cca 75 tis. Kč 
 

 Akce již zahájené nebo schválené k realizaci v roce 2018 
 Vodovod Odranec (vedení hlavního řadu a vodárna) a příprava PD a st. povolení domovních přípojek 

 Pořízení nádob na separ. sběr odpadů a oprava kontejnerů velkoobjemových (nádoby pořízeny).  

Oprava kontejnerů cca 70 tis. Kč 

 Pořízení dom. kompostérů – 80 ks  900 litrů a 100 ks 1400 litrů + 1 ks štěpkovače + kont. na textil               

1 ks (dotace OPŹP až 85%) – bude zahájeno výběrové řízení na dodavatele 

 Pořízení PD a povolení pro stavbu inženýrských sítí a MK vč. GEO posudku  k nové výstavbě RD 

Věcov Nad hřištěm – 198 tis. Kč 

 Výběrové řízení a realizace (zahájení) stavby IS a MK pro novou výstavbu RD Nad hřištěm 

 Výměna svítidel VO za LED svítidla a rozšíření VO v Míchově  (dot. FV 150 tis. Kč)  

 Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Věcov (dot. FV 150 tis. Kč)       

 Pořízení mulčovacího ramene za traktor (dot. POV 127 tis. Kč)        

 PD  pro stavební. část a výběrové řízení – seniorské byty Věcov (6 bj)  včetně zahájení výstavby 

 PD +  st. povolení + žádost o dotaci – sociální byty – lihovar J.P.  (5 bytů)  
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 Kompostárna Věcov – svépomocí (možná spolupráce se ZD Věcov)        

 Rozšíření VO v Odranci nad obcí vč. sloupů ZN        

 Přístřešek na TKO Koníkov spodní zastávka – dřevěný        

 Oplocení u KD Odranec a u lihovaru J. P.           

 Zahájení pořízení změny ÚPD obce č. 2 – dokončení asi až 2019  

 Pořízení dopravních zrcadel J.P.  + Míchov 

 Rekonstrukce – vedení veř. osvětlení v Míchově od Buchtů po kravín (místo drátu kabel) 

 Pořízení sypače komunikací na zimu – samonakládací kapsa cca 600 – 1.000 kg 

 Pořízení PD na rozšíření HZ Odranec vč. výměny oken, dveří, nové jímky, krovu apod. 

 Vyřízení dotace na akceschopnost JSDH s CAS 

 

 Lesní hospodářská evidence za rok 2017 obecní lesy Věcov  
 Výměry celkem 31,5 ha lesního porostu (z toho kú. Odranec 15,97 ha, kú. Věcov 14,19 ha,                          
kú. Jimr. Pavlovice 0,85 ha, kú. Míchov 0,49 ha). Ostatní plocha zalesněná – 2,99 ha. 
Lesním správcem v lese je pověřen pan Pavel Prchal z Roženeckých Pasek.  
Výkon odborného lesního hospodáře pro naši obec vykonává pan Miloš Ostrýž z BnP, tel. 602 610 239,                     
e-mail: milos.ostryz@wotan.cz 
Přehled hospodaření v roce 2017: 

- Vysazeno: 2.500 ks sazenic smrku, 600 ks sazenic olše (část sazenic byla použita na vylepšování 
posazování) – celkem náklady na nákup sazenic 25.000 Kč (odebráno ze šk. Zátoky) 

- Zpracováno celkem 18,00 m3 dřevní hmoty: z toho vše kůrovec smrk  -  použito na palivo 
- Vzniklé holiny pro obnovu: kú. Odranec 0,00 ha, kú. Věcov 0,00 ha  
- Vysazené holiny: kú. Odranec 0,10 ha, kú. Věcov 0,10 ha 
- Nezalesněné holiny: 0  
- Vloženo do lesního hospodaření v roce 2017: 87.000,- Kč (sazenice, nátěry, mzdy, odvody, služby,  

nářadí, PHM, tahání apod.). 
- Získáno z prodeje dřevní hmoty celkem v roce 2017: cca 7.000,- Kč (pouze část paliva) 

V roce 2017 se pouze v lese čistilo a zpracovávala nahodilá těžba - kůrovec. V lese se bude hospodařit dle 
nového LHP .                                         Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 

 

 Svoz spalitelného velkoobjemového odpadu – od pondělí 23. dubna do 30. dubna 2018 
 

Vozy budou rozmístěny v jednotlivých obcích na obvyklých místech.                    

Do vozů patří jen velkoobjemový odpad vhodný ke spálení.   

Prosíme občany, aby do vozů nevhazovali elektrospotřebiče, bioodpady, 

plasty, pneumatiky, stavební nebo nebezpečné odpady!! 
 

 

 V pátek dne 27. dubna 2018 se v obci Věcov a všech místních částech uskuteční 
mobilní svoz nebezpečného odpadu a elektroodpadu. 

Časový plán:  
Odranec    15:00 – 15:15 hod. u zastávky  
Koníkov    15:20 – 15:30 hod. u spodní zastávky  
Roženecké Paseky   15:40 – 15:55 hod. u KD  
Věcov     16:00 – 16:20 hod. u zastávky  
Jimramovské Pavlovice  16:55 – 17:10 hod. u zastávky na návsi a u lihovaru  
Míchov    17:15 – 17:25 hod. u zastávky na návsi  
Časy jsou pouze orientační, při větším množství a výměně kontejneru při naplnění 
se časy pro obce Míchov a Jimramovské Pavlovice mohou posunout 

S V O Z  O D P A D Ů    
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Odevzdat můžete tyto druhy odpadů:  
 oleje, barvy, ředidla, kyseliny, pesticidy a jiné chemikálie, filtry a znečištěné výrobky od olejů apod. 

látek, akumulátory, pneumatiky a další věci ropného či podobného původu, zářivky, výbojky, lednice, 
mrazáky, televizory, mixéry, konvice a ostatní elektro zařízení, eternitovou krytinu a výrobky 
z azbestem, autoplasty, plexiskla, apod.  

 odpady neurčitelného původu 

 Dále můžete odložit veškerý elektroodpad.      
Tento odpad můžete odevzdat bezplatně v rámci odpadového hospodářství obce.  

Svoz provede firma TS služby, s.r.o., NMnM nákladním autem s velkoobjemovým kontejnerem.  
Důrazně žádáme občany, aby tento odpad neodkládali předem a vyčkali příjezdu svozového vozidla ! ! ! 
Starší občané mohou při větším množství tohoto odpadu požádat obec o odvoz od domu.  
Svozu se zúčastní zaměstnanci obce, kteří pomůžou s naložením.  
 

 V KAŽDÉ OBCI JSOU UMÍSTĚNY ORANŽOVÉ KONTEJNERY NA BIOODPAD – 
PROSÍME OBČANY A CHALUPÁŘE, ABY JE POUŽÍVALI – ODPAD                           
ZE ZAHRÁDEK (DRNY, VĚTVE A LISTÍ) OPRAVDU NEPATŘÍ                                    
DO KONTEJNERŮ  NA  SMĚSNÝ  KOMUNÁLNÍ  ODPAD – DĚKUJEME 

 

 Č I S T Á   V Y S O Č I N A   D U B E N   2 0 1 8 
 úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině  pytle na odpad jsou poskytovány zdarma                            
na obecním úřadě ve Věcově  svoz odpadků u silnic I., II. a III. třídy mimo obce zajišťuje KSÚS Vysočiny                 
 v případě sběru odpadků v obci si domluvte sběr a svoz s obecním úřadem na tel. 566 562 821  akce 
nenahrazuje svoz domácího velkoobjemového odpadu  sběr a svoz odpadu z ostatních ploch je nutné 
konzultovat s jejich vlastníkem  vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových organizací, 
obcí i jednotlivců!  
        Zdeněk Vraspír, starosta obce, tel. 724 184 759 
 

 

 Rozbory vody Věcov čp. 66, Roženecké Paseky čp.1,  Míchov čp. 19 
 

Ukazatel Limit Věcov  Rož. Paseky Míchov 

Teplota vody 8 – 12  4,6 7,7 4,8 

Barva 20 <2,0 <2,0 <2,0 

Zákal  5 <0,02 <0,02 <0,02 

pH 6,5–9,5 6,8 7,5 6,8 

Tvrdost celková 2,0 – 3,5  0,54 0,50 0,72 

Dusičnany 50 5,3 5,7 8,2 

Dusitany 0,50  0,05  0,05  0,05 

Amonné ionty 0,50 0,05  0,05  0,206 

Železo  0,20 <0,04 0,04 0,04 

Mangan  0,05 0,064 <0,02 <0,022 

Hliník  0,20 0,21 0,035 0,135 

Enterokoky  0 0 0 0 

Koliformní bakterie 0 0 0 0 

Počty kolonií při 220C 200 0 0 13 

Počty kolonií při 360C 40 0 0 0 

Pesticidní látky celkem 0,50 <0,025 <0,025 <0,025 

Chlor volný 0,30 0,05 0,04 0,06 
 

    R O Z B O R Y  V O D Y    
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Jak to všechno začalo…  
Kroužek pro děti fungoval na Odranci již před několika lety, po desetileté odmlce jsme se rozhodli v roce 
2016 pro obnovení jeho činnosti. Důvodem a hlavním impulsem byl nárůst nové mladé generace, u které 
by byla škoda nerozvíjet pohybové schopnosti a přátelského ducha v kolektivu. Dalším faktorem byly naše 
vzpomínky na dětská léta plná her a dobrodružství v přírodě či na hřišti, nechtěli jsme tak v současné době 
plné herních konzolí a jiné elektroniky nechat děti upoutané doma v křeslech. Na základě počtu ratolestí 
v obci jsme se tedy společně s Pavlem Macháčkem a Markem Bobulou rozhodli založit hasičský kroužek. 
Název může být poněkud zavádějící, nejde totiž čistě o kroužek zabývající se pouze požárním sportem, 
snažíme se pro děti vymýšlet i jiné aktivity a zábavné programy. Na jejich organizaci a přípravě se podílí 
také Marcela Lamplotová a Edita Kadlecová, díky kterým se mohly uspořádat akce, o nichž se v příspěvku 
ještě dočtete.  
… současnost …  
V současné době kroužek navštěvuje 14 dětí v rozmezí od 4 do 11 let. Scházíme se pravidelně dle předchozí 
domluvy každý víkend, když je třeba připravit se na závody, podřídíme tomu program a potrénujeme                   
dle potřeby. V létě trávíme čas venku na místním hřišti, v zimě pak navštěvujeme sál v kulturním domě, 
pokud nám to sněhové podmínky umožní, do programu zapojíme i lyžování a jiné zimní radovánky. 
Snažíme se, aby zhruba dvouhodinová náplň činností byla pro děti zajímavá a zábavná, největší odměnou 
jsou pro nás spokojené úsměvy a vyjádření těšení se na další týden.  
… začátky a 1. rok …  
Již od pomyslné startovní čáry, myšlené jako začátek kroužku, jsme se snažili s dětmi učit všestrannosti.                      
V úvodu se týkal spíše sportovních aktivit, ale plynule jsme společně přecházeli k poznávání hasičských 
zákonitostí a také strastí. Vrcholem úvodního cyklu bylo uspořádání cvičného požárního zásahu. Děti přijely 
hasičským vozem, nesměla chybět siréna ohlašující požár a helmy pro malé požárníky. Za drobné pomoci   
se podařilo zásahové skupince spojit hadice a mohlo se utíkat vstříc hašení, k čemuž pro tentokrát 
posloužily cvičné terče. I přes drobný problém s technikou se zásah povedl, děti skropily terče a odměnou 
pro ně byl potlesk rodičů, prarodičů a dalších přihlížejících. V zimě se nám díky sněhové nadílce povedlo 
uspořádat Párkové závody. V létě se za pomoci již zmiňovaných Marcely a Edity mohly děti těšit                            
na zpestření a dobrodružství v podobě Dinosauří stezky odvahy, kdy plnily v doprovodu dospělé osoby 
naučné úkoly, na závěr byly odměněny řízkem z dinosaura . Minulý rok se pak na sportovištích utkala 
enkláva malých olympioniků, kteří si vyzkoušeli zápolení pod pěti kruhy v netradičních sportech. Obě akce 
byly velmi povedené, děti si je náramně užily a snad se nám povede na ně navázat. Tímto bych chtěl oběma 
zástupkyním něžnějšího pohlaví v našem organizačním týmu poděkovat za spolupráci!  
                      Jan Buchta, Odranec 
... pokračování příště...                             

 
V našich obcích se začal objevovat nový druh brouka – majka  
fialová. Je to brouk 10 až 30 mm dlouhý z čeledi majkovitých,                    
s hlavou a štítem jemně tečkovanými. Má zkrácené krovky, které 
jen z části zakrývají zadeček. Kovový lesk je proměnlivý — modrý 
nebo modrofialový. Majka při vyrušení roní z kloubů nožek silně 
jedovatý nažloutlý výpotek s obsahem kantharidinu a způsobuje 
bolestivé puchýře, které se špatně léčí. Při požití brouka může                      
v krajním případě dojít i ke smrtelným otravám.  
 

U  P  O  Z  O  R  N  Ě  N  Í       

M L A D Í  H A S I Č I  O D R A N E C       
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Okrsek Věcov pořádá 

OKRSKOVÉ KOLO  
HAS. SOUTĚŽE V KLASICE   

SOBOTA 28. dubna 2018  
OD 13:00 HODIN 

  

HŘIŠTĚ ROŽENECKÉ PASEKY 
 

Občerstvení zajištěno 
V případě nepřízně počasí se soutěž překládá  

na 5. 5. 2018 – termín bude upřesněn!! 
 

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


