
Obec Věžnice za posledních 13 let investovala do zlepšení vzhledu 
obce a okolí a do zkvalitnění života v obci přes 70 mil. Kč. Podařilo 
se nám sehnat dotace přes 39 mil. Kč

Rozvoj obce

MA21zohledňuje konkrétní problémy 
určité lokality a hledá řešení ve spolupráci se 
všemi složkami místního společenství. MA21 je 
formou aktivního přístupu obcí k uplatňování 
udržitelného rozvoje na místní úrovni. Jejím smyslem 
je zapojit občany do tvorby místní politiky, vytvářet 
příležitost spolurozhodovat o věcech veřejných a uplatnit 
demokratická práva i mimo klasické volební mechanismy. 
Nedílnou součástí tohoto programu je transparentnost, 
strategické řízení a partnerství.

Místní Agenda 21 
udržitelný rozvoj obce Věžnice

„Země je dar, který jsme si
vypůjčili od svých vnuků.“
 staré indiánské přísloví

•  Kanalizace a ČOV (2004–2006, 2009, 2011) 
26.732 tis. Kč, z toho dotace 23.025 tis. Kč

•  Vodojem a vodovodní řád v horní části obce 
(2000–2003) 10.381 tis. Kč z toho dotace 
1.900 tis. Kč

•  Optická síť, kabelová televize a internet (2005, 
2006) 845 tis. Kč z toho dotace 277 tis. Kč

•  Autobusové čekárny (2001, 2010, 2011) 
384 tis. Kč z toho dotace 50 tis. Kč

•  Oprava požární nádrže (2005) 500 tis. Kč z toho 
dotace 200 tis. Kč

•  Veřejné osvětlení (2010, 2011, 2012) 464 tis. Kč 
z toho dotace 107 tis. Kč

•  Nákup lesní techniky (2009, 2011) 1.703 tis. Kč 
z toho dotace 614 tis. Kč

•  budování nových chodníků a rekonstrukce 
místních komunikací (2003, 2006, 2007, 2008, 
2010, 2011) 15.700 tis. Kč z toho dotace byla 
6.711 tis. Kč

•  V roce 2013 úprava veřejného prostranství 
v dolní části obce, oprava mostu a vybudování 
inundačního otvor 6 mil. Kč z toho dotace 
3,8 mil. Kč

•  V roce 2013 nový bezdrátový veřejný rozhlas 
a digitální protipovodňový plán obce 1 mil. Kč 
z toho dotace 0,9 mil. Kč

•  Máme připravené projekty na rozšíření splaško-
vé kanalizace, na odbahnění rybníků na návsi 
v dolní části obce. Jsou zpracované projekty 
na opravy místních komunikací a lesních cest.

•  Sál kulturního domu a hasičské zbrojnice 
(1996–1999) 3.512 tis. Kč

•  Dětská hřiště (2003, 2010) 163 tis. Kč 
z toho dotace 36 tis. Kč

•  Oprava kamenného mostu U Lutrianu 
(2003, 2008) 997 tis. Kč z toho dotace 
697 tis. Kč

•  Oprava obecního úřadu (2000, 2004, 
2010) 480 tis. Kč z toho dotace 251 tis. Kč

•  Do úpravy veřejné zeleně v letech 2002, 
2003, 2006 a 2008 obec investovala 
650 tis. Kč, z toho dotace byla 347 tis. Kč 
(úprava návsi v horní části obce, kolem 
kaple, obecního úřadu, u Kulturního 
domu, u hospody, kolem chodníků, 
úprava u sportovního areálu, úprava návsi 
v dolní části obce, okolo školy a u ryb-
níků)

•  Restaurování barokní sochy sv. Jana 
Nepomuckého (2010) 238 tis. Kč dotace 
138 tis. Kč

•  Oprava kapliček a křížů po obci (2012) 
375 tis. Kč dotace 262 tis. Kč

•  Hřiště pro děti na návsi v dolní části obce 
(2011) 660 tis. Kč dotace 400 tis. Kč

•  Rekonstrukce školní jídelny (2010) 
150 tis. Kč dotace 75 tis. Kč

•  V roce 2013 budeme budovat přírodní 
zahradu na návsi v dolní části obce. Ná-
klady okolo 126 tis. Kč.

•  Dva velké projekty jsou připraveny 
na stavbu nové požární zbrojnice s klu-
bem pro maminky s dětmi a na přestavbu 
kulturního domu.

•  Projekty jsou také připraveny na přestav-
bu půdního prostoru hospody a na zatep-
lení a přestavbu základní školy.



MA21

Obec Věžnice se přihlásila k progra-
mu MA21 již v roce 2009. Za po-
slední čtyři roky se v rámci realizace 
programu MA21 podařilo uskutečnit 
řadu zajímavých projektů. Řada 
těchto projektů je zaměřena na práci 
s veřejností, komunitní akce, propa-
gaci komunitního plánování nebo 
na veřejná projednávání projektových 
záměrů. Akce se zaměřují na různé 
cílové skupiny, jako jsou: děti, senioři 
a členové místních spolků a sdružení.

Realizované projekty: Bezpečná Věžnice, Věžnice 
žije zdravě, Věžnice čistá a zdravá obec, Když přichází ten 
vánoční čas.
Komunitně projednané investiční projekty: Dětmi navrže-
né hřiště pro děti, přírodní zahrada v areálu hřiště pro děti, 
projekt nové hasičské zbrojnice a klubovny pro maminky 
s dětmi, projekt přestavba kulturního domu, projekt úpravy 
veřejné zeleně a opravy mostu v dolní části obce.

Věžnická pouť

Od roku 2000 se koncem května koná 
věžnická pouť.
Od roku 2005 slavíme pouť společně 
na návsi jako sváteční den. Dopoledne 
se slouží mše svatá a odpoledne je 
připraven bohatý kulturní program.
Na organizaci se podílejí všechny obec-
ní spolky.
Poutí se zúčastnili: kardinál Dominik 
Duka, pražský biskup Karel Herbst, 
královehradecký biskupové Jan 
Vokál, Josef Kajnek, arcibiskup Karel 
Otčenášek, předseda senátu Petr Pithart, 
místopředseda poslanecké sněmovny 
Jan Kasal, senátoři Stanislav Bělehrádek, 
Stanislav Juránek atd.
V Kulturním programu zde vystoupili: 
dechovky: Šumavanka, Vysočanka, 
Vysočinka, Božejáci, Venkovská kapela, 
Nendeto, Rouchovanka; country kapely: 
CWBC, Direct, Dostavník, Znamení; 
písničkáři: Jaroslav Hutka, Miroslav 
Paleček, Ivo Jahelka, Pavel Lutner; bavič 
Václav Faltus a Petr Jablonský; kapely: 
Jelen, Profil, Šatlava, EMIL, Gallen, 
Fortuna, The Baskers, Druhá tráva, 
Jarda Hypochondr, Missa – Karel Kryl 
Revival
Pravidelně vystupují se scénkami ženy 
z o. s. Babinec a naše malé Mažoretky.

•  rozsvícení vánočních stromů
•  výroba adventních věnců a vánočních svícnů
•  vánoční trhy, prodej vánočních stromků 

a kaprů
•  vánoční besídka
•  vánoční večeře pro osamělé
•  zpívání u Jeslí a živý betlém
•  novoroční mše svatá

•  stavba zahájena 11. května 1998
•  stavbu zajišťovala Kolpingova ro-

dina Věžnice
•  na stavbě občané obce odpracovali 

přes 5 tisíc brigádnických hodin
•  ve třech sbírkách bylo na stavbu 

vybráno 300 tisíc Kč
•  Kolpingovo dílo ČR věnovalo 

materiál za 200 tisíc Kč
•  architekt stavby Ing. Martin 

Laštovička
•  stavbyvedoucí a stavební dozor 

Ing. Josef Málek a Jan Kunc
•  kaple slavnostně vysvěcená 

22. května 1999 biskupem 
Mons. Dominikem Dukou 
za účasti 1000 lidí a 16 kněží

Když přichází 
ten vánoční čas

Kaple Panny Marie 
Pomocnice křesťanů, 
bl. Adolpha Kolpinga 
a sv. Jana Bosca ve Věžnici


