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1. ÚVOD 
 

Rodina a její fungování je základním pilířem zdravé společnosti. Toto důležité téma je v poslední 

době stále více a více aktuální, slýcháme ho denně v médiích a setkává se s ním každý z nás. Každý se 

narodil v „nějak“ fungující rodině. Někdo měl to štěstí, že bude vždy rád vzpomínat na své dětství, jiný se 

naopak těší, až si v dospělosti vytvoří svou novou vlastní rodinu dle svých představ a v neposlední řadě 

nesmíme zapomínat ani na stáří a na seniory, kteří mají také právo žít důstojný život. Hodnota rodiny je 

nevyčíslitelná. Jedná se o budoucí kapitál, na němž závisí rozvoj naší společnosti a budoucích generací. V 

dnešní moderní době jsou kladeny vysoké nároky na výkon jednotlivců a ekonomický blahobyt. Lidé jsou 

stále více ve stresu, přibývá nezaměstnaných nebo musí mnohdy dojíždět daleko do zaměstnání a na 

prorodinné aktivity nezbývá dost času a sil. Za vše vypovídá statistika rozvodovosti v našem státě. Bez 

výpočetní techniky si dnešní život nedokážeme již představit. Na jednu stranu jsou zajímavé různé 

sociální sítě na internetu, kde lidé získají potřebné informace, desítky nových přátel, ale bohužel mnohdy 

jen virtuálních. Nestíhají se setkávat osobně s rodinnými příslušníky, přáteli a uvědomí si to až v situaci, 

kdy dotyčnou osobu ztratí. Díky vysokým ekonomickým nárokům, které na nás dnešní společnost klade, 

zapomínáme mnohdy na maličkosti, které učiní šťastnými jak malé děti, tak dospělé i seniory. Někdy je 

zvláštní, že v rozvojových zemích, kde mnoho rodin bojuje o holý život, nemají základní prostředky jako 

jídlo, ubytování, vzdělání atd., jsou i přesto vidět usměvavé, hravé děti, které pomáhají jedno druhému a 

neznají, co je např. šikana ve škole apod. Děti v naší společnosti berou mnoho věcí jako samozřejmost a 

často nejsou vedeny k životním hodnotám. Každý máme žebříček hodnot nastavený jinak, ale neměli 

bychom zapomínat na soudržnost rodiny, její rozvoj a spokojené fungování, neboť právě tady se začíná 

formovat osobnost člověka a tím i naše společnost. V poslední době se setkáváme jak v sociální, tak i 

politické sféře s tímto tématem velmi často a pomalu se začínají prosazovat změny. Investice do hodnoty 

rodiny zajisté přinesou nemalé úspory nákladů, ale i zdravou a vyrovnanou společnost. Koncepce rodinné 

politiky obce Věžnice vychází z anketního průzkumu, besed a potřeb místního obyvatelstva malé obce na 

Vysočině.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Základní charakteristika obce 
 

2.1. Profil obce 

2.1.1. Základní informace 

Obec Věžnice se nachází v Kraji Vysočina na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce 445 m 

n. m.  

Dominantou obce je kaple zasvěcená Panně Marii Pomocnici křesťanů na návsi. Dalšími 

významnými památkami jsou středověký kamenný most U Lutriána nebo Smírčí kříž, které se nacházejí 

za vsí. Velkou turistickou atrakcí představují dvě nově postavené větrné elektrárny. Důležitou stavbou v 

obci jsou také dvě prodejny smíšeného zboží, hospoda se sálem pro konání kulturních akcí a sportoviště a 

dětské hřiště.  

Krajina v okolí je typická pro vysočinu, v mírně zvlněném terénu se střídají pole, louky, lesy a 

kouzelná zákoutí a přímo vybízí k procházce v kterémkoli ročním období.  

Věžnice jsou členem mikroregionu „Svazek obcí Přibyslavska“. Sdružuje celkem 22 obcí na pomezí 

Havlíčkobrodska, Žďárska a Jihlavska v kraji Vysočina. Zároveň je také členem mikroregionu 

„Mikroregion Polensko“, který svým územím leží na hranicích tří okresů kraje Vysočiny - jihlavského, 

havlíčkobrodského a žďárského. Jedná se o dobrovolný svazek 22 obcí a jejich přirozeným centrem a 

spádovou oblastí je město Polná. Nabízí bohatou historii a současnost, mnoho kulturních památek, čilý 

podnikatelský život a spolkovou činnost.   
 Věžnice je také součástí MAS Českomoravské pomezí o.p.s., která sdružuje 35 obcí Kraje 

Vysočina.   

2.1.2. Obecné a kontaktní údaje 

Tabulka č.1 - Kontaktní údaje obce (Sestava dle 106/1999 Sb.) 

Oficiální název: Obecní úřad Věžnice 

Kontaktní spojení: Věžnice č.p. 9 
58252 Věžnice 

Telefon: +420 564 109 954 
+420 725 106 601 (mobilní) 
+420 569 451 268 
+420 564 109 953 
+420 569 451 196 (fax) 

E-mail: starosta@obecveznice.cz  

Internetová stránka: http://www.obecveznice.cz 

Bankovní spojení: 0000001122787379 / 0800 

IČ obce 00268461 

Úřední hodiny Pondělí: 09:00 - 12:00, 14:00 - 16:30 
Středa: 14:00 - 17:00 

Starosta obce Ing. Bc. Josef Málek 

Místostarosta obce Jaroslav Kunc 

Referent Anna Novotná 

Zdroj: Portal.gov.cz (http://portal.gov.cz) 
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Tabulka č.2 - Vybrané správní úřady s působností pro obec 

Finanční úřad Jihlava 

Hygienická správa Jihlava 

Katastrální úřad Jihlava 

Matrika Jihlava 

Okresní správa sociálního zabezpečení Havlíčkův Brod, Jihlava 

Policie ČR – obvodní oddělení Přibyslav 

Pozemkový úřad Havlíčkův Brod 

Státní veterinární správa Jihlava 

Stavební úřad Polná 

Úřad práce Havlíčkův Brod 
Zdroj: Seznam orgánů veřejné moci (http://www.seznamovm.cz) 
 

Tabulka č.3 - Obecné údaje o obci 
První písemná zmínka o obci Roku 1242 

Katastrální výměra 13,87km2 

Počet katastrů 2 

Počet obyvatel 415 

Zdroj: ČSÚ (MOS-Městská a obecní statistika) 

2.1.3. Poloha obce 
  Obec Věžnice leží na Českomoravské vrchovině v nadmořské výšce 445 m n. m. Obec s rozšířenou 

působností, Jihlava, leží ve vzdálenosti 20km, stejně jako druhé velké město, Havlíčkův Brod, které se nachází 

15km od obce. Jihlava je současně krajským městem Kraje Vysočina. 

Tři kilometry jihovýchodně se nachází město Polná, které nabízí množství pracovních příležitostí pro 

věžnické občany. Věžnice přísluší k regionu NUTS 2 Jihovýchod (region soudržnosti). Z pohledu vzdálenosti ke 

správnímu centru, dostupnosti pracovních příležitostí, kulturního a společenského života, je poloha obce velmi 

příznivá. 

 

2.2. Obyvatelstvo 
2.2.1. Demografické údaje 
V roce 2012 žilo v obci 415 obyvatel. Při katastrální výměře 1387 ha tak na jeden kilometr čtvereční připadá cca 30 

obyvatel. V porovnání s hodnotou za kraj Vysočina (75 obyvatel/km
2
), je hustota osídlení nízká, při srovnání s 

průměrem ČR (131 obyvatel/km
2
) je dokonce velmi nízká. Oproti roku 2011 se počet obyvatel lehce snížil, do 

budoucna však očekáváme lehký nárůst počtu obyvatel, jako tomu bylo v letech předchozích. 

Tabulka č.4 - Struktura obyvatelstva na počátku r. 2013 dle věku a pohlaví 

Počet obyvatel ve věku 0 - 14 let 58 14,0% 

Z toho: chlapci 26  

              dívky 32  

Počet obyvatel ve věku 15 - 18 let 14 3,4% 

Z toho: chlapci 6  

              dívky 8  

Počet obyvatel ve věku 18 – 64 let 265 63,8% 

Z toho: muži 151  

              ženy 114  

Počet obyvatel ve věku 65 a více let 78 18,8% 

Z toho: muži 32  

              ženy 46  

Zdroj: ČSÚ (www.czso.cz) 

http://www.seznamovm.cz/


Graf č.1 - Vývoj obyvatelstva v letech 1850 - 2011 

 

Zdroj: ČSÚ (www.czso.cz) 

Index stáří je charakteristika, která udává počet osob v poproduktivním věku na sto obyvatel v předproduktivním 

věku. 

Index stáří obce dosahoval na počátku roku 2013 hodnoty 134,5, tzn. vyšší zastoupení osob v poproduktivním 

věku. Hodnota indexu stáří obce je v porovnání s nadřazenými správními celky daleko vyšší (Index stáří kraje 

Vysočina je 116,2 a ČR je 113,3). Důsledkem je stárnutí obyvatelstva. To se více projevuje v malých obcích, které 

jsou vzdálené od větších měst. Mladí lidé zde nezůstávají kvůli nízké nabídce práce a možností, které jim velká 

města nabízejí v mnohem větší míře. 

Graf č.2 - Rozložení obyvatelstva dle věku a pohlaví 

 

Zdroj: ČSÚ (www.czso.cz) 



2.2.2. Stávající domovní fond 

V obci je celkem 124 domů, z toho 106 je obydleno trvale. To znamená, že obec je obydlena z 83,6%. Úroveň 

obydlení je tedy o trochu vyšší než je tomu v ČR (83,4 % TOD) a v kraji Vysočina (79,0% TOD). 

V obci převládá téměř výhradně zástavba rodinnými domy. Téměř všechny domy v obci jsou v majetku 

soukromých osob. Všechny trvale obydlené domy jsou taky napojeny na vodovodní a kanalizační síť. Obec není 

plynofikovaná, proto domy nemají možnost využívat zemní plyn. 

 

2.2.3. Bytový fond 

Obec má k dispozici pouze jeden obecní byt, který se nachází v budově s č.p. 85 (základní škola). V budově se 

nacházejí kromě bytu také základní a mateřská škola. Byt je v současné době obydlen.  

V obci se nachází 4 bytové domy. První šesti bytovka je ve vlastnictví bytového družstva. Druhá šesti bytovka 

je ve vlastnictví bytového družstva vlastníků, čtyř bytovka je ve vlastnictví fyzických osob. Bytový dům s 24 byty 

vlastní právnická osoba, která tento dům pronajala občanskému sdružení, jež zde provozuje pečovatelskou službu.   

 

2.3. Společenské ukazatele 

Věžnice kromě kvalitního životního prostředí, dobré dostupnosti do sousedních měst a poměrně blízkého 

krajského města nabízí vlastní kulturní a společenský život a nižší náklady na zájmové aktivity pro rodiny a 

seniory. Kombinace těchto tří faktorů poskytuje vyšší komfort bydlení. Z hlediska nezaměstnanosti a pracovních 

příležitostí obec nijak výrazně nevybočuje ze statistických ukazatelů. Žije zde mnoho vícegeneračních rodin, které 

udržují soudržnost rodiny, starší předávají zkušenosti a tradice mladším. Je zde mnoho ochotníků, kteří se zapojují 

do různých aktivit a bez nichž by se nekonala a neuskutečnila většina projektů. Díky těmto dobrovolníkům 

v místních spolcích mohlo být uspořádáno mnoho plesů, koncertů, besed, kurzů, trhů, setkání důchodců a oslav za 

velké účasti místních lidí. Ve Věžnici se díky přípravám různých kulturních událostí rodiny nejen navzájem 

poznávají, ale i stmelují. Vše závisí na lidech, jejich píli a ochotě. 

Tradic, které přetrvaly, je jen málo. Jeden z obyčejů, který přetrval věky, bylo pravidelné každodenní ruční 

zvonění na zvonici ráno, v poledne a večer a hodinové zvonění umíráčku při úmrtí. Tento zvyk byl v roce 2012 

ukončen. Zvonění bylo předěláno na elektrické. Další tradice jsou spojeny s Velikonocemi. Tradiční pomlázka na 

červené pondělí či „koulení vajec“ na červené pondělí.  

Děti v základní škole a mateřské škole obnovily tradici loučení se zimou posíláním „Moreny“ po řece 

Šlapance. Kolpingova rodina Věžnice obnovila tradici oslav Dne matek, rozsvícení vánočního stromu na začátek 

adventu, adventních koncertů, Vánočních trhů, vánočních besídek a živého Betlému. 

Na bohatou prvorepublikovou divadelní tradici se snaží navázat občanské sdružení Babinec, které každý rok 

nacvičí na svůj ples divadelní scénku.  

Obec s Kolpingovou rodinou založila novou tradici věžnickou pouť. Na jejím organizování spolupracují 

všechny spolky. 

V současné době spolky tvoří svojí činností život obce a to v oblasti kultury, sportu, společenského života, 

ekologie, duchovního života. Podařilo se nám propojit jednotlivé aktivity v rámci MPOV v jeden celek. Dobrá je 

spolupráce OÚ a jednotlivých spolků. 

- společenské, kulturní a duchovní akce v obci 
 O společenské a kulturní akce se v naší obci starají kromě obce i všechny místní spolky a organizace.  

- Myslivecký ples uspořádalo Honební společenstvo Věžnice, Hasičský ples sbor dobrovolných hasičů 

Věžnice, Maškarní ples občanské sdružení Babinec a Dětský maškarní bál Kolpingova rodina Věžnice.  

- divadelní scénky - Členky os. Babinec  

- duchovní obnova – KR Věžnice 

- pletení a dělání velikonočních dekorací - Domova sv. Floriana o.s. s KR Věžnice a Základní škola   

- „Koulení vajec“ – KR Věžnice  

- velkonoční koleda – mládež a občané obce 

- pálení čarodějnic s taneční zábavou – SDH Věžnice   

- Den Matek - pořádá KR Věžnice, vystupují děti z MŠ a ZŠ Věžnice   

- pouť Domova sv. Floriana v pečovatelském domě ve Věžnici  

- poutní zájezd dětí a mládeže na Hostýn pořádaný KR Věžnice 

- Jarní setkání starší generace - o.s. Babinec  

- mše svatá u příležitosti posvěcení kaple – sloužil Mons. P. Mgr. Zdeněk Krček 



- Věžnická pouť – mše svatá na návsi (během let ji sloužili biskup Herbst, biskup Vokál, arcibiskup 

Otčenášek, arcibiskup Duka 3x) po ní následuje Sváteční odpoledne plné her pro děti i dospělé. Během 

odpoledne vystoupily country kapely (CWBC, Dostavník, Direct, Znamení atd), dechovky (Nendeto, 

Venkovská kapela, Vysočanka, Vysočinka, Božejáci atd), písničkáři (Hutka, Paleček, Jahelka, Lutner atd), 

bavič Václav Faltus, divadélko pro děti, dětské mažoretky, divadelní scénky Babince. Pochopitelně 

nechyběly pouťové atrakce. 

- na návsi byla mše svatá a průvod Božího těla 

- den otevřených dveří u větrných elektráren – obec ve spolupráci s ČEZ – soutěže pro děti, letečtí modeláři, 

skákací hrad atd. 

- dětský tábor v Jeníkově – dva turnusy pořádá KR Věžnice 

- Dny zdraví – pořádá MA21 a Domov sv. Floriana o.s.  

- Besedy: o stáří a stárnutí, o svaté zemi, o přírodních zahradách, o zdravém životním stylu, o adventu a o 

vánocích atd. - pořádá o.s. Domov sv. Floriana a MA21 

- výrobu adventních věnců a vánočních svícnů - o.s. Domov sv. Floriana  

- Kateřinskou zábava - pořádá o.s. Babinec  

- výstavy – MA21 

- koncerty – dechovka Babouci 

- letní kino – MA21 

- Drakiáda u větrných elektráren – obec ve spolupráci ČEZ a ČSVE 

- Rozsvícení vánočního stromu v horní a dolní části obce pořádá s Obcí KR Věžnice.  

- Vánoční trhy tradičně pořádá s obcí KR Věžnice 

- Vánoční besídka - pořádá KR Věžnice, na které vystoupují děti z MŠ a ZŠ Věžnice 

- prodej vánočních stromků a kaprů – obec s KR Věžnice 

- členky o.s. Babinec vystoupily  v DPS u Floriána s vánoční tématikou + dárečky 

- vánoční večeři pro osaměle žijící občany - pořádá Občanské sdružení Domov sv. Floriana.Příjemnou 

předvánoční atmosféru zpestřují svým vystoupením děti ze základní školy. Každý občan pak dostal malý 

dárek 

- Živý betlém s rozdáváním betlémského světla – pořádá KR Věžnice  

- sportovní vyžití v naší obci  
O sportovní vyžití v obci se starají především členové Sportovního klubu Věžnice a to fotbalový oddíl. 

Mužstvo „A“ hraje již několik let krajskou A třídu. Zde se již pravidelně pohybuje ve vrchní části tabulky.  

Mužstvo „B“ hraje III. třídu okresního přeboru.  

Dorost hraje okresní přebor. 

Žáci jsou rozděleny na starší a mladší žáci – obojí hrají A třídu krajského přeboru. 

Pro žáky v loňském roce byly uspořádány dva turnaje. 

O další sportovní vyžití se starají místní spolky. 

Turnaj v tenise a hokeji uspořádal Lubas Club 

Tenisový, fotbalový a hokejový turnaj uspořádali také místní hasiči. 

Vánoční turnaj v badmintonu uspořádala KR Věžnice v sále Lidového domu v Polné. 

Místní hasiči se také pravidelně zúčastňovali soutěží v požárním sportu. 

Ženy a dívky si v loňském roce mohli zasportovat při pravidelném cvičení Zumby v sále kulturního domu. 

Završením byl pak Vánoční ZumbaMaraton v sále KD Věžnice. 

Maminky s dětmi si v loňském roce mohli jednou za týden zacvičit pod vedením zkušené trenérky v sále KD. 

Někteří místní občané také využívali posilovny v pečovatelském domě. 

Věžnice společensky i sportovně žije dobře. 

- základní a mateřská škola  

školní akce 

     -Fotografování dětí v ZŠ a MŠ. 

     -Mikulášská nadílka spojená s malou besídkou. 

     -Kurz plavání v Havlíčkově Brodě. 

     - Společná procházka s hrami v přírodě se žáky ZŠ Brzkov. 

- Školní výlet na kozí farmu a do skanzenu Veselý Kopec ( děti si vyzkoušely podojit kozu, výrobu sýra, 

dozvěděly se mnoho informací o zvířatech a o životě v minulosti). 

     -Divadelní představení v KD Ostrov v Havlíčkově Brodě 3x 

     -Školní  karneval s účastí dětí z MŠ. 

     - Den dětí na hřišti ve Věžnicích (soutěže, hry, jízda na poníkovi), po obědě rozdávání sladkých balíčků. 

     - Drakiáda 

     -Na škole se několikrát besedovalo k pedofilii, šikaně, alkoholismu, kouření a drogám. 

     -Ve škole proběhla enviromentální výchova. 



     - Zahájení a ukončení školního roku společně s novináři a televizí. 

Společné tvoření maminek a dětí z MŠ. 

Divadelní představení v prostorách MŠ- pantomima 

Projekt PRAVĚK- výroba pravěkých nástrojů, šperků a oděvů. 

Přednáška a beseda s pracovníky pedagogicko-psychologické poradny Havlíčkův Brod týkající se školní 

zralosti dětí. 

mimoškolní aktivity 

   - Návštěva galerie v Havlíčkově Brodě spojená s výtvarnou dílnou 1x. 

   - Tělesná výchova v SRC Fanatic v Havl. Brodě pod vedením trenéra Roberta  Mrkvičky  

   - Návštěva interaktivní výstavy – POZNÁVEJ SE-  v Jihlavě. 

   - Rozsvícení vánočního stromu, počátek adventního času(vystoupení dětí). 

   - Školní vystoupení na vánoční besídce v KD Věžnice. 

   - Zpěv žáků ZŠ v Domově Sv. Floriána ve Věžnicích u příležitosti oslavy Vánočních svátků.  

   - Loučení se zimou s posláním Moreny 

   - Vystoupení dětí ZŠ a MŠ v KD Věžnice ke Dni matek. 

   - Návštěva zubní ordinace MUDr. Milana Hanuska(děti z MŠ) 

   - Návštěva Husovy knihovny v Polné. 

 

Kromě těchto akcí, které jsou hojně navštěvované, řada občanů obce navštěvuje Horácké divadlo v Jihlavě. 

 Obec činnost spolků podporuje. Každoročně spolky dostávají od obce finanční příspěvek na činnost. Sál je 

pronajímán víceméně za symbolické nájemné a na akce konané pro děti, či dětmi je sál pronajímán zcela zdarma. 

Program je sestavený tak, aby zde našli uspokojení jak jednotlivci, tak i celé vícegenerační rodiny. Po finanční 

stránce by toto vše ale nebylo možné uspořádat bez aktivity místních občanů, přispění sponzorů, dlouholetých 

partnerů, místních podnikatelů a dotací. 

 

2.4. Zjišťování potřeb rodin a senioru 

2.4.1. Zdroje inspirace a záměr koncepce 

Obec ve spolupráci s MA21 v roce 2012 uspořádala anketu a rozdalo přes 150 anketních dotazníků. V roce 

2013 obec ve spolupráci s MAS Českomoravské pomezí o.p.s. rozdala přes 200 dotazníků. Na základě těchto 

dotazníků se uskutečnil i kulatý stůl. Výstupy z těchto materiálu byly zpracovány a sloužili jako podklad pro vznik 

tohoto plánu rozvoje rodinné a seniorské politiky obce Věžnice.  

na webových stránkách, kde mají občané stále možnost se vyjádřit a přijít s novými návrhy. Plánu rozvoje 

rodinné a seniorské politiky obce Věžnice byl několikrát diskutován a probírán na setkání MA 21, kterého se 

zúčastňují zástupci všech spolků. 

Obecní úřad nemá svůj vlastní odbor sociální péče, který by se samostatně věnoval rodinné politice a tuto 

oblast zajišťují jednotlivé spolky ve spolupráci s koordinátorem MA21. Záměrem je vytyčit konkrétní dosažitelné 

cíle, které na základě podnětů a potřeb pomohou zkvalitnit a zpříjemnit rodinám život v obci. 

 

3. Plán rozvoje rodinné politiky 
 

3.1 Služby pro rodiny 
 

3.1.1 Služby péče o děti 
a) Mateřská škola 

Cíl:  - Kvalitní výuka a vybavení školky 
- Vybudování přírodní zahrady pro děti 

- Rozšíření otevírací doby o prázdninách (zkrácení prázdnin pro děti zaměstnaných rodičů) 

Způsob realizace a financování: 

- Rozšíření a zkvalitnění výuky angličtiny – vyškolení pedagogických pracovníků, absolvování 

speciálních kurzů (vlastní prostředky obce, MŠ, využití dotací – termín – v průběhu r. 2014) 

- Zřízení přírodní zahrady s novými herními prvky (využití dotace- termín od 2014) 

- Zkrácení letních prázdnin z 8 týdnů na 2 týdny (v průběhu 5 let) 



 

b) Základní škola 

Cíl:  - Udržet kvalitní výuku, vybavení školy,  

- Rozšíření doplňujících zájmových kroužků pro děti 

- Podpora koncertních vystoupení  

- Uspokojit poptávku po školní družině 

Způsob realizace a financování: 

- Udržení malotřídní školy (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

- Školení pedagogů prostřednictvím odborných kurzů, nákup nového vybavení tříd – nové 

počítače, výukové programy pro interaktivní tabuli apod. (využití dotace – r. 2014) 

- Rozšíření školních družin (r. 2014- 2018, vlastní fin. prostředky)  
- Vyhledávání profesionálních lektorů a jejich financování z rozpočtu obce (r. 2014 – 2016, snaha 

získat dotace) 

- Vystoupení na významných společenských akcích, svátcích apod. (r. 2014 – 2018, z vlastních 

fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

 

c) Klub maminek 

Cíl: - Podpora maminek s dětmi na mateřské dovolené 
- Vybudování klubovny, kde by se mohli maminky s dětmi scházet a připravovat program  

Způsob realizace a financování: 

- Vybudování vlastní klubovny pro maminky s dětmi (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů 

popřípadě dotačních zdrojů) 

- Spolupráce při získávání odborných kurzů pro maminky a hledání zajištění krátkodobé péče o 

děti (podnikatelský kurz, masáže miminek, hlídání dětí, (r. 2014 – 2018, vlastní prostředky, 

snaha využití nabídky dotací) 

  - Podpora aktivit pro děti (Výtvarné hrátky, Hudební hrátky, Pohybové hrátky (r. 2014 – 2018, 

vlastní prostředky, snaha využití nabídky dotací) 

  

3.1.2 Služby na podporu funkce a soudržnosti rodiny 
Cíl: - Podpora prorodinných aktivit 

- Podpora neziskových organizací 

Způsob realizace a financování: 

- Podpora zájmových kroužků pro děti i dospělé (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů popřípadě 

dotačních zdrojů)  

- Rekonstrukce budovy v majetku obce pro sportovní využití - výstavba nové kuželny (tento sport 

provozuje několik generací obyvatelstva), posilovny (r. 2014, vlastními prostředky) 
- Finanční podpora místních spolků v aktivitách pro děti a veřejnost (pořádání aktivit pro děti i 

celou rodinu r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů) 
- Podpora specifických potřeb rodin jako např. poskytování pečovatelských sociálních služeb - 

donáška obědů starším nebo handicapovaným občanům atd. (r. 2014 – 2018, Domov sv. Floriana 

o.s., z vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 
- Bydlení v DPS pro seniory s předností přibližování rodinných generací (r. 2014 – 2018, z 

vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů, spolupráce s Domovem sv. Floriana) 
 

 

3.2 Sladění pracovního a rodinného života 
Cíl: - Rozvoj kvalifikačních a rekvalifikačních kurzů 

- Napomáhání vytváření nových pracovních příležitostí 

- Rozšíření maloobchodní sítě drobných podnikatelů 

Způsob realizace a financování: 

- Úzká spolupráce s MA21, MAS Českomoravské pomezí a Domovem sv. Floriana o.s. – 

poskytování prostor pro konání rekvalifikačních kurzů – kurzy účetnictví, jazykové kurzy – 

angličtina, němčina, italština, čeština, výuka PC pro seniory, kurzy vaření, zpracování ovoce, 

univerzita 3. věku atd. (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 



- Pro tyto účely vzdělávání a přednášek provést rekonstrukci a vybavení podkrovních prostor 

v obecní budově čp. 45, nebo vybudování nového klubu přístavbou obecní budovy čp. 75. 

(rekonstrukce půdy od 2014 s pomocí dotace, kurzy pravidelně každý rok i do budoucna) 

- Podpora místních podnikatelů (nákupy u místních podnikatelů, zadávání zakázek místním 

podnikatelům) (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

- Prodej pozemku obce na výstavbu nových výrobních objektů soukromým firmám a tím i vznik 

nových pracovních míst (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

 

3.3 Prostor obce přátelský rodinám 
3.3.1 Veřejná doprava 
Cíl:      - Jednání s dopravci, zajištění bezbariérových spojů.   
  

3.3.2 Bezbariérová přístupnost obce 
Cíl:  - Poskytnout bezbariérové přístupy občanům na veřejné instituce, prodejny, chodníky 
Způsob realizace a financování: 

- Vybudování nového bezbariérového přístupu na obecní úřad, do knihovny a na poštu (2014-2018 

dotace, vlastní zdroje) 

- Při opravách komunikací dbát na bezbariérové vjezdy na chodníky (r. 2014 – 2018, z vlastních 

fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

- nové chodníky s bezbariérovými přístupy (realizace 2014-2020) 

 

3.3.3 Bezpečnost pohybu po obci 
Cíl: - Vybudování přechodů pro chodce 

- Nové polní cesty a cyklostezky 

- Snížení rychlosti v obci 

Způsob realizace a financování: 

- Zbudování nových přechodů pro chodce (2014-2016, snaha získat dotaci) 
- Vybudování nového chodníku podél hlavní silnice v horní části obce. (2014-2016, snaha získat 

dotaci)  

- vybudování nového chodníku u pečovatelského domu směrem k návsi (2014-2016, snaha získat 

dotaci) 

- Vybudování nové naučné stezky Kamenná – Věžnice – Brzkov (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. 

zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

- Nákup radarů, měření rychlosti v dolní části obce a u mateřské školky (r. 2014 – 2018, z 

vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

 
3.3.4 Veřejné prostory pro rodiče s dětmi 
Cíl: - Vytvoření dětských hřišť ve sportovním areálu,  

- doplnění a rekonstrukce stávajících dětských hřišť  
- Finančně podporovat zájmová sdružení  

- Výstavba koupaliště  

- přebudování staré požární nádrže na koupaliště pro malé děti 

Způsob realizace a financování: 

- Vytvoření dětských hřišť ve sportovním areálu, (2014-2016, snaha získat dotaci) 

- doplnění a rekonstrukce stávajících dětských hřišť (2014-2016, snaha získat dotaci) 

- přebudování staré požární nádrže na koupaliště pro malé děti (2014-2016, snaha získat dotaci) 

 

3.4 Přímá podpora rodin 
Cíl:  - Finančně podporovat rodiny a seniory 

- Hledání nového investora na zasíťování nových parcel, získání nových stavebních parcel pro 

bydlení 

- Finanční podpora při narození dítěte  



- Možnost poskytnutí fin. půjčky od obce na opravy byt. fondu 

Způsob realizace a financování: 

- Rodiny s 3 a více dětmi osvobodit od placení poplatků za školné (real. 2012 a dále, finance z 

vlastn. zdrojů) 

- Získání nového investora pro zasíťování nových stavebních parcel v obci (2013 – 2016) 

- Při narození dítěte – příspěvek 3 000 Kč (2001 – fin. z vlastn.zdrojů) 

- Děti do 6 let nebudou i nadále platit poplatky za odpady (2001 a dále, finance z vlastn. zdrojů) 

- senioři starší 80 let nebudou i nadále platit poplatky za odpady (2001 a dále, finance z vlastn. 

zdrojů) 

- Děti navštěvující Základní školu ve Věžnici nebudou i nadále platit poplatky za odpady (2001 a 

dále, finance z vlastn. zdrojů) 

- senioři starší 65 let samostatně žijící v domácnosti budou i nadále platit poloviční poplatky za 

odpady (2001 a dále, finance z vlastn. zdrojů) 

- každá šestá a další fyzická osoba, žijící prokazatelně ve společné domácnosti se společným 

zástupcem a společně s ním hospodaří, nebudou i nadále platit poplatky za odpady (2001 a dále, 

finance z vlastn. zdrojů) 

- osobám, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle platných právních předpisů 8) 

(průkaz ZTP/P), budou i nadále platit poloviční poplatky za odpady (2001 a dále, finance z 

vlastn. zdrojů) 

- každá druhá a další fyzická osoba, žijící prokazatelně ve společné domácnosti se společným 

zástupcem a společně s ním hospodaří, budou i nadále platit poloviční poplatky za odpady (2001 

a dále, finance z vlastn. zdrojů) 

- fyzické osoby, které mají na území obce trvalý pobyt a připravují se na budoucí povolání a 

přitom jsou ubytováni po dobu studia mimo území obce, budou i nadále platit poloviční poplatky 

za odpady (2001 a dále, finance z vlastn. zdrojů) 

- Při nástupu dítěte do 1. třídy ZŠ Věžnice – příspěvek 5 000 Kč (2001 – fin. z vlastn.zdrojů) 

- Při nástupu dítěte do 2. až 5. třídy ZŠ Věžnice – příspěvek 2 000 Kč (2001 – fin. z vlastn.zdrojů) 

- Možnost poskytnutí finanční půjčky na rekonstrukci bydlení  
 

3.5 Komunikace s rodinami 
Cíl: - Předávání informací o prorodinných a seniorských aktivitách 

- Setkávání mladých lidí v knihovně, v klubovně 

- Vytvoření nových webových stránek 

Způsob realizace a financování: 

- Zasílání e-mailů o kulturních akcích, nabídka infocentra (2014 a dále) 
- Získávání nových knižních titulů, literární akce a besedy v knihovně (2014 a dále, financováno z 

vlastn. zdrojů) 

- Nové webové stránky obce (2015, financováno z vlastn. zdrojů) 

 

3.6 Dotační tituly a fondy podporující prorodinné organizace 

Cíl: - podpora neziskových organizací pracujících s rodinami a seniory   

Způsob realizace a financování: 

- Dotační titul na podporu projektů místních spolků zaměřených na aktivity podporující rodiny a 

seniory (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. Zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

 

3.7. Institucionální, personální, a koncepční zajištění rodinné politiky 
Cíl: - vytvoření komise pro rodinu 

- Personální zajištění rodinné politiky 
- rozvoj koncepčního zajištění rodinné politiky   

Způsob realizace a financování: 

- v rámci Výboru pro sledování postupu MA21 – Zdravá obec Věžnice vytvořit komisy pro rodinu 

(r. 2014, financování z vlastních zdrojů a dotačních titulů) 



- klíčovým pracovníkem prorodinné a seniorské politiky obce bude koordinátor MA21-Zdravá 

obec Věžnice a politik Ma21-Zdravá obec Věžnice (r. 2014, z vlastních finančních zdrojů a 

dotačních titulů) 

- rozvoj využití principu komunitního plánování v oblasti podpory rodiny, rozvoj a vývoj 

stěžejních dokumentů rodinné politiky. (r. 2014, z vlastních finančních zdrojů a dotačních titulů) 

 

3.8. Monitorovací situace rodin 
Cíl: - pravidelné sledování potřeb určitých společenských skupin,  

- zjišťování kapacity služeb péče o děti a seniory,  

- kvality infrastruktury,  

- změny v zaměstnanosti  

- dostupnost služeb  

- sledování veřejného mínění    

Způsob realizace a financování: 

- v rámci Výboru pro sledování postupu MA21 – Zdravá obec Věžnice vytvořit skupiny, které 

budou sledovat a monitorovat jednotlivé trendy v oblastech rodinné politiky v obci. (r. 2014, 

financování z vlastních zdrojů a dotačních titulů) 

- pořádání kulatých stolů a veřejných fór pro získání aktuálních poznatků, týkajících se potřeb 

rodin v naší obci (r. 2014 a další, financování z vlastních zdrojů a dotačních titulů) 

 

3.9. Spolupráce a výměna zkušeností  

Cíl: - rozvoj spolupráce mezi aktéry rodinné politiky v rámci naší obce 

- rozvoj spolupráce mezi naší obcí a dalšími obcemi v regionu   

Způsob realizace a financování: 

- zapojit do práce Výboru pro sledování postupu MA21-Zdravá obec Věžnice všechny neziskové 

organizace pracující s dětmi, rodinami a seniory a podnikatelský sektor. Vytvářet podmínky pro 

komunitní plánování. (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. Zdrojů popřípadě dotačních zdrojů) 

- vzájemná výměna příkladů dobré praxe v rámci spolupráce obcí v rámci regionu. Pořádání 

seminářů popřípadě workshopů (r. 2014 – 2018, z vlastních fin. zdrojů popřípadě dotačních 

zdrojů) 

 

 

Tento plán rozvoje rodinné politiky obce Věžnice byl schválen zastupitelstvem obce dne 16. 12. 2013. 
 


