
 

  

 

 

 

 
 

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                                                        3/2019 

USNESENÍ z řádného jednání Zastupitelstva obce Věcov č. 3/2019 konaného v pondělí                 
dne 1. dubna 2019 v 18:30 hodin v Kulturním době v Odranci čp. 6 

 

Přítomni:  Zdeněk Vraspír (starosta), Bc. Jaroslava Bobková, Mgr. Miroslava Prudká, Milan Lamplot, Helena 
Vraspírová, Pavel Macháček, Jana Kadeřávková, Pavel Topinka, Mgr. Aleš Tulis, Milan Černý, Marek Buřval 
Omluveni: Eva Laštovicová, Ing. Jan Chroust – příchod v 19:20 hodin, Ing. Jiří Mareček 
Nepřítomen: Jan Kostečka – příchod 19:05 hodin 
 

Kontrola usnesení:  
 zajištění vyúčtování roku 2018 od COOP Velké Meziříčí – termín do 31. 03. 2019 – trvá  

 odpověď na dopis občance z Míchova – splněno  
 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
 nákup překopávače na kompost 

 opravu vozidla na svoz biologicky rozložitelného odpadu (čeká se na ND) 

 podání žádosti o dotaci na zasíťování pozemku v lokalitě U hřiště (cca 400.000 Kč) 

 podání žádosti o dotaci na seniorské a sociální byty 

 VPP – 1 x od 01. 04. 2019 plný úvazek a 1 x od 15. 04. 2019 půl úvazku 

 postoj k vybírání poplatků za nájem KD Odranec – bude ujednoceno, obec dotuje kulturní                        
a schůzovní činnosti v místních částech 

 připomínky OsV Odranec – odvětrání jímky, oprava fasády, střecha nad Waldou, kanál u rybníka, 
rozšíření cesty kolem Kozlových  

 

Zastupitelstvo obce schvaluje: 

 Usnesením č. 1/3/2019:  prodej pozemků dle Záměru č. 2/2019/KP, který doplňuje Záměr                 
č. 2/2018/KP – prodej pozemku v k.ú. Míchov – nově vytvořený pozemek dle GP č. 114-7/2019 – 
pč. 493/15 o výměře 15 m2 a pč. 493/14 o výměře 14 m2 za cenu 10 Kč/m2   
      Hlasováno:  Pro 11 Proti 0     Zdržel se 0   – schváleno   

 Usnesením č. 2/3/2019: prodej pozemku dle Záměru č. 3/2019/KP v k. ú. Věcov, pozemek pč. 
412/40 – část dle GP za cenu 3 Kč/m2 + 50% nákladů za geologický posudek – cca 8.000 Kč  
      Hlasováno: Pro 11 Proti 0     Zdržel se 0   – schváleno   

 

Zastupitelstvo obce vyhlašuje: 
 Usnesením č. 3/2/2019: Záměr č. 5/2019/KP na prodej pozemku v k. ú. Věcov, pč. 657/1 – ostatní 

plocha o výměře 230 m2 za cenu 10 Kč/m2  
       Hlasováno: Pro 11 Proti 0     Zdržel se 0   – schváleno   
 
Skončeno: 20:00 hodin      Zapsala: Mgr. Miroslava Prudká 

Z A S T U P I T E L S T V O  O B C E  

http://www.vecov.cz/
mailto:obu.vecov@tiscali.cz
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 Poplatky na rok 2019 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 
Jim. Pavlovice  3 + vaše číslo popisné 
Odranec  4 + vaše číslo popisné 
Rož. Paseky  5 + vaše číslo popisné 
Koníkov  6 + vaše číslo popisné 

 
 specifické symboly: 

skládkovné   10 
vodné, stočné   11 
poplatek pes   12 
nájemné zem. pozemky 13  
nájemné veřejné prostr. 23 

 

 Lesní hospodářská evidence obce Věcov za rok 2018 

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 Bystřice n/P tel. 
602 610 239, nebo 733 254 410,  e-mail: milos.ostryz@wotan.cz 
Přehled hospodaření v roce 2018: 

- Vysazeno: 
 1400 ks sazenic smrku 
 600 ks sazenic olše 
 celkem cca 150 ks ostatních lesních dřevin (sazenice použity na vylepšování 

(posazování)  
 celkem náklady na nákup sazenic 20 000 Kč (odebráno z Lesní školky Zátoky) 

- Zpracováno celkem 163,58 m3 dřevní hmoty: z toho vše kůrovec smrk: z toho – na pořez určeno 90 
m3 a na palivo 73,58 m3 

- Vzniklé holiny pro obnovu: kú. Odranec 0,01 ha, kú. Věcov 0,02 ha  
- Vysazené holiny: kú. Odranec 0 ha, kú. Věcov 0 ha 
- Nezalesněné holiny: 0  
- Vloženo do lesního hospodaření v roce 2018: 88 000,- Kč (sazenice, nátěry, mzdy, odvody, služby,  

nářadí, PHM, tahání, apod.). 
- Získáno z prodeje dřevní hmoty celkem v roce 2018: cca 22 000,- Kč (pouze část paliva) 

 V roce 2018 se pouze v obecních lesích zpracovávalo kůrovcové dříví a nahodilá těžba suchárů. 
V lese se hospodaří od 2018 dle nového LHP . 
Ve Věcově dne 18.03.2019       Zdeněk Vraspír, starosta obce 
 
 

 Pavel Sztwiertnia – Z vrchoviny a hor  
Právě vyšla čtvrtá kniha povídek p. Pavla Sztwiertnii, kterou si můžete objednat                    
u vydavatelství AKCENT buď telefonicky na čísle  568 844  553 nebo emailem: 
akcent@vydavatelstviakcent.cz.    
Povídky Dagův triumf, Lovy za Kuklou, Mazaná liška a skotačivý divočák, Nesplacený 
dluh, Pan hrabě, Naháňka pro naše nadřízené a Překvapivé zakončení jsou 
inspirovány zážitky z autorova působení v polesí Koníkov.   
 
 
 

Z P R Á V Y  Z  O B C E  

mailto:akcent@vydavatelstviakcent.cz
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 Rozbory vody vodovod Odranec: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MZe – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – KŮROVEC (výpis)  
 Ministerstvo zemědělství jako ústřední orgán státní správy lesů, vydává podle § 51a lesního zákona 
následující opatření obecné povahy, kterým Ministerstvo zemědělství rozhodlo mj. o následujících 
opatřeních odchylných od ustanovení § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 Zákona č. č. 289/1995 
Sb.: 
1. V lesích na území České republiky, s výjimkou lesů na území národních parků a jejich ochranných pásem, 
se stanoví, že na kůrovcové souše se až do 31. prosince 2022 nevztahuje povinnost vlastníka lesa 
přednostně zpracovat těžbu nahodilou; povinnost vlastníka lesa aktivně vyhledávat kůrovcové stromy, 
provádět jejich včasnou těžbu a účinnou asanaci zůstává zachována; 
2. Toto opatření obecné povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení veřejné vyhlášky, kterou je toto opatření 
obecné povahy oznámeno, na úřední desce Ministerstva zemědělství (3. dubna 2019) 

 

 Hlášení pálení klestí nebo trávy   
Nahlášením pálení nedochází k jeho schválení, je pouze evidováno Operačním    
a informačním střediskem hasičského záchranného sboru. Evidence slouží 
výhradně pro možnost ověření místa pálení  s možným nahlášením požáru. 
Elektronicky – pálení  lze nahlásit elektronickým formulářem, který občané 
najdou na webových stránkách HZS kraje Vysočina  www.hasici-vysocina.cz  pod 
názvem pálení klestí, který je umístěný    na úvodní straně na horní liště. 
Telefonicky – na  Krajské operační a informační středisko HZS kraje Vysočina                 
tel. 950 270 106. Při ohlášení je třeba uvést jméno, telefonické spojení                         
na osobu, která bude spalování provádět, přesná identifikace místa, kde bude spalování probíhat, datum 
spalování, hodinu od kdy do kdy bude spalování probíhat, případě další údaje, které bude požadovat 
příslušník hasičského záchranného sboru.  
Ohlášení se rozhodně neprovádí na čísla linek tísňového volání (112 a 150), které slouží přímé pomoci 
postiženým. 
 

 
 

 Svoz spalitelného velkoobjemového odpadu – od pondělí 15. dubna do 29. dubna 2019 
 

Vozy budou rozmístěny v jednotlivých obcích na obvyklých místech.                    

Do vozů patří jen velkoobjemový odpad vhodný ke spálení.  Prosíme občany, 

Ukazatel Limit 
Odranec     

čp. 35 

Escherichia coli 0 0 

Koliformní bakterie 0 0 

Počty kolonií při 220 C 200 0 

Počty kolonií při 360 C 40 10 

Amonné ionty 0,50 < 0,05 

Dusičnany 50 28,4 

Dusitany 0,50 < 0,05 

Mangan  0,05 < 0,02 

pH 6,5–9,5 8,7 

Zákal  5 < 0,2 

Železo  0,20 < 0,040 

Teplota vody 8 – 12  4,0 

 M O B I L N Í  S V O Z  O D P A D Ů   

http://www.hasici-vysocina.cz/


4 
 

aby do vozů nevhazovali elektrospotřebiče, bioodpady, plasty, pneumatiky, stavební nebo nebezpečné 

odpady!! 
 

 V pátek dne 26. dubna 2019 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 – 17:30 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 
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 
s 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) NEPATŘÍ DO KONTEJNERŮ                        
NA  SMĚSNÝ  KOMUNÁLNÍ  ODPAD – DĚKUJEME 

Sběrná místa:                 Svozové dny: dle naplněnosti 

Věcov:     2 ks nádob – sběrné místo TKO u hasičské zbrojnice  

    2 ks kontejnerů – u koupaliště  

Jimramovské Pavlovice:  1 ks nádoba – sběrné místo TKO u autobusové zastávky 

    1 ks kontejner – u mostu 

Míchov:   1 ks kontejner – u požární nádrže 

Roženecké Paseky:  1 ks nádoba –  sběrné místo TKO Štarkov 

    1 ks kontejner – sběrné místo TKO u KD 

Koníkov:   1 ks nádoba – sběrné místo TKO dolní autobusová zastávka 

    1 ks kontejner – u Křížku 

Odranec:   1 ks kontejner – sběrné místo TKO u KD 

 

NEVHAZUJTE NENAŠTĚPKOVANÉ  

VĚTVE NEBO ČÁSTI KEŘŮ 
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 Sběrná místa kovového odpadu 
» ve Věcově je kontejner na sběrném místě pod zastávkou – otevřeno v sobotu od 8 – 10 hod. 
» v Jimramovských Pavlovicích je umístěn kontejner u lihovaru   
» v Míchově můžete odložit železo do jámy za váhou ZD 
Při větším množství kovového odpadu se můžete obrátit na Obecní úřad a požádat o odvoz přímo                      

od domu (toto platí i pro starší občany, kteří nemají možnost odložit odpad na určeném místě) 
 

 Kominictví – kontakty  
 
CUP SECURITY – tel. 565 55 44 44, info@cup-security.cz 
PODSEDNÍK JAROSLAV – tel. 603 814 667, jpk.podsednik@iol.cz  
PISKAČ JOSEF – tel. 733 206 082, piskacj@seznam.cz  
SVÁČEK VÁCLAV – tel. 603 895 123, svacek@unet.cz 
ŠKORPÍK RENÉ – tel. 731 461 634, reneskorpik@seznam.cz  
 

 

 
 

 Ředitelství ZŠ a MŠ Věcov oznamuje, 

že zápis dětí do 1. ročníku školního roku 2019/2020 se uskuteční ve středu 17. dubna 2019 v 15 hodin 
v budově ZŠ Věcov. Zápis se týká dětí narozených v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. 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 ve středu 15. května 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. 2019 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 novelou 
školského zákona č. 178/2016 Sb. 
 
Kritéria k přijímání dětí do Mateřské školy na Roženeckých Pasekách pro školní rok 2019-2020: 

1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky nebo děti s odloženou školní 
docházkou v souladu s novelou 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. 2019 dosáhnou věku 3 let v pořadí od nejstaršího                        
po nejmladší                                                                     
 
 

  Mgr. Miroslava Prudká, ředitelka ZŠ a MŠ Věcov                                                           
                                                                                    

M A T E Ř S K Á  A  Z Á K L A D N Í  Š K O L A  V Ě C O V  

mailto:info@cup-security.cz
mailto:jpk.podsednik@iol.cz
mailto:piskacj@seznam.cz
mailto:svacek@unet.cz
mailto:reneskorpik@seznam.cz
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 Taneční soutěž 

 V pátek 5. dubna 2019 se konala Velká 
taneční soutěž v kulturním domě  ve Žďáře nad 
Sázavou. Této soutěže se zúčastnila i děvčata                
z našeho tanečního kroužku. Soutěže                           
se zúčastnilo celkem 23 tanečních skupin.  
Tančilo se v různých stylech jako je Street dance 
nebo Break dance. Naši školu reprezentovalo               
12 děvčat v kategorii mladší žáci.  Naše děvčata 
byla velmi úspěšná a jejich krásné vystoupení 
bylo oceněno skvělým 1. místem v této 
kategorii.  
Tímto našim úspěšným finalistkám 
GRATULUJEME za jejich báječný výkon!!! 

Mgr. Miroslava Prudká, ředitelka ZŠ a MŠ Věcov  

                                                                                                                                  

 

 
V pátek 15. března jsme                   
ve školce v Roženeckých 
Pasekách do naší obce 
slavnostně přivítali 9 dětí                    
a v neděli 31. března bylo v KD 
v Odranci připraveno tradiční 
setkání seniorů.   
Zarecitovat, zazpívat a zatančit 
na obě akce přišly děti 
z mateřské a základní školy.     
Za výrobu dárků pro seniory 
patří velké poděkování 
učitelkám  a obzvlášť paní ing. 
Aleně Štěrbové za keramické 
zajíce.  
O občerstvení na setkání 
seniorů se postarali členové 
kulturních komisí všech obcí, za což jim patří také vřelý dík, stejně tak jako za přípravu sálu  a následný 
úklid. 
Děkujeme všem za účast a věříme, že se Vám setkání líbila a těšíme se na shledanou. 

 
Předseda kulturní komise Jarmila Librová 

 
 

 Poděkování 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Obecnímu úřadu ve Věcově a kulturní komisi obce za pořádání 

setkání seniorů na Odranci. Jsme rádi, že se můžeme setkat a pohovořit si se svými známými z okolních 
vesnic. Děkujeme i těm, kteří se podílejí na přípravě občerstvení, dětem a učitelkám z MŠ a ZŠ a všem,     
kteří se nám na setkáních věnují.                                                                                  Senioři z Roženeckých Pasek 

 

 K U L T U R N Í  K O M I S E  
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 P O Z V Á N K Y  
          

 ZÁJEZD DO ZAHRADNICKÉHO CENTRA KOUPÝ V DOUBRAVICI NAD SVITAVOU 
 SOBOTA 11. KVĚTNA 2019 
 ODJEZD: v 7:00 hodin autobusová zastávka Věcov  

 navštívíme zahradnické centrum Koupý v Doubravici nad Svitavou, kde si můžete vybrat květiny 
přímo ze skleníků 

 v prodejně možnost nákupu substrátů, hnojiv, mulčovací kůry, truhlíků ....... 
 prohlídka pštrosí farmy, ochutnávka pštrosích specialit 
 dětský koutek s mini ZOO  

 cena zájezdu 150 Kč/osoba 

 ZÁJEMCI SE MOHOU HLÁSIT NA TEL. ČÍSLE 739 034 427 (Věra Zobačová) nejpozději do 8. 5. 2019  
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SHČMS OKRSEK VĚCOV A SDH MÍCHOV pořádají 

 
OKRSKOVÉ KOLO  

 
HASIČSKÉ SOUTĚŽE  

 
V KLASICE   

 
V SOBOTU 4. KVĚTNA 2019 OD 08:00 HODIN 

 
HŘIŠTĚ MÍCHOV 

 
 

Občerstvení zajištěno 
 
 

V případě nepřízně počasí se soutěž překládá  
na 11. 5. 2019 – termín bude upřesněn!! 

  
 

 

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


