ZPRAVODAJ
OBCE VĚŽNICE
březen 2019, ročník XXVII

www.OBECVEZNICE.cz, starosta@obecveznice.cz

Důležité kontakty:
David Drahoš – starosta
Pavel Mottl – místostarosta

725 106 601, 723 428 484
777 001 615

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

Informace z obecního úřadu
Statistické ohlédnutí za rokem 2018
V roce 2018 se z naší obce odstěhovalo 10 osob a 4 občané obce zemřeli.
Naopak se do Věžnice 11 lidí přistěhovalo a narodilo se 8 dětí.

Lavičky
Na základě podnětu od občanů jsme se rozhodli, že osadíme po vsi několik
laviček, abychom si měli kde odpočinout, když se procházíme po naší obci.
Prozatím jsme se rozhodli je instalovat Za pastoušky, na cestě ke Kukli,
u mostu přes Šlapanku na cestě z Domova sv. Floriana do obchodu a na náves.
Lavičky vyrobí naši obecní zaměstnanci. Instalace laviček proběhne na přelomu
března a dubna, podle počasí.
V obecním skladu se nám po rekonstrukcích nashromáždilo několik starých
dveří. Pokud byste někdo měl zájem, doptejte se u obecních zaměstnanců.

Rozhlas
Dne 27. 2. 2019 proběhla údržba a oprava obecního rozhlasu. V některých
lokalitách rozhlas nefungoval vůbec, v jiných špatně. Teď už by mělo být vše
v pořádku.

Dětské hřiště v dolní části obce
Pan Kunc s panem Vavrouškem provedli generální opravu domku na školní
nářadí. Na opravě domku se podíleli i Václav Chalupník, Marek Bořil, Petr
Landa a Luboš Sedláček. Moc děkujeme.
Touto cestou bychom chtěli poprosit občany, pokud si berou na hřiště psa, aby si
po něm uklidili. Koše na hřišti jsou. Dále bychom chtěli poprosit, aby děti
nevstupovaly na trampolínu v botách. Trampolína je určená ke skákání bez bot a
jakýkoliv ostřejší předmět by ji mohl poškodit.

Opravený domek na nářadí gdfdfgdgfdfgd

Dotace
Jak jsem Vás již informovali, podali jsme žádost o dotaci na demolici staré
kovárny v dolní části obce a žádost o dotaci na vybudování multifunkčního
hřiště na místě asfaltového kurtu v horní části obce. Pokud nám příslušný úřad
dotace neschválí, nebudeme v tomto roce tyto akce realizovat. Prioritou je pro
letošní rok dodělání stavebních parcel a vybudování nových vrtů pro vodovod
v horní části obce.
Dále pracujeme na projektové dokumentaci k přestavbě školní kuchyně, na
projektové dokumentaci k přístavbě sálu kulturního domu a projektové
dokumentaci na rozšíření chodníku a vybudování přechodu pro chodce na cestě
od nových parcel ke škole. Toto jsou akce, které budeme řešit v příštím roce a
chceme mít připravenou projektovou dokumentaci. V letošním roce jsme chtěli
realizovat přestavbu školní kuchyně, bohužel nebudeme mít všechna povolení a
potřebné podklady k podání žádosti o dotaci včas.

Společenská rubrika
Na podnět našich spoluobčanů jsme do zpravodaje zařadili tuto rubriku, kde Vás
budeme informovat o dění v obci.

Obecní slavnosti
Jako každý rok se uskuteční obecní slavnosti, které letos proběhnou v termínu
25. – 26. května. Po oba dva dny bude zajištěno bohaté občerstvení, o které se
postarají místní spolky. Program bude následující.
Sobota:

Mše
Leškovanka - dechovka
Pokáč – písničkář
Babinec - vystoupení
Znamení - country
Zádrhel – zábava

Během soboty bude na návsi již tradičně i stánek Českého Červeného Kříže a
můžete se těšit i na výstavu historických vozidel a motocyklů.
Neděle:

Mše
Rebelka – dechovka
Ukázka historického šermu
Štístko a Poupěnka – vystoupení pro děti
Mažoretky - vystoupení
Mírovo Hadadoom – folk

Časy jednotlivých vystoupení a podrobnější informace k obecním slavnostem
budou ještě upřesněny.

Čistá Věžnice
O víkendu 12. – 14. 4. proběhne „Jarní úklid obce“. V pátek 12. 4. bude sběr
nebezpečného odpadu a budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad,
které budou k dispozici opět po celý víkend. Zároveň hasiči provedou sběr
starého železa. V sobotu 13. 4. se bude v rámci akce „Čistá Vysočina“ uklízet

obec a prostory okolo silnic na obecním katastru. O tomto Vás budeme ještě
podrobněji informováni.

Kraj Vysočina v rámci projektu Zdravý Kraj Vysočina a MA21 vyhlašuje X. ročník
úklidu prostranství u silnic našeho kraje s názvem:

ČISTÁ VYSOČINA
úklid veřejného prostranství a přírody na Vysočině ve
dnech 9. – 22. dubna 2018
Vítáme pomoc každého: škol, pracovníků firem, neziskových
organizací, obcí i jednotlivců!

Turnaj v šipkách
SDH Věžnice srdečně zve na 3. ročník turnaje v šipkách, který proběhne
v sobotu 23. 3. 2019 od 14:00 v hospodě. Zájemci se mohou hlásit u p. Jindřicha
Tecla 774663903 nebo v hospodě.

SK Věžnice
Zimní příprava našeho A a B týmu
S umístěním našeho A týmu nejsme po podzimu až tak spokojeni. Myslím si, že
jsme po herní stránce nehráli až tak špatný fotbal. Mohli jsme dosáhnout lepších
výsledků, což se nám bohužel nepodařilo. Na dalším zkvalitnění hry nyní
pracujeme na společných trénincích s A a B týmem. Tyto tréninky probíhají v
tělocvičně, na umělce v Polné a venkovními výběhy. Jak nám tyto tréninky
pomohou, ukáží až naplánované přípravné zápasy, které sehrajeme v Havlíčkově
Brodě na umělé trávě.
dne 10.3. od 16:45 hodin s Nadějovem
dne 17.3. od 16:30 hodin s Polnou B

ROZPIS ZÁPASŮ ,,A'' TÝMU OKRESNÍ PŘEBOR
Neděle 24. 3.
Neděle 31. 3.
Neděle 7. 4.
Neděle 14. 4.
Neděle 21. 4.
Sobota 27. 4.
Neděle 5. 5.
Neděle 12. 5.
Sobota 18. 5.
Sobota 25. 5.
Neděle 2. 6.
Neděle 9. 6.
Neděle 16. 6.

15:00
15:00
15:00
15:30
15:00
16:00
16:30
15:00
16:30
10:00
16:30
15:00
16:30

A - Kožlí
Golčův Jeníkov - A
A - Nová Ves u Sv.
Víska - A
A - Herálec
Dlouhá Ves - A
Přibyslav B - A
A - Světlá n. S. B
Staré Ransko - A
A - Ledeč n. S. B
Okrouhlice - A
A - Dolní město
Lipnice n. S. - A

ROZPIS ZÁPASŮ ,,B'' Týmu IV. TŘÍDA
Sobota 20. 4.
Sobota 27. 4.
Sobota 4. 5.
Sobota 11. 5.
Neděle 19. 5.
Pátek 24. 5.
Sobota 1. 6.

16:00 B - Vepřová
16:00 Štoky B - B
16:00 Úsobí - B
16:30 B - Keřkov B
10:00 Herálec B - B
17:30 B - Šmolovy
16:30 Chotěboř C - B

PODĚKOVÁNÍ panu Bohuslavu Chalupníkovi.
Na valné hromadě Sportovního klubu Věžnice se pan Bohuslav Chalupník vzdal
funkce předsedy klubu a všech funkcí ve výkonném výboru. Tímto bychom mu
chtěli za celý klub poděkovat za dlouholetou aktivní činnost a popřát mu mnoho
zdraví a pohody ve fotbalovém důchodu.

Mateřské centrum
Od 11. – 17. února
2019 probíhal po celé
České
republice
Národní
týden
manželství, my jsme
se do této kampaně
zapojily
výtvarnou
soutěží pro děti i
dospělé a následnou
výstavou obrázků. Tématem obrázků bylo manželství,
rodina, láska. Sešlo se nám dohromady 30 obrázků. Výstava probíhala ve vestibulu
Domova sv. Floriana a shlédlo jí mnoho návštěvníků.
Po skončení výstavy jsme v pondělí 18. února vylosovaly tři výherce, kteří už dostali
dárek.
V březnu už jaro pomalu ťuká na dveře, a tak se i
v Borůvce na něj budeme připravovat. Čeká nás
jarní úklid a výzdoba oken, nějaké jarní a možná i
trochu
velikonoční
tvoření. Ve středu před
smrtnou
nedělí
vyneseme Moranu a
hodíme jí do řeky, aby
nám už konečně přišlo jaro.
Od 6. března budeme mít opět Montessori tvoření
pomůcek pro děti. Různé materiály budou k dispozici vždy
v pondělí i ve středu a to až do konce března, kdy si každý
bude moci vyrobit, co se mu bude líbit.
10. dubna chystáme další ekologické setkání, tentokrát
budeme vyrábět voskované ubrousky, třeba na svačinu. Zájemci si mohou donést
vlastní látku na ubrousek, nebo budou látky k dispozici i přímo na místě, kde si je
budete moci zakoupit.

V Borůvce je stále otevřeno v pondělí a ve středu od 9 do 11 hodin pro 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. Přijďte mezi nás, těšíme se na vás.
Tým spolupracovníků MC

Tým
Čas
spolupracovníků
MC
4. 3.
6. 3. - 27. 3.
9:30

Program

1. 4.
3. 4.

9:30
9:30

Výroba Morany
Vynášení Morany

10. 4.

9:30

Výroba voskovaných ubrousků

ZAVŘENO
Výroba Montessori pomůcek pro děti

Domov sv. Floriana
Veškeré fakultativní služby pro veřejnost se obnoví od 15. 3. 2019. Na akce
pořádané DsvF se mohou návštěvníci těšit od dubna.

Z naší kroniky
Začátek roku 1919 – Smýšlení po převratě
Svoboda nabytá 28. října 1918 stoupla mnohým lidem do hlavy jako těžké víno
a vykládali si ji tak, že si mohou dělat, co chtějí. Zapomněli hesla, že pravá –
člověka důstojná svoboda je možna jen v zachování řádů společností daných.
Jiní opět se domnívali, že když máme svůj stát, že bude hned všeho dost a státní
pokladna že přišpěje na vše. Zapomněli hesla „Stát jsme my“. Současný
popěvek satyrisuje tuto vlastnost některých lidí slovy „U carara národe, od čeho
je republika, od čeho je stát“. Někteří projevovali krátkozrace svou rozmrzelost
slovy: „Tohle za Rakouska nebejvalo“. Zapomínali, že se náš stát teprve buduje.

Nepokoje v Polné
Dne 4. ledna v Polné poštvaný, chudý lid, nespokojený se špatným zásobováním
i za republiky, vyraboval krámy některých řezníků a obchodníků.
Zmírnění requisicí v ČSR
Aby bylo umožněno zásobování měst bylo nařízeno do 15. ledna obilí vymlátiti.
Requisice na obilí byly poněkud zmírněny, ale requisice na dobytek byly stejně
přísné. Odstraněny hned být nemohly, neboť občanstvu vychovávanému válkou
bylo nutno udržovati k autoritě našeho státu.
Rašínův finanční plán
Náš tvořící se stát vydával nové zákony. Za účelem odstranění záplavy
papírových peněz a nemožnosti pašování jich z cizích států byly dne 3. března
1919 kolkovány bankovky v Občanské záložně v Polné, při čemž polovička jich
byla zadržena a vydán pouze dlužní úpis úrokovaný 1%. Dne 1. března
kolkovány byly válečné půjčky. Dne 6. dubna sepsány vklady a knížky
kolkovány u berního úřadu.
Zákon o rozluce manželské
V Národním shromáždění, mimo jiné zákony, byl odhlasován zákon o rozluce
manželské, který jistě zasáhne hluboce do života, zda příznivě poví budoucnost.
Bolševismus v Rusku
Rozvrat v Rusku dospěl vrcholu. Vlády se se zmocnili vůdcové komunistického
hnutí Lenin a Trockij. Ostatní vrstvy ruského národa buď prchly do ciziny, nebo
násilím donuceny k poslušnosti rudého režimu. Nejvíce byly bolševickým
převratem postižena šlechta a inteligence, které byly prvními hlasateli
komunistických nauk.
Společenský život v Horní Věžnici po převratě
Převratem ožil v naší osadě H. V. život společenský. Lidé dlouhou válkou od
zábav vypostěni, zúčastnili se zábav všeho druhu, neboť o peníze nebylo nouze.
Na velikonoční pondělí sehrála omladina divadlo „Na statku a v chaloupce“ na
jevišti v Něm. Šicendorfu.

EKO-KOM
Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM byla již v roce 1997 založena
průmyslovými podniky vyrábějícími balené zboží. Tato nezisková akciová
společnost vytvořila a efektivně provozuje celorepublikový systém, který
zajišťuje třídění, recyklaci a využití obalového odpadu na kvalitní evropské
úrovni. Pro celý komplex souboru činností zajišťovaných společností se ujal
název „Systém EKO-KOM."
Tento systém, založený na spolupráci průmyslových podniků, měst a obcí
zajišťuje, aby odpady z použitých obalů byly spotřebitelem vytříděny, svezeny
sběrovou technikou, dotříděny a konečně využity jako druhotná surovina nebo
případně jako zdroj energie.
Naše obec je do systému zapojena a v loňském roce se nám podařilo vytřídit toto
množství odpadu:
papír - 3,47 t
plast - 9,59 t
sklo - 2,69 t
sklo - 2,77 t
nápojový karton - 0,2 t
Více podrobností na stránkách www.ekokom.cz.

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 31. 1. 2019
Usnesení č. 1/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Josefa Málka a
pana Ing. Pavla Mottla

Usnesení č. 2/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšíření programu o bod č. 11 Demolice
zvonice v dolní části obce a bod č. 12 Rozvojový strategický dokument obce. Ostatní
body se posunou.
Usnesení č. 3/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje rozšířený program zasedání dle přílohy zápisu
č. 2
Usnesení č. 4/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí kontrolu usnesení z minulých zasedání.
Usnesení č. 5/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice ruší usnesení č. 70/2011. Rozdělení veřejného osvětlení
bude řešeno s výstavbou nového osvětlení na stavebních parcelách.
Usnesení č. 6/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice ukládá starostovi, aby v souladu s usnesením č. 49/2014
upřesnil věci týkající se věcných břemen. Právník bude požádán, aby stanovisko zaslal
písemně do 31.3.2019.
Usnesení č. 7/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice konstatuje, že usnesení č. 36/2017 ze strany obce bylo
splněno. Smlouva o smlouvě budoucí s p. Vavrouškem nebyla dodržena ze strany p.
Vavrouška. Otázkou prodeje obecních pozemků u hřiště se bude zabývat zastupitelstvo
na příštím zasedání. Přípravou podkladů pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 8/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí zprávu kontrolního výboru. Viz příloha
zápisu č. 3.
Usnesení č. 9/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje upravenou Smlouvu o budoucí smlouvě o
zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2000758/VB/1 s ČEZ
Distribuce a.s. Za omezení vlastnického práva Budoucí povinné v důsledku výstavby
Zařízení distribuční soustavy a zřízení Věcného břemene bude Budoucí povinné na
základě Vlastní smlouvy vyplacena jednorázová náhrada ve výši 8700,- bez DPH. S
dodatkem, že původní smlouva schválená usnesením zastupitelstva č. 117/2018 ze dne
13.11.2018 se ruší. viz příloha zápisu č. 4.
Usnesení č. 10/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Dodatek ke Smlouvě o nákupu pohonných
hmot prostřednictvím tankovacích karet s firmou DFC systém a.s. viz příloha zápisu č.
5. Podpisem pověřuje starostu.
Usnesení č. 11/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu o poskytování právních služeb s Mgr.
Et Bc Lubošem Klimentem. Viz příloha zápisu č. 6. Podpisem pověřuje starostu.
Usnesení č. 12/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s realizací stavby na základě předložených
informací v Žádosti o vyjádření k plánované stavbě vedení a zařízení sítě
elektronických
komunikacích:
16010-046020-RVDSL1841_M_J_SLAP3SLAP1HR_MET. Viz příloha zápisu č. 7. Starosta písemně oznámí žadateli, že v místě
vede optický kabel, dešťová kanalizace a kabelová televize. Vyřízením žádosti
pověřuje starostu.

Usnesení č. 13/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje návrh Smlouvy zakládající právo provést
stavbu s Krajem Vysočina. Viz příloha zápisu č. 8. Podpisem pověřuje starostu obce.
Usnesení č. 14/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Demolice
stávajícího objektu RD katastrální území Dolní Věžnice /781398/, parcela č. st. 45“ z
podprogramu 117D081 Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách, dotační
titul č. 2, Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách na území České
republiky, kde bude dotace z Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení č. 15/2019
Zastupitelstvo obce souhlasí se zadáním zpracování žádosti o dotaci na demolici RD
na par. č. 45 v k.ú. Dolní Věžnice firmě Europroject za cenu 16 000,-. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu.
Usnesení č. 16/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje projekt následného využití území po demolici
RD na par. č. 45 v k.ú. Dolní Věžnice. Viz příloha zápisu č. 9
Usnesení č. 17/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí s podáním žádosti o dotaci na akci „Vybudování
veřejného víceúčelového hřiště v obci Věžnice“ z podprogramu 117D8210 Podpora
obnovy a rozvoje venkova, dotační titul 117d8210H, Podpora budování a obnovy míst
aktivního a pasivního odpočinku, z Ministerstva pro místní rozvoj.
Usnesení č. 18/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice souhlasí se zadáním zpracování žádosti o dotaci na
Vybudování veřejného víceúčelového hřiště v obci Věžnice firmě Europroject za cenu
30 000,-. Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
Usnesení č. 19/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice ruší usnesení č. 138/2018.
Usnesení č. 20/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Program rozvoje obce Věžnice 2019 -2023. viz
příloha zápisu č. 10.
Usnesení č. 21/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Výhled investic na roky 2019–2021. viz příloha
zápisu č. 11
Usnesení č. 22/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice pověřuje starostu obce připravit výběrová řízení na stavbu
komunikací na stavebních parcelách a na realizaci nových vrtů pro vodovod v horní
části obce.
Usnesení č. 23/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice jmenuje komisi pro výběr dodavatele stavby komunikací
na stavebních parcelách a na zhotovitele nových vrtů ve složení: David Drahoš, Ing.
Pavel Mottl, Ing. Vítězslav Kunc.
Usnesení č. 24/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou obce.

