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Z redakce
Milí čtenáři, milé čtenářky,
Vaše články, fotografie nebo jiné příspěvky na měsíc únor 2019
zasílejte, prosím, na adresu ouveznice@seznam.cz do 25. února 2019.

Plány obce na rok 2019
Vážení spoluobčané,
pro rok 2019 jsme si stanovili dvě hlavní investiční akce, které budeme
chtít v tomto roce dotáhnout do konce. První z těchto dvou hlavních priorit
obce na rok 2019 je vyřešení problému s nedostatkem vody v horní části
obce. Zastupitelstvo už má k dispozici projekt na 2 nové vrty a přestrojení
stávajícího vrtu. Předpokládané náklady jsou 2 miliony Kč. Zastupitelé
schválili dne 17. 12. 2018 na zasedání zastupitelstva podpis smlouvy s p.
PhDr Staňkovou, která nám již v současné době zpracovává žádost o
dotaci.
Druhou prioritou je dokončení příprav stavebních parcel v areálu
bývalého JZD v horní části obce tak, aby se zde už mohlo co nejdříve začít
stavět. Musí se vybudovat přípojky na vodu a kanalizaci a udělat
příjezdová cesta. Bohužel, elektrikáři budou přípojky provádět až na
podzim po přesunutí transformátoru. A to nám komplikuje budování
komunikace mezi parcelami. Proto se zřejmě vybuduje asfaltová
komunikace nejprve pouze od hlavní silnice po hasičárnu, kde se položí
chráničky pro budoucí vedení el. kabelů. Zbytek asfaltové komunikace se
postaví až po ukončení práce elektrikářů. Na parcelách ještě musí dojít
k přesunu stávajících skládek kameniva a zeminy, aby se uvolnili již
prodané parcely stavebníkům. Věřím, že se nám to vše podaří a v létě už
začnou na parcelách první stavebníci pracovat.

V roce 2019 chceme dále zrealizovat vybudování odkalovacího
ventilu v dolní části obce na části vodovodu od Dušků směrem k mostu.
Vzhledem ke zvažované možnosti propojení obou obecních vodovodů,
které by šlo tímto směrem, je možné, že by se tato část vodovodu vyměnila
rovnou celá. Zároveň by se osadila šachtami s vodoměry u přípojek.
Dalším projektem pro rok 2019 je vybudování víceúčelového
sportovního hřiště u fotbalového stadionu. Obec v listopadu 2018
odkoupila pozemek s asfaltovým hřištěm od Sportovního klubu Věžnice.
V současnosti nám firma Europroject s.r.o. zpracovává žádost o dotaci.
Pokud dotaci neobdržíme, tento projekt v roce 2019 provádět nebudeme.
Vzhledem k tomu, že projekt na víceúčelové hřiště již budeme mít hotový,
budeme případně moci o dotaci zažádat v příštím roce opět.
Po přestěhování hasičské zbrojnice do nové obecní budovy se bude
moci začít s přístavbou a přestavbou kulturního domu. Po konzultaci na
odboru územního plánování magistrátu města Jihlavy ale musíme nechat
předělat stávající projekt. V roce 2019 bychom rádi vyřídili veškeré
náležitosti včetně stavebního povolení, ať jsme připraveni zažádat o dotaci,
pokud bude v roce 2020 vypsán vhodný dotační titul.
Dalším projektem, na který budeme žádat dotaci v roce 2019 je
demolice staré zvonice v dolní části obce. Toto je již na stavebním úřadě,
máme zpracované posudky, takže pokud obec získá dotaci, odstraní ČEZ
z budovy konzolu nesoucí elektrické dráty a bude se moci začít zvonici
rozebírat.
Pokud zbydou nějaké peníze, rádi bychom začali postupně
s úpravami kontejnerových stání na tříděný odpad. Do kontejnerového
stání v dolní části obce dokoupíme kontejner na papír.
Budeme muset řešit i několik problémů spojených s pozemky.
Některé obecní pozemky užívají soukromé osoby, naopak obec používá
některé pozemky, které jsou ve vlastnictví soukromých osob. Navíc díky
digitalizaci některé hranice obecních pozemků nejsou shodné s katastrální
mapou. Rádi bychom toto uvedli do pořádku.
Dále chceme připravit projekty na další modernizaci ZŠ a MŠ,
bezpečné chodníky podél hlavní komunikace v horní části obce a opravy
místních komunikací v obci.
V kulturní oblasti počítáme, že ve spolupráci se spolky bude probíhat
kulturní program v obvyklém rozsahu jako v předešlých letech. Největší
kulturní akcí budou obecní slavnosti. Ty se budou letos konat ve dnech 25.
a 26. května.

Vodné a stočné na rok 2019
Vzhledem k neustále rostoucím cenám a vzhledem k plánovaným
investicím do vodovodní sítě rozhodlo zastupitelstvo obce o navýšení
vodného na pro rok 2019 na 25 Kč bez DPH/m3. Stočné zůstává ve stejné
výši jako v roce 2018 tedy 15,- bez DPH/m3. Ke zvýšení vodného nás
vedou velké výdaje, které obec za poslední 2 roky měla zejména
s vodovodem v dolní části obce a s plánovanými náklady na rok 2019
v horní části. Provoz obou vodovodů je ztrátový a je dotován
z hospodářské činnosti obce.
Vzhledem ke zvýšení ceny za vodné nabízíme občanům, kteří mají
větší odběr vody, možnost domluvit si na úřadě s p. Perničkovou platbu
záloh za vodu (např. čtvrtletně nebo pololetně), aby pak neplatili
jednorázově velkou částku.
Za roky 2017 a 2018 se v dolní části obce vystavěl nový vodojem a
opravila větší část vodovodu. Se zvýšeným tlakem v potrubí se letos v létě
objevilo několik poruch, které se podařilo odstranit. Než se toto povedlo,
musela se několikrát dovézt voda do vodojemu cisternou. V roce 2019
budeme ještě opravovat část vodovodu od Dušků k mostu, kde chybí
odkalovací ventil.
V horní části obce jsme se celý letošní rok potýkali s velkými
výkyvy v odběru vody, takže se hledala problémová místa, kde by mohla
voda unikat z potrubí. Drobné poruchy se podařilo dohledat a opravit.
Nicméně to nic nemění na tom, že přítok do vodojemu v horní části obce
byl po část roku nedostatečný a voda se musela do vodojemu dovážet
cisternou. Za opravy vodovodů, dovoz vody a běžné výdaje nutné
k provozu obou vodovodů v roce 2018 obec zaplatila přes 1 milion korun.
Vzhledem k výše uvedenému si zastupitelstvo nechalo vypracovat
projekt na další 2 vrty v Horní Věžnici a přestrojení současného vrtu. To
by mělo vyřešit zásobení vodou i na nových parcelách v areálu bývalého
JZD. Realizace těchto vrtů s napojením na stávající vodovod bude stát
kolem 2 milionů Kč. Pokusíme se na to získat dotaci.
Na všech nově opravovaných částech vodovodu už budou
instalovány šachty, ve kterých budou vodoměry k jednotlivým přípojkám
do objektů. V budoucnosti bychom takto chtěli vyřešit úplně všechny
přípojky. To nám umožní lépe sledovat spotřebu vody a provádění odpočtů
vodoměrů bude pak jednodušší.

Samovýroba dřeva
S Lesním družstvem Polná jsme se domluvili na vykácení části lesa
na Kozí hůře, která je zasažena kůrovcovou kalamitou. Lesním družstvem
nám byl označen úsek k vytěžení. Zájemci o samovýrobu dřeva se mohou
přihlásit na obecním úřadu do 13. 2. 2018. Po tomto datumu dojde
k rozdělení jednotlivých úseků ke zpracování.

Jednotně proti těžbě uranu!
Dne 22.1.2019 proběhlo jednání zástupců obcí a měst dotčených
plánovanou těžbou uranu se zástupci spolku Naše budoucnost bez uranu.
Obec Brzkov na jednání reprezentoval starosta Aleš Bořil, Město Přibyslav
starosta Martin Kamarád, Město Polná místostarosta Luboš Kousal a Obec
Věžnice starosta David Drahoš. Osazenstvo doplnily zástupkyně spolku
Marie Vencová a předsedkyně Lucie Drahošová Stránská a dále společný
právní zástupce Luboš Kliment.
Z jednání vzešly následující závěry:
1/ Všichni zúčastnění společně a jednotně odmítají možnou těžbu
uranu na území dotčených obcí a měst.
2/ Obce Brzkov a Věžnice a Města Polná a Přibyslav spolu se
spolkem Naše budoucnost prostřednictví svých zástupců společně
vyjadřují poděkování všem, kteří se dosud zapojili do snahy zabránit
možné těžbě uranu a aktivně podpořili dosavadní úsilí zástupců obcí a měst
a spolku Naše budoucnost bez uranu.
3/ Všichni zúčastnění vyzývají vládu ČR, aby zrušila USNESENÍ
VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 22. prosince 2014 č. 1086, kterým
bylo uloženo ministru průmyslu a obchodu zahájit prostřednictvím podniku
DIAMO, státní podnik, schvalovací proces umožňující přístup státu k
exploataci ložiska uranu ložiska Brzkov - Horní Věžnice.
4/ Dotčené místní samosprávy a spolek Naše budoucnost bez uranu
budou nadále společně a aktivně realizovat všechny nezbytné kroky, které
by budoucí těžbě zabránily.
Mgr. et Bc. Luboš Kliment

Mateřské centrum
Hlásíme se znovu v novém roce z našeho mateřského
centra. Vše je při starém, máme stále otevřeno v pondělí a
ve středu od 9 do 11 hodin pro všechny děti a jejich
doprovod. V centru si zpíváme, skáčeme na míčích,
tvoříme, jen tak si hrajeme a maminky si vyměňují
zkušenosti a diskutují o situacích, které každodenně na
mateřské dovolené zažívají.
Leden byl měsícem příprav na Dětský maškarní bál, který
jsme připravily ve spolupráci s Kolpingovou rodinou. Na
děti čekalo odpoledne plné her, soutěží, sladkostí a bohatá tombola. Letos se nás sešlo
více než loni, všichni jsme si to moc užili a radost byla vidět i na dětských tvářích.
Děkujeme také všem sponzorům a
občanům, kteří do tomboly věnovali
ceny.
Od 11. – 17. února probíhá po celé
České republice národní týden
manželství, i my se opět do této
kampaně zapojujeme tentokrát
výtvarnou soutěží pro děti i dospělé.
Tématem obrázku je manželství,
rodina, láska. Obrázky mohou mít
různé velikosti, tvary, rámečky,
mohou být tvořeny různými výtvarnými technikami, vše záleží na tvůrci obrázku. Každý
obrázek musí být zezadu označen: jménem a příjmením, věkem a adresou (pro
doručení odměny).
Obrázky doručte do Mateřského centra Borůvka nejpozději do pátku 8. února 2019.
Obrázky můžete doručit i do schránky nebo kanceláře Domova sv. Floriana, nebo do
obchodu Potraviny Radka v dolní části obce. Kdo rád tvoří, může vytvořit i více
obrázků.
Během národního týdne manželství od 11. – 15. února budou obrázky vystaveny ve
společenské místnosti Domova sv. Floriana, kde si je budete moci prohlédnout a
dozvědět se i více informací o Národním týdnu manželství. Ze všech obrázků, budeme
v pondělí 18. února dopoledne v mateřském centru losovat tři výherce, kteří dostanou
dárek. Těšíme se na krásné obrázky.
Tým spolupracovníků MC

Domov sv. Floriana
I když je již dávno po ,,VÝSTAVĚ BETLÉMŮ“, chtěla bych touto
cestou ještě jednou poděkovat občanům, kteří nám zapůjčili svoje
betlémy. Výstava měla jako I. ročník velký úspěch, proto ji letos
uskutečníme taky.
PROGRAM AKCÍ NA MĚSÍC ÚNOR 2019
6. 2. od 9hod VYSTŘIHOVÁNKY
13. 2. od 9hod PROCHÁZKA (dle počasí)
20. 2. od 9hod PROMÍTÁNÍ POHÁDKY ☺
27. 2. od 9hod RUČNÍ PRÁCE
Upozornění : na všech pořádaných akcí se budou pořizovat fotografie
ÚPRAVA CEN FAKULTATIVNÍCH SLUŽEB PRO
VEŘEJNOST OD 1. 1. 2019
Využití : infrasauna 200Kč
: whirpool vana 200Kč
: masážní křeslo 100Kč
: pedikúra 150Kč
Všechny zakoupené poukazy zůstávají v platnosti s doplatkem
(infrasauna, whirpool 100Kč, pedikúra 30Kč)
Služby si můžete domlouvat na tel. č. 735 705 657
za DsvF Zuzana Nechvátalová

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka
Od 4. do 7. ledna 2019 se v Polné, okolních obcích a farnostech Střítež a Ždírec
konala tradiční Tříkrálová sbírka. Přinášíme přehled o výnosu sbírky.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA V POLNÉ A OKOLÍ
v roce 2019
Polná
Brzkov
Dobroutov
Hrbov
Janovice
Věžnice
Záborná
CELKEM FARNOST POLNÁ
Ždírec
Dobronín
CELKEM FARNOST ŽDÍREC
Farnost STŘÍTEŽ

90.339 Kč
17.730 Kč
12.918 Kč
7.595 Kč
8.368 Kč
17.769 Kč
9.090 Kč
163.809 Kč
17.904 Kč
28.878 Kč
46.782 Kč
15.505 Kč

CELKEM SBÍRKA

226.096 Kč

Jménem děkanského úřadu děkuji vám všem, kteří jste svým darem podpořili
letošní Tříkrálovou sbírku.
Mons. Zdeněk Krček, děkan
Využití sbírky: 65% se vrátí OCH Havl. Brod na pomoc lidem v nepříznivé
situaci, 15% putuje na projekty Diecézní charity Hradec Králové, 10% pomůže
potřebným v zahraničí, 5% podpoří celostátní projekty a 5% jsou náklady
spojené se sbírkou.
Více na www.trikralovasbirka.cz a www.charita.cz.

