
 

  

 

 

 

 
 

                            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   8/2018 
  

P.F.  2019 
 
Vážení a milí spoluobčané, chalupáři, sousedé…. 
 
konec roku se kvapem blíží a s ním přicházejí i nejkrásnější svátky v roce Vánoce a na závěr Silvestr.  
 Tyto svátky by měly být místem klidu, pohody a míru. Také vyjádřením vzájemné lásky 
k bližnímu, tolerance a pochopení. K vánočním svátkům patří vánoční stromeček, na Štědrý den                         
i dárky a někde kapr. Vánoce jsou pro většinu z nás chvíle pohody prožité v radosti a štěstí ze svých 
nejbližších. Na každém z nás je, aby si ten svůj prožitý rok zhodnotil, jaký byl, co se nám podařilo                 
a co třeba ne. Také je třeba se zamyslet, co nám ten letošní rok mohl dát a co jsme proto my sami 
udělali a co si přejeme, a chceme v roce novém. Velmi smutné a bolestné je úmrtí v rodině a mezi 
přáteli, nebo pokud někdo vážně onemocní. 
 Nový rok většině z nás přinese něco dobrého, očekávaného, nebo i překvapujícího. Pro některé 
to možná bude stejný rok jako ten letošní. Občas je třeba jít tomu, co si přejeme, naproti a být 
trochu nápomocni svému štěstí.   
 Rád bych Vám všem poděkoval za pomoc, podporu, radu a vstřícný přístup k veřejnému životu 
v naší obci. Moc bych poděkoval všem občanům, organizacím a spolkům za vzájemnou podporu                  
a aktivní zapojování do dění v obci. Pracovat ve spolkové činnosti a v podobných veřejných 
činnostech chce velkou podporu rodiny a za to všem také moc děkuji. 
 Mým přáním a určitě i našim společným přáním je, aby se nám v obci hezky žilo, fungoval 
společenský i kulturní život, služby. Také si přeji, aby bylo co nejméně vzájemných problémů                        
a nepříjemností, a abychom v sobě nacházeli vzájemnou důvěru, podporu a pomoc. Určitě každý 
má zájem na rozvoji a růstu obce. 
 Mým přáním pod stromeček je si vzájemně nezávidět, nepřidělávat si zbytečně starosti 
malichernostmi a otevřeně bez emocí řešit vzniklé problémy. Někdy stačí více osobní snahy, než  
spoléhat na jiného.  
 Nakonec si Vám dovoluji popřát krásné prožití svátků vánočních, pohodu u stromečku                        
a v kruhu rodinném a Nový rok ať je úspěšný a dle vašich představ.  
 
Také všem přeji pevné zdraví a štěstí. 

        Zdeněk Vraspír,   starosta obce 
 
 

http://www.vecov.cz/
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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 Výpis z USNESENÍ řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 9/2018 konaného  

dne 27. listopadu 2018 v 18:00 hodin v KD Roženecké Paseky čp. 1 
Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Ing. Jan Chroust, Pavel Topinka, Bc. Jaroslava 
Bobková, Marek Buřval, Mgr. Miroslava Prudká, Milan Lamplot, Jan Kostečka, Mgr. Aleš Tulis, Ing. Jiří Mareček     
Omluveni: Milan Černý, Helena Vraspírová, Pavel Macháček, Jana Kadeřávková 

Kontrola usnesení:  

 Nic nebylo uloženo 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 Postoj občanů Roženeckých Pasek k provozu obchodu  na veřejné schůzi dne 27.11. 2018 v 17:00 hod.                        

– 18 se vyjádřilo k doplacení ztráty za rok 2017, aby se prodejna neuzavřela, 2 byli proti doplacení 

 Složení Osadních výborů (Věcov a Odranec 7mi členné, ostatní 5ti členné) 

 Složení kulturních komisí v jednotlivých místních částech 4-6ti členné 

 Žádost o koupi pozemku v k. ú. Věcov a ukládá OsV  žádost projednat a podat vyjádření 

 Žádost o koupi pozemku v k. ú. Míchov a ukládá OsV žádost projednat a podat vyjádření 

 Žádost o koupi pozemku v k. ú. Jimramovské Pavlovice a ukládá OsV žádost projednat a podat vyjádření 

 Výkaz čerpání rozpočtu obce v roce 2018 

 Návrh rozpočtu obce Věcov na rok 2019 – příjmy 11.490.000 Kč, výdaje 11.490.000 Kč předložený po jednání 
FV - dle Přílohy ZO 09/2018 č. 1 

 Požadavky do rozpočtu obce  

 Plán akcí obce Věcov na rok 2019 

 Probíhající akce obce Věcov 

 Plán inventur a kontrol majetku obce 

 Možnosti dotačních titulů na rok 2019 

 Seznam udržovaných úseků komunikace ve Věcově a v místních částech – prohrnování silnic v zimě 2018 -
2019. Prohrnovači zůstávají beze změn 

 Cenovou nabídku ENVIRO-EKOANALYTIKA s.r.o. na rozbory vody pro vodovod Odranec 

 Cenovou nabídku na sekční vrata a okna pro hasičskou zbrojnici v Jimramovských Pavlovicích 

 Změnu provozní doby Pošty Partner ve Věcově od 01. 01. 2019 – nově v pondělí do 15:30 hodin (původně                                   
do 16:00 hodin), v úterý do 10:00 hodin (původně do 09:00 hodin), ve středu do 16:30 hodin (původně do 
17:00 hodin) 

 Protokol č. 66/18 o kontrole dotací Krajským úřadem Kraje Vysočina na poskytování sociálních služeb v obci 
Věcov s výsledkem – bez nedostatků 

 Zamítnutí žádosti stavebníka o dodatečné povolení stavby včelínu, skladu a oplocení v k.ú. Roženecké Paseky 
Krajským úřadem Kraje Vysočina 

 Rozhodnutí – stavební povolení rekonstrukce komunikace II/357 Strachujov – Jimramov, realizace 2019-2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 
 Usnesením č. 1/9/2018: úhradu ztráty prodejny v Roženeckých Pasekách ve výši cca 11.000 Kč COOPu Velké 

Meziříčí za rok 2017. Další jednání proběhne po ukončení roku 2018 

 Usnesením č. 2/9/2018: předsedy osadních výborů pro volební období 2018 – 2022: Jimramovské Pavlovice – 
Konvalinka Libor, Míchov – Havel David, Věcov – Bc. Bobková Jaroslava, Roženecké Paseky – Prudký Luboš, 
Odranec – Buchta Jan, Koníkov – Černý Milan 

 Usnesením č. 3/9/2018: Smlouvu o zřízení věcného břemene č. NM-014330050589/001 – VN Jimr. Pavlovice 
– trafostanice Míchov, pozemek p.č. 493/11 v kú. Míchov. Cena věcného břemene 17.000 Kč + DPH 
jednorázově 

 Usnesením č. 4/9/2018: Odprodej  pozemku dle Záměr č. 3/2018/KP  v kú. Věcov, dle GP č. 231-71/2018  
nově utvořený pozemek  pč. 684 o výměře 23 m2 z majetku obce a odkoupení dle GP č. 231-71/2018  nově 
utvořeného pozemku pč. 676/2 o výměře 6 m2 do majetku obce – vše  v kú. Věcov a za cenu 10 Kč/m2   

 Usnesením č. 5/9/2018: Rozpočtové opatření č. 9/2018 dle Přílohy ZO 09/2018 č. 2 –navýšení příjmů                        
o 3.108.260,34 Kč a výdajů 1.159.059,00 Kč 

 Usnesením č. 6/9/2018: dodatek ke smlouvě s firmou ENVIRO-EKOANALYTIKA, s.r.o. Velké Meziříčí na 
monitoring pitných vod – vodovod Odranec dle nabídky č. ENV/BH/101/27112018 ze dne 27.11.2018                     

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  
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 Usnesení č. 7/9/2018: nákup oken a vrat do hasičské zbrojnice  v Jimramovských Pavlovicích od firmy                       
RI OKNA Bystřice nad Pernštejnem za cenu 72.125 Kč se zárukou 60 měsíců  na vrata a okna a 24 měsíců                   
na montáž 

 Usnesením č. 8/9/2018: Zápis do kroniky obce Věcov (společná) za rok 2017 dle návrhu kronikářky                   
s drobnými úpravami a doplněními 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Záměr obce  č. 4.4./2018/PP  v kú. Věcov pozemek  pč. 412/13, st. 143 a pč. část 423 – sportoviště Věcov za 

účelem sportovních a kulturních akcí a možnosti využití dotačních příležitostí     

Zastupitelstvo obce ukládá: 
 OsV Věcov projednat - Žádost o koupi pozemku v k.ú. Věcov a podat vyjádření 

 OsV Míchov projednat  - Žádost o koupi pozemku v k.ú. Míchov a podat vyjádření 

 OsV Jimr. Pavlovice projednat -  Žádost o koupi pozemku v k.ú. Jimramovské Pavlovice a podat vyjádření 
Skončeno: 21:00 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
 
 

 Výpis z USNESENÍ řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 10/2018 konaného  
dne 14. prosince 2018 v 17:00 hodin v ZŠ Věcov čp. 66 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Eva Laštovicová (místostarostka), Ing. Jan Chroust, Pavel Topinka, Bc. Jaroslava 
Bobková, Marek Buřval, Mgr. Miroslava Prudká, Milan Lamplot, Mgr. Aleš Tulis, Ing. Jiří Mareček, Helena Vraspírová, 
Pavel Macháček, Jan Kostečka – příchod v 17:05 hodin, Milan Černý – příchod v 17:05 hodin 
Omluveni: Jana Kadeřávková  
Kontrola usnesení:  
• Nic nebylo uloženo 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
• Výpočet poplatku za tzv. skládkovné pro rok 2019 dle předlohy 
• Podání žádosti o Změnu ÚPD Obce Věcov č. 2 a seznam 15 žadatelů dle Přílohy ZO 10/2018 č. 3 
• Odstoupení od žádosti o koupi pozemku  
• Plán výstavby běžecké dráhy na mezi u hřiště ve Věcově – pro hasiče, veřejnost a školu 
• Projekt na inženýrské sítě v lokalitě U hřiště s poptávkou u firmy IPI s.r.o. Žďár nad Sázavou na výběrové 
řízení na zhotovitele akce 
• Informaci o přípravě prodeje pozemků k výstavbě v lokalitě nad hřištěm ve Věcově - po výběru zhotovitele 
zasíťování a určení ceny nákladů na IS a MK se pozvou stavebníci a budou seznámeni s dalším postupem,                                 
s předběžnou cenou pozemků a dalšími činnostmi v lokalitě 
• Podané žádosti o změnu ÚPD obce č. 2 a seznam žadatelů – viz příloha 
• Nařízení vlády č. 202/2018 – týká se odměn neuvolněných zastupitelů  
• Poděkování JRK ČR Praha za pořízení kompostérů a tím pádem šetrnějšímu přístupu k přírodě a ušetření CO2 
• Tříkrálovou sbírku v období od 1. 1. do 14. 1. 2019 
• Stav vody v obecních studních – Odranec 6-7m3 za den (plán v projektu cca 20 m3) – obec zvažuje reklamaci 
díla, voda zatím dostačuje, ale je omezen odběr pro ZD. Uvažuje se o napojení druhého průzkumného vrtu.                               
V ostatních vodovodech je vody dostatek, Věcov stačí zásoba ze studní, Míchov se doplňuje i z vrtu 
Zastupitelstvo obce schvaluje: 
• Usnesením č. 1/10/2018: Obecně závaznou vyhlášku obce Věcov č. 2/2018 o místním poplatku za provoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a Přílohu č. 1                         
k Obecně závazné vyhlášce č. 2/2018 – výše poplatku na rok 2019: 500 Kč/osoba s trvalým pobytem/vlastník 
nemovitosti sl. k ind. rekreaci . Slevy zůstávají zachovány i nadále stejné – Příloha ZO 10/2018 č. 2  
• Doplatek poplatku za tzv. skládkovné z rozpočtu obce ve výši 80 Kč/osoba s trvalým pobytem – výsledná 
částka 420 Kč rok. 
• Usnesením č. 2/10/2018: Potvrzení již schváleného zahájení pořízení Změny č. 2 Územního plánu Věcov                       
s finanční spoluúčastí žadatelů do této změny. 
• Určení výkonem pořizovatele změny č. 2 Územního plánu obce MěÚ Nové Město na Moravě 
• Potvrzení pana Zdeňka Vraspíra určeným zastupitelem při pořizování této změny č. 2 ÚPD 
• Výši finanční spoluúčasti žadatelů na pořizování změny č. 2 ÚPD obce ve výši  -  7.000 Kč nevratná záloha                    
na jednu žádost o změnu + doplatek 3.000 Kč pro úspěšného žadatele a zapracování do ÚPD obce – změna č. 2 
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• Usnesením č. 3/10/2018: Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 6011404150 uzavřenou mezi ZDAR, a.s.  a obcí Věcov      
na období do 31. 12. 2020 – cena přepravního výkonu od roku 2019 – 37,33 Kč/km    
• Usnesením č. 4/10/2018: Smlouvou o propagaci a reklamě č. 2/154/2017 mezi obcí Věcov a LESY ČR s.p. – 
reklamní plnění na veřejné kulturní akci - vánoční besídce MŠ dne 18.12.2018 za cenu 5.000 Kč bez DPH 
• Usnesením č. 5/10/2018: Smlouvou o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny NN č. 12456564 – 
lokalita Nad hřištěm ve Věcově (5 RD) mezi obcí Věcov a E.on Distribuce a.s.   
• Usnesením č. 6/10/2018: Pronájem dle Záměru 4.4/2018/PP – pozemek pč. 423 (cca 200 m2) a pč. 412/13 
(7.790 m2), ostatní plocha – sportoviště a pč. st. 142 (30 m2), zastavěná plocha + sklad nářadí. Nájemce SDH Věcov      
od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 a ukončuje současnou nájemní smlouvu s TJ Věcov na tyto pozemky 
• Usnesením č. 8/10/2018: Odkup pozemku v k.ú. Věcov pč. 144/12, ostatní plocha o výměře 192 m2 za cenu 
10 Kč/m2 
• Usnesením č. 10/10/2018: Rozpočtové opatření č. 10/2018 dle Přílohy ZO 10/2018 č. 3 – navýšení příjmů 
DPH 1211 o 290.000 Kč  
• Pověřuje Radu obce provedením nezbytných rozpočtových úprav, které nastanou do konce účetního období 
-  do 31.12. 2018 
• Usnesením č. 11/10/2018: Rozpočet obce Věcov na rok 2019 jako vyrovnaný dle původního návrhu – příjmy 
11.490.000 Kč, výdaje 11.490.000 Kč dle Přílohy ZO 10/2018 č. 4  
• Usnesením č. 12/10/2018: Výši odměn pro neuvolněné členy zastupitelstva obce s platností od 1. 1. 2019:  
zastupitel 500 Kč, člen rady 900 Kč, místostarosta 6.000 Kč,  předseda FV a KV 600 Kč,  předseda OsV 1.200 Kč 
• Usnesením č. 13/10/2018: Členský příspěvek pro Mikroregion Novoměstsko (CSS) na rok 2019 v celkové výši 
19.415 Kč (zvýšení z 16 Kč na 23 Kč za obyvatele obce, z toho pro MAS Zubří země 3.177 Kč tj. 4,50 Kč)  
• Usnesením č. 14/10/2018: Dar ve výši 7.766 Kč na vybavení dětského oddělení nemocnice v Novém Městě    
na Moravě (11 Kč za obyvatele obce). Darovací smlouva bude uzavřena mezi obcí a Mikroregionem Novoměstsko          
a poté převedeny dary na nemocnici  
• Usnesením č. 15/10/2018: Příspěvek na penzijní připojištění ve výši 300 Kč měsíčně pro zaměstnance naší 
obce (po odpracování min. 12 měsíců) – 6 zaměstnanců a starostu obce p. Vraspíra s platností od 1. 1. 2019   
• Usnesením č. 16/10/2018: Zápis do kroniky obce za rok 2017 dle zaslaného návrhu  
Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
• Usnesením č. 7/10/2018: Záměr č. 10/2018/KP na prodej pozemků v k.ú. Míchov – pč. 7/1 – TTP o výměře 
1.045 m2 a pč. 177/4 ost. plocha o výměře 3 m2 za cenu 40 Kč/m2 vč. DPH 
• Usnesením č. 9/10/2018: Záměr č. 5.5/2018/PP – pronájem pozemku pč. 657/4 a pč. 8/2 o celkové výměře               
6 m2.  Pronájem dle sazby veřejného prostranství v OZV. 
Zastupitelstvo obce potvrzuje: 
• Schválení zahájení pořízení Změny č. 2 ÚP Obce Věcov s finanční spoluúčastí žadatelů 7 000 Kč nevrtná 
záloha a 3 000 Kč doplatek při úspěšném zařazení do změny.  
Skončeno: 19:45 hodin                                              Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 
 

 
  

 V období vánočních svátků (od pondělí 24. prosince do úterý 1 ledna) bude obecní úřad ve Věcově 
z důvodu dovolené pro veřejnost UZAVŘEN. 

      Děkujeme za pochopení 
 

 
 
Pondělí  24. prosince ZAVŘENO 
Úterý  25. prosince ZAVŘENO 
Středa  26. prosince ZAVŘENO 
Čtvrtek 27. prosince 08:00 – 10:00 hodin 
Pátek  28. prosince 08:00 – 09:00 hodin 
 

Pondělí  31. prosince 08:00 – 09:00 hodin 
Úterý   1. ledna ZAVŘENO 
Středa   2. ledna 08:00 – 12:00     
    13:00 – 15:30 hodin 
Čtvrtek  3. ledna 08:00 – 11:00 hodin 
Pátek  4. ledna 08:00 – 10:30 hod 

 

P R O V O Z  P O Š T Y  V E  V Ě C O V Ě  N A  K O N C I  R O K U  

P R O V O Z  O B E C N Í H O  Ú Ř A D U  V E  V Ě C O V Ě  N A  K O N C I  R O K U  
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POZOR: OD 1. LEDNA 2019 ZMĚNA HODIN PRO VEŘEJNOST NA POŠTĚ PARTNER: 
Pondělí 08:00 – 10:00 13:00 – 15:30 

Úterý 08:00 – 10:00  

Středa 08:00 – 10:00 13:00 – 16:30 

Čtvrtek 08:00 – 10:00  

Pátek  08:00 – 09:00 

Telefon:  561 202 215 
 

 
 

» Při problému se sjízdností volejte vedoucího cestmistrovství Bystřice n. P. p. Maška, tel. 566 550 131, 
723 862 523, nebo mistra údržby Bystřice n. P. tel. 566 550 949, 566 550 132 – v pracovní době od 6:00 
do 14:30 hodin, nebo dispečink Žďár nad Sázavou tel. 566 692 020, 723 193 811   

Mimo tuto dobu na: nepřetržitý dispečink KSÚS v Jihlavě, tel. 567 117 100 

 

» Udržované komunikace ve Věcově a místních částech:  
Věcov: 
Od hl. silnice II/360 naproti zastávce, k tel. budce, přes mostek na náves ( při tom vyhrnout u sběrného místa TKO                      
a od HZ), pokračovat kolem has. zbrojnice k transformátoru. Od hl. silnice II/360 u restaurace přes most k prodejně 
Jednoty COOP a pokračovat kolem dětského hřiště na hlavní silnici II/360 naproti kravínu ZD. Od křižovatky                          
u Agrofarmy Kadeřávkových čp. 25 nahoru k bytovkám čp. 77-79  a k nové výstavbě u hřiště čp. 91 a 92, také                      
od Agrofarmy čp. 25 k novost. dřevěných domků pod vodojemem čp. 95 a 96 (po vodojem), od p. Nyklové a bytovek 
čp. 77-79  pokračovat kolem Fuchse čp. 21 až ke Štěrbovým čp. 82. Parkoviště ZD před obecním úřadem, komunikaci 
před obecním úřadem čp. 61 a pod základní školou čp. 66 dolů na náves a dále u zastávky autobusu.  Od tel. budky 
na návsi kolem Navrátilových čp. 37 ke koupališti a zpět kolem Laštovicových čp. 47 k tel. budce. Pokud bude zamrzlá 
zem a nebo větší vrstva ujetého sněhu tak i vyhrnout komunikaci od Zítky Emanuela čp. 22 a od Dostálových                         
ke škole. V případě provozu lyžařského vleku nebo větší vrstvy sněhové pokrývky prohrnout parkoviště u restaurace. 
MK kolem opravny aut Libra čp. 19 (nezpevněná) a u Karmazínů čp. 17 (nad děts. hřištěm). Na požádání prohrnout 
cestu ke Korábu čp. 31 a kopec do Míchova a do Odrance 

Odranec: 
Autobusová otočka u KD čp. 6, u kontejnerů PDO. Od KD dále přes náves (náves se i rozšíří) kolem Kalichových                       
až ke kú. Kuklík (dřevěné posezení). Od KD do Hliníků kolem Štorkových a Hanychových čp. 3 až k hl. silnici č. 36037.  
Od zvoničky kolem hasič. zbrojnice čp. 57 zadem za Bukáčkovi směrem ke kravínu. Horní cestu od Kalichových k nové 
výstavbě (nezpevněná) kolem dílny Klempo až na komunikaci u kravína.  Na požádání vyhrnout na Zadní Koníkov                 
k  čp. 45a MK od p. Husákové k ZD 

Koníkov: 
MK  od hl. silnice u dřevěné aut. zastávky kolem Černých až k Laštovičkovým. MK  od křížku pod Havlíčkovi spodní 
cestou kolem Slámových a Řádkových až k hl. silnici směr Odranec. Plochu u obou zastávek autobusu a u kontejnerů 
TKO, dle možností u čp. 25 – nezpevněná a na požádání Uhelnici 

Míchov: 
MK od hl. silnice kolem rybníka k dřevodílně Sedláček a dále kolem výletiště pod rybníkem. MK od hl. silnice                         
u zvoničky kolem kovárny čp. 21 a Bartoňové až po Laštovičku Jaroslava, k tomu odbočka k čp. 14, odb. ke Strakovým 
a MK kolem Kašových. MK od dětského hřiště kolem Cetkovských k rybníku na návsi. MK od hl. silnice kolem 
sportovního hřiště po silážní jámu. MK od hl. silnice k Šikulovi L.  čp. 50. MK od hl. silnice k Vrátným čp. 1 a. nahoru 
kolem p. Vávry na hl. silnici. Dle možností vyhrnovat u has. zbrojnice od vrat, u zastávky autobusu, u kontejnerů TKO,  
u vodojemu. Na požádání prohrnout  MK k Šibravovým čp. 38 

Roženecké Paseky: 
Parkoviště a prostor kolem kulturního domu čp. 1 vč. rampy u prodejny a u kontejnerů + odbočovací pruh u zastávky 
autobusu. MK z hlavní silnice č. 360 na Štarkov přes Spálený Dvůr až k silnici do Míchova. MK od hl. silnice č. 360 
kolem Ehrenbergerových k Nebolovým. Cestička pod Votavovy čp 46  (od zastávky) ke Štarkovu– (nezpevněná). MK                          
k Mrkosovým čp. 16 
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Jimramovské Pavlovice: 
Od hlavní silnice č. II/360 u Bořiny kolem kravína až ke křižovatce pod rybníkem a pokračovat kolem rybníka na návsi  
s odbočkou k Halvovým čp.15, a k čp.43. Od zastávky autobusu k Vaníčkovým po čp 45 (Lempera). Od hlavní silnice               
u  lípy pod Dvořákovy k M. Černému + odb. k Procházkovým. Od hl. silnice u lípy pod Dvořákovy  k p. Kutalové čp. 44. 
Od hl. silnice 36034 ke Chroustovým čp. 24 po stodolu. Naproti lihovaru ke Korbářovým čp. 23. Od hl. silnice 
Totuškovým čp. 7 a ke Konvalinkovým čp. 8. Od zatáčky nad lihovarem k nové výstavbě RD po Holčapkovy a od statku 
k p. Sýkorovi. Nádvoří u lihovaru, prostor u zastávky autobusu, u kontejnerů  PDO a před hasičskou zbrojnicí.  

Ostatní ujednání: 
Komunikace Věcov – Odranec a Věcov – Míchov se budou prohrnovat pouze ojediněle na žádost objednatele (včetně 
Korábu –p. Hájková a Zadního Koníkova - p. Bobula). 
Obec nezajištuje ani nehradí individuální prohrnování k rodinným domům, garážím či provozovnám apod. 
soukromých cest.  
Ve Věcově 11/2018                                                                                                                          Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 
 

 
» Kontejnery 

Vážení občané, jako každý rok bychom Vás rádi upozornili na nutnost nesypat                  

do kontejnerů ŽHAVÝ POPEL.  Popel z kotle nebo kamen nejprve opatrně přendejte                   

do žáruvzdorné kovové nádoby a počkejte, až zcela vychladne – nejméně                                                        

do druhého dne. Vychlazený popel bez oharků můžete poté přesypat do popelnice. Hrozí 

vážné nebezpečí vzplanutí nejen kontejneru, ale i objektů v okolí sběrného místa a dokonce                 

i vozu na svoz komunálního odpadu 
TS služby s.r.o. Nové Město na Moravě oznamují, že svoz komunálního odpadu v době vánočních svátků 

bude proveden následovně: 

Za pondělí 24. 12. 2018 bude proveden náhradní svoz v sobotu 22. 12. 2018 

Za úterý 25. 12. 2018 bude proveden náhradní svoz v neděli 23. 12. 2018 

Za úterý 1. 1. 019 bude proveden náhradní svoz v sobotu 29. 12. 2018 

V ostatních dnech zůstane svoz bez změn 

 
 

» Kontejnery na elektroodpad 

Ve Věcově na návsi a v Jimramovských Pavlovicích u lihovaru jsou nově umístěny červené kontejnery                     

na elektroodpad. Do kontejnerů můžete odkládat: 

• mobilní telefony, vysílačky, navigace 

• přehrávače mp3, rádia 

• notebooky, klávesnice, myši 

• baterie a nabíječky 

• kalkulačky, budíky 

• elektronické hračky, auta na vysílačku, roboti 

• menší kuchyňské spotřebiče (šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné konvice aj.) 

• fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí strojky 

• žehličky, ruční vysavače 

• další elektrospotřebiče do velikosti 40 × 50 centimetrů 
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» Výzva k šetření vodou z veřejných vodovodů 

Z důvodu dlouhodobého deficitu srážek došlo na našich vodních zdrojích                      
k poklesu hladin vody. S vodou je třeba nakládat hospodárně a předejít stavu, 
kdy by dodávky byly omezovány. Žádáme Vás jako odběratele vody                             
k maximálnímu šetření s pitnou vodou při jejím každodenním používání, aby 
nemuselo docházet k omezování její dodávky.     
Děkujeme                                                                                             Za Obec Věcov Zdeněk Vraspír, starosta obce 

 

» Žádáme majitele rekreačních objektů, aby do 14. 12. 2018 nahlásili na obecní úřad stav vodoměru               
– tel. 566 562 821, email obu.vecov@tiscali.cz  
 

» Pyrotechnika na konci roku 
Protože se opět přiblížil konec roku a s ním i zvýšení používání zábavní pyrotechniky, upozorňujeme 
na platnou Obecně závaznou vyhlášku obce Věcov o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností (rušení nočního klidu, používání hlučných strojů a zařízení v nevhodnou denní dobu)                        
a omezení těchto činností v době nočního klidu (od 22:00 do 6:00 hodin) a o nedělích a svátcích                    
(od 6.00 do 9:00 a od 12:00 do 22:00 hodin). V této době je každý povinen zachovat klid a omezit 
hlučné projevy. 
I když se tato vyhláška nevztahuje na silvestrovskou noc, uvědomme si, že ne každý je nadšený                        
z nekončící záplavy zvukových a světelných efektů. Ohleduplní bychom měli být nejen k lidem,                     
ale i vůči zvířatům, která mají mnohem vyvinutější sluch než lidé a při nadměrném hluku trpí. 
Vyzýváme Vás tímto k maximální možné ohleduplnosti. Zábavní pyrotechniku používáme tak, 
abychom neohrozili zdraví či majetek svůj nebo někoho dalšího: s pyrotechnikou manipulujeme 
zásadně na volném prostranství, v dostatečné vzdálenosti (min. 20 m) od dalších objektů (domů, 
hospodářských stavení, zaparkovaných aut, keřů, stromů), aby nemohlo dojít např. k vniknutí 
výbušnin do oken či zapálení střechy.  Nezapomeňte po sobě také uklidit vzniklý odpad!!!!!!!!!!!! 

Děkujeme za pochopení a Vaši vstřícnost 
 

» Autobusové zastávky  
První místo, které pozná uživatel veřejné dopravy. Po opuštění autobusu většinou ihned nabírá směr 
domov, popř. směr návštěvy. Možná, že si všimne čekárny. Když potřebuje vědět odjezd autobusu, zvědavě 
nakukuje přes sklo dveří, aby nebyl po vstupu šokován. Tipuje -  odpočívajícího bezdomovce (za zimního 
období), menší odložiště nepotřebných papírových odpadků, nesnesitelný zápach, počmáraný nebo 
otrhaný jízdní řád. Málokdo má chuť otevřít dveře a vstoupit do malé místnůstky, kde by strávil pár minut.  
Už jste někdy vystoupili na zastávce Koníkov? Napadne vás – tady zastávku zrušili. U malého domečku 
dřevěný plůtek zakrytý zasněženými větvičkami (pro jistotu připevněný řetízkem), okna pomalovaná bílými 
(sněhovými) obrázky.  
Při vstupu na vás dýchne kouzlo starých neobydlených chalup. Na lavičkách dva provizorní, ale účelové 
molitanové podsedáky. Na stěně obrázky, zrcadlo i hodiny, abyste neztratili pojem o čase. V dřevěných 
policích jsou vyrovnané knížky – detektivky, kuchařky ze studené i teplé  kuchyně, knihy z dob budování 
socialismu, přírodní tematiku i červenou knihovnu. Do zavěšeného notýsku zapisují cestující - návštěvníci 
své kladné pocity a nálady. Jediný smutný pohled se zastaví na graficky vylepšeném jízdním řádu. Snad 
cestující nechtějí vědět čas odjezdu autobusu. 
A ještě jeden nedostatek. Chybí zde varná konvice, aby si čekající cestující mohl v zimě uvařit čaj                               
a nezmrznout při listování i když starými a neaktuálními, ale zajímavými knihami, kterými už listovalo tolik 
lidí. 
Poděkování patří paní Květě Konárové, která byla u zrodu první zastávky se čtenářským koutkem. Bude 
inspirací i pro ostatní místní části? 
PS: v žádném případě jsem se nechtěla dotknout těch, kteří se starají o další zastávky – zametají je, umývají 
okna i podlahy, vynáší odpadky a zdobí okna květinami nebo vánočními ozdobami.  
Děkujeme.              Zapsala M. Prudká 
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Osadní výbory pro funkční období 2018 – 2022:  
Jimramovské Pavlovice: Konvalinka Libor – předseda, Chroust Jan ml., Totušková Sylva, Vaníček František 
ml., Halva František 
Míchov: Havel David – předseda, Havel Daniel, Šikula Martin, Kostečka Jan, Vrátný Vít 
Věcov: Bobková Jaroslava – předseda, Kadeřávková Jana, Peňáz Bronislav, Laštovicová Eva, Mareček Jiří, 
Navrátil Tomáš, Kosek Vladimír 
Roženecké Paseky: Prudký Luboš – předseda, Skryja Milan, Havlíček Libor, Prudká Miroslava, Buřval Marek 
Odranec: Buchta Jan – předseda, Macháček Pavel, Topinka Pavel, Vařák Zdeněk, Topinka Milan, Lamplot 
Milan ml., Hanych Pavel 
Koníkov: Černý Milan – předseda, Dostál Roman, Černý Emil, Havlíčková Helena, Bobula Marek 

Kulturní komise pro funkční období 2018 – 2022: 
Věcov: Librová Jarmila – předsedkyně kulturní komise obce Věcov, Zobačová Věra, Kadeřávková Jana, 
Nebola Jaroslav 
Jimramovské Pavlovice: Totušková Eva – důvěrník, Budig Josef, Mičková Šárka, Konvalinková Eva, Vraspír 
Zdeněk 
Míchov: Kostečková Soňa – důvěrník, Dostálová Martina, Havlová Kateřina, Vrátný Vít  
Roženecké Paseky: Neumannová Milada – důvěrník, Chudobová Věra, Skryjová Anna, Havlíček Zdeněk st. 
Odranec: Kalášková Marie – důvěrník, Lamplotová Věra st. Topinková Olga, Boháč Jiří st., Topinka Milan 
Koníkov: Konárová Květa – důvěrník, Havlíčková Helena st., Kamenská Petra, Černá Libuše, Bobulová 
Alexandra 
 

 

BRIGÁDA 

Odpoledne 17. 11. mladí hasiči Věcov uklízeli kolem Hasičské zbrojnice, 
na výletišti, podél místního potoka a na hřišti. Děti se zručně oháněly 
s hrábkami, některé odnášely shrabané listí do kontejneru, jiné 
zametaly. Všem dětem děkujeme. 

Vedení MH  

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ PRO VŠECHNY 
Dne 28.12. od 9 do 10 hod. je zamluvené a uhrazené bruslení na Zimním stadiónu v Poličce pro všechny 
naše obce. Rodiče s dětmi a všichni, kdo rádi bruslí mohou tohoto využít pro společnou zábavu o vánočních 
prázdninách. 

SILVESTR-OHŇOSTROJ 
31. 12. v 18 hod. se na místním hřišti ve Věcově bude již 4. rokem pouštět ohňostroj. Přijďte se podívat                   
a přivítat s námi Nový rok 2019 a pustit si petardu s námi. 

MH Věcov  

VYSAZOVÁNÍ LIP KE 100. VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY 
Přes výzvu OSH Žďár nad Sázavou se rozhodli Mladí hasiči a SDH Věcov zapojit do projektu „Vysaďme lípy“. 
Dne 27. října jsme s mladými hasiči vysadili lípu pod rybníčkem u místního hřiště. Tímto malým skutkem 
jsme si připomněli 100. výročí založení našeho samostatného státu. 
I v dalších vesnicích byly vysazeny lípy – v Jimramovských Pavlovicích na návsi u informační tabule, 
v Roženeckých Pasekách u mateřské školky a v Míchově u fotbalového hřiště.  

Vedení MH 
 

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

 O S A D N Í  V Ý B O R Y  A  K U L T U R N Í  K O M I S E  

M L A D Í  H A S I Č I  V Ě C O V      


