ZPRAVODAJ
OBCE VĚŽNICE
květen 2019, ročník XXVII

KR Věžnice, MO KDU-ČSL Věžnice,
obec Věžnice a ZŠ a MŠ Věžnice
zvou všechny na oslavu

DNE MATEK
která se uskuteční v neděli 19. května 2019
od 15,00 hodin
v sále Kulturního domu ve Věžnici.
Pro každou maminku a babičku bude připraven malý dárek a kytička.

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 30. května 2019.

Informace z obecního úřadu
Vážení spoluobčané, množí se stížnosti na narůstající množství psích
exkrementů na chodnících a veřejných prostranstvích po obci. Žádáme
proto pejskaře, aby si po svých psích miláčcích uklízeli. Dále také
upozorňujeme, že obecní vyhláškou č. 2/2001 byl schválen zákaz
volného pobíhání psů. Tato vyhláška je k dispozici na webových
stránkách obce „Vyhláška o domácích zvířatech“.
Děkujeme všem občanům, kteří se dne 13. 4. zúčastnili úklidu obce.
Počasí nakonec nebylo tak špatné, jak udávala předpověď. Jsme rádi,
že se nás sešlo asi 30 napříč generacemi. Dobrou zprávou je i klesající
množství pohozených odpadků.
Rád bych ještě poděkoval paní Anně Novotné a Anně Chalupníkové
za úpravu květinových záhonů před obecním úřadem a poštou.
V dubnu nainstalovali obecní zaměstnanci lavičky na několika
místech v obci a na cestě ke Kukli. Doufáme, že je budou občané
využívat na procházkách po naší krásné obci. Pokud budou příznivé
ohlasy, jsme připraveni v budoucnosti instalovat další.

Momentálně je situace se zásobami pitné vody v obou částech obce
příznivá, ale vzhledem k avizovanému suchu a očekávanému
opětovnému nedostatku vody jsme se rozhodli nabídnout občanům na
zalévání zahrádek vodu ze starých studní v Dolní Věžnici, která není
upravována na pitnou a neteče do vodovodního řadu. Toto opatření by
mohlo pomoci k tomu, abychom měli dostatek vlastní pitné vody co
nejdéle a nemuseli ji draze dovážet jako v loňském roce. Zejména ve
vodovodu v horní části obce. Pokud tedy máte nějakou větší nádobu
(např. 1000 l barel), budete si moci po domluvě s panem Jaroslavem
Kuncem zajet vodu načerpat. Toto plnění bude probíhat vždy v pátek
odpoledne.
Po úklidu komunikace „Za pastoušky“ je tato již v celé délce
průjezdná. Bude ještě probíhat úklid po těžbě dřeva, ten však již
nenaruší průjezdnost komunikace.

Domov sv. Floriana
Všechny Vás touto cestou zveme na akce, které pořádá Domov sv.
Floriana
9. 5. (čt) od 17.00 hodin

OPÉKÁNÍ ŠPEKÁČKŮ
(zahrada DsvF – dle počasí)
15. 5. (st) od 11.00 hodin FARMÁŘSKÉ TRHY POLNÁ
22. 5. (st) od 8.30 hodin PEČENÍ CUKROVÍ
29. 5. (st) od 9.00 hodin RANNÍ PROCHÁZKA
Budeme rádi, když se k nám připojíte a užijete si s námi příjemné dny.
Za DsvF Zuzana Nechvátalová

Obecní slavnosti
Obec Věžnice si Vás dovoluje pozvat na
Obecní slavnosti, které se uskuteční
v sobotu dne 25. 5. 2019 a v neděli
dne 26. 5. 2019 na návsi v horní části obce.
Program v sobotu 25. 5. 2019
od 10:30 hodin proběhne slavnostní Mše svatá před kaplí
od 12:00 hodin Vám zahraje dechová kapela Leškovanka
od 14:45 hodin vystoupí známý písničkár Pokáč
od 16:00 hodin proběhne 1.vystoupení Babinec z.s.
od 16:30 hodin zahraje country kapela Znamení
od 17:30 hodin nám ukáže své 2. vystoupení Babinec z.s.
od 17:45 hodin bude pokračovat country kapela Znamení
od 19:30 hodin proběhne pouťová zábava s kapelou Zádrhel
K tomuto programu navíc od 14:00 hodin proběhne na návsi
Den zdraví, kdy si budou moci zájemci nechat změřit krevní
tlak, vyšetřit BMI, změřit hladinu cukru v krvi, zkusit si
„opilecké brýle“, a seznámit se s dalšími věcmi týkajících se
první pomoci.

Během odpoledne se také dostaví členové Veterán klubu
Jihlava, kteří představí své nablýskané historické automobily a
motocykly.

Program v neděli 26. 5. 2019
od 10:30 hodin proběhne slavnostní Mše svatá před kaplí
od 12:00 hodin zahraje dechová kapela Rebelka
od 14:15 hodin proběhne ukázka historického šermu
od 15:00 hodin vystoupí se svým programem pro děti Štístko a
Poupěnka
od 16:15 hodin můžeme shlédnout vystoupení dětských
mažoretek
od 16:30 hodin zahraje folková kapela Mírovo Hadodoom

Po oba dny zajištěno občerstvení, pouťové atrakce.

Štístko a poupěnka
Tak a je tady naše zbrusu nové představení, ve kterém vám
zazpíváme nejnovější písně z našeho prvního DVD filmu Jedeme na výlet. Společně se naučíme, co se má a co ne s
písničkou Jojojo nenene, zalítáme si s Letí neletí,
pomůžeme Budulínkovi, nepustíme zlého vlka ke kůzlátkům s
písničkou Vlk a kůzlátka, vytvoříme největší Stonožku
Ponožku, dokonce přijede i Vodník Brekeke a možná
si Káča zatančí s čertem... A protože my, broučkové, Umíme

cokoli, budeme tančit na písničky: Bláznivý den, Tanči tanči a
Elo elo veselo! Po představení nebude chybět autogramiáda a
společné focení. Takže pojďte na výlet s námi!
Pokáč
Vlastním jménem Ing. Jan Pokorný je český písničkář a
textař hrající na kytaru a ukulele. Patří mezi první české
interprety propagující svou hudební tvorbu na portálu
YouTube. V jeho písních se často nachází ironie, sarkasmus a
nadsázka. Ve svých textech často zpracovává témata běžného
života.

Volby do evropského parlamentu
1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční:
v pátek 24. května od 14:00 hodin do 22:00 hodin a v sobotu 25.
května od 8:00 hodin do 14:00 hodin
2. Místem konání voleb do Evropského parlamentu ve volebním
okrsku je zasedací místnost Obecního úřadu Věžnice, Věžnice 9
pro voliče přihlášené k trvalému pobytu v obci Věžnice
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky), nebo totožnost a státní
občanství jiného členského státu Evropské unie.
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve dnech voleb do

Evropského parlamentu volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
5. Voliči nebude umožněno hlasování, pokud nevstoupí do prostor
určených pro úpravu hlasovacích lístků.
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a ve dnech voleb okrskovou komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.
7. Za pořádek ve volební místnosti a jejím bezprostředním okolí
odpovídá předseda okrskové volební komise. Jeho pokyny
k zachování pořádku a důstojného průběhu hlasování jsou
závazné pro všechny přítomné.

SDH Věžnice
Dne 19. 4. 2019 vyslal KOPIS Jihlava naši jednotku na požár lesa.
Jednotka vyjela v počtu 1+5. Jednalo se o požár hrabanky a
pokácených stromů na ploše 10 x 10 m. Na místě zasahovala jednotka
HZS stanice Polná a jednotka SDH Polná. Po likvidaci požáru se
jednotky z Polné vrátili na základnu a naše jednotka provedla ve
večerních hodinách ještě kontrolu požářiště.
Dne 24. 4. 2019 byla starostovi obce nahlášena doutnající tráva u
cesty ke Kukli. Po nahlášení věci na KOPIS Jihlava byla jednotka
vyslána na zkontrolování místa. Jednotka vyjela v počtu 1+3 a na
místě bylo zjištěno, že se jedná o doutnající trávu na ploše 1x1m.
Jednotka provedla prolití místa požáru.

foto ze zásahu požáru hrabanky

Dne 11. 5. 2019 se bude konat okrsková soutěž v Brzkově. Náš sbor
by rád na soutěž vyslal všechna družstva. Přijeďte podpořit naše
hasiče na fotbalové hřiště do Brzkova. Začátek soutěže je v 10,00 hod.

Štafety 4x100m muži
Štafety 4x100m ženy
Požární útok muži + 35 let
Požární útok muži
Požární útok ženy
Začátek soutěže mladých hasičů
Štafety 4x60m MH
Požární útok MH

10:15
11:00
11:00
11:45
12:45
13:30
13:40
14:15

Pálení čarodějnic
Dne 30. 4. 2019 proběhlo tradiční pálení čarodějnic na
dětském hřišti v dolní části obce. I přes nepřízeň počasí se
akce zúčastnilo velké množství lidí a dětí a společně mohli
sledovat zapálení ohně, který připravil SDH Věžnice. Všem
dobrovolníkům, kteří se na organizaci pálení čarodějnic
podíleli, patří velký dík.

foto z pálení čarodějnic

Den s větrníky
Jako každoročně pořádá Česká společnost pro větrnou energii ve
spolupráci s obcí Věžnice den s větrnou elektrárnou. Přijďte si
prohlédnout větrnou elektrárnu.

SK Věžnice
Jarní část soutěže se rozběhla i ve IV. třídě a naše „B“ mužstvo
v prvním zápase přivítalo na domácím hřišti tým Vepřové. Po dobrém
výkonu jsme zvítězili 3:1 a upevnili si vedení v tabulce. K dalšímu
zápasu odcestovalo béčko do Štoků. Tento zápas byl vzhledem
k neoprávněnému startu hráče domácího mužstva zkontumován

ve prospěch hostujícího celku. Ke třetímu zápasu odjelo „B“ mužstvo
do Úsobí, kde po zodpovědném výkonu zvítězil SK Věžnice 9:0 a
nadále drží 1. místo v tabulce s náskokem šesti bodů.
„A“ mužstvo po porážce v Golčově Jeníkově přivítalo na domácím
hřišti celek z Nové Vsi u Světlé. Soupeři se rozešli smírně výsledkem
1:1. I další zápas skončil poměrem 1:1, tentokrát to bylo na hřišti ve
Vísce. V dalším domácím zápase nestačilo naše áčko na v té době
vedoucí celek tabulky Herálec a podlehlo 1:3. V dalším kole, tentokrát
na hřišti v Dlouhé Vsi, si hráči spravili chuť a zvítězili výsledkem 4:1.
V tabulce patří „A“ mužstvu 9 příčka se ziskem 21 bodů.

Čistá Věžnice 2019
V měsíci dubnu proběhla akce s názvem ČISTÁ VĚŽNICE, kde jsme
posbírali odpadky v našem katastru. Celkem se letos této akce
zúčastnilo cca 30 dobrovolníků. Na závěr proběhlo občerstvení
v místní hospodě. Všem patří velké díky. Je potěšující, že se
každoročně snižuje množství sebraného odpadu.

Běh naděje
Obec Věžnice si Vás dovoluje pozvat na

BĚH NADĚJE,
který se uskuteční dne 22. 6. 2019 od
10,00 hodin před sportovním dnem. Po doběhnutí do cíle,
dostanou všichni účastníci malou odměnu a
diplom. Po celou dobu
akce
bude
zajištěno
občerstvení.

Sportovní den
Sportovní klub Věžnice a obec Věžnice Vás srdečně zve na
sportovní den, který se koná dne 22. června 2019 ve
sportovním areálu u fotbalového hřiště SK Věžnice.
Program:
13:00—13:30 hodin—ukázková tréninková jednotka
13:45—14:30 hodin—přípravné utkání přípravky
14:45—15:15 hodin—trénink hodu oštěpem
15:30—16:30 hodin—utkání mladší žáci x rodiče
16:45—17:30 hodin—nácvik požárního útoku
17:30—19:00 hodin—utkání stará garda Věžnice x Šlapanov
Od 19:00 hodin posezení s harmonikou.
Pro děti bude připraven skákací hrad a další atrakce ve sportovním
areálu. Občerstvení je zajištěno—vepřová krkovice na rožni, pivo,
nealko……...

Mateřské centrum
Duben jsme v Borůvce začaly jarně. Hned
v pondělí 1. dubna jsme se vyrobily Moranu,
kterou jsme následující středu hodily do řeky,
aby mohlo přijít jaro. Nejprve se jí od nás
vůbec nechtělo, Morana plavala a po chvilce se
zasekla na kraji řeky. Zkoušely jsme jí odstrčit,
ale nešlo nám to. Naštěstí zrovna kolem
projížděli obecní zaměstnanci, kteří nám
pomohli a Moranu hráběmi odstrčili
a poslali dál po vodě. Za celou
Borůvku jím tímto znovu děkujeme.
Před Velikonocemi jsme v Borůvce
stihly ještě zaset osení a navštívit
mateřskou školu. Podívaly jsme se,
jak se děti ve školce mají, co právě
dělají a děti si hezky pohrály.
S dostatečným předstihem Vás
chceme informovat o sobotních
akcích, které plánujeme, pokud nám
bude přát počasí, obě akce budou
probíhat na zahradě Domova sv.
Floriana. První z nich je Výroba
hmyzích hotelů, která proběhne 18.
května. Během akce společně vytvoříme 3 hmyzí hotely, které
následně instalujeme v obci. Chceme tím udělat něco pro přírodu a
podpořit tak přirozený výskyt hmyzu na zelených plochách, protože
hmyz je pro koloběh přírody důležitý. Při akci bude také čas na
opečení špekáčků a zájemci si budou moci vyrobit hmyzí hotel i domů.

Druhou sobotní akcí, na kterou Vás srdečně zveme, je Zahradní
slavnost. Ta se bude konat 1. června a je součástí Festivalu rodiny
2019 (ten se koná při příležitosti Dne matek, Dne dětí a Dne otců a
jeho cílem je společné setkání rodin a společné sdílení času mimo
virtuální realitu). Během odpoledne bude probíhat piknik, a proto je
potřeba, aby si návštěvníci s sebou přinesli deku a pokud budou chtít,
tak i drobné občerstvení. Občerstvení se
bude dát zakoupit i na místě, už teď se
můžete těšit mimo jiné na sendviče. Ve
14:30 bude pro děti připravené divadlo
Martina Hrušky – Žádný strach a po něm
se budou moci všichni zapojit do
výtvarné dílny, při které se budou
vyrábět klobouky, protože ty na
správnou zahradní slavnost patří.
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

Datum
6. 5.
8. 5.
18. 5.
1. 6.

Čas
9:30

Program

Vyrábění dárku ke dni matek
ZAVŘENO
14:00 Výroba hmyzích hotelů
14:00 Zahradní slavnost

Usnesení ze zasedání zastupitelstva
ze dne 17. 4. 2019
Usnesení č. 48/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje ověřovatele zápisu pana Ing. Vítězslava
Kunce a pana Adama Drahoše
Usnesení č. 49/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje program zasedání dle přílohy zápisu č. 2
Usnesení č. 50/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje kupní smlouvu s Markem a Radkou
Chalupníkovými na stavební parcelu č. 159/14. Viz příloha zápisu č. 3.
Podpisem smlouvy pověřuje starostu.
Usnesení č. 51/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje kupní smlouvu s Michaelem a Radkou
Kounkovými na stavební parcelu č. 171/7. Viz příloha zápisu č. 4. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu.
Usnesení č. 52/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje kupní smlouvu s Janem a Magdalénou
Vlachovými na stavební parcelu č. 1292/1. Viz příloha zápisu č. 5. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu.
Usnesení č. 53/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej části pozemku par. č. 357/18
ostatní plocha o předpokládané výměře cca 21 m2 v k. ú. Horní Věžnice za cenu
80 Kč/m2 panu Adamu Drahošovi, Věžnice 48. Kupující na vlastní náklady
zajistí zaměření za přítomnosti zástupce obce, tak aby převod pozemku byl
zrealizován do 31.12.2019
Usnesení č. 54/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej pozemku parc. č 159/17 ostatní
plocha, pozemku parc. č. 1220/3 ostatní plocha a pozemku parc. č. 123

zastavěná plocha vše v k. ú. Horní Věžnice za cenu 80 Kč/m2 panu Pavlu
Mottlovi, Věžnice 22, tak aby převod pozemku byl zrealizován do 31.12.2019.
Usnesení č. 55/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje prodej části pozemku parc. č. 1224/1
ostatní plocha o předpokládané výměře cca 460 m2 a části pozemku parc. č.
159/7 ostatní plocha o předpokládané výměře 89 m2, vše v k. ú. Horní Věžnice
za cenu 80 Kč/m2 Miloslavu a Miroslavě Teclovým, Věžnice 49. Kupující na
vlastní náklady zajistí zaměření za přítomnosti zástupce obce, tak aby převod
pozemku byl zrealizován do 31.12.2019
Usnesení č. 56/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice neschvaluje prodej části pozemku 357/18 za
nabídnutou cenu 20 Kč/m2.
Usnesení č. 57/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Smlouvu č. ČOV S-3190 o likvidaci
odpadních vod (biologický kal) z provozu ČOV Obce Věžnice s firmou
Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod, a.s. Viz příloha zápisu č. 6. Podpisem
smlouvy pověřuje starostu.
Usnesení č. 58/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje Plán financování obnovy vodovodu a
kanalizace. Viz příloha zápisu č. 7
Usnesení č. 59/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice schvaluje zřízení zvláštního účtu na financování
obnovy vodovodu a kanalizace v majetku obce Věžnice.
Usnesení č. 60/2019
Zastupitelstvo obce Věžnice bere na vědomí informace přednesené starostou
obce.

