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ROK 2007, číslo 1                                                                OBECNÍ  ÚŘAD VĚŽNÁ 
 
 Vážení spoluobčané, sousedé. 
 
 Nechtěl bych, aby tyto řádky vyzněly jako nějaká agitka za lepší zítřky. Chtěl bych Vás hlavně 
všechny pozdravit, popřát vše nejlepší a hlavně hodně zdraví do nového roku 2007.  
 I přes poměrně nízkou účast, většina z Vás asi zaregistrovala, že se v loňském roce konaly 
volby nejen parlamentní, které dopadly tak, že v jejich důsledku nemáme dodnes stálou vládu, 
abychom věděli, alespoň přibližně, jak to s tím naším venkovem vůbec bude dál, jakým způsobem se 
hodlá či nehodlá stát chovat v příštím období k našemu regionu a k takovým vesničkám, v jaké žijeme 
my, ale i komunální. 
 Bohužel ani ve volbách komunálních, tedy konkrétně ve volbách svých obecních zástupců, 
nebyla účast v naší obci taková, jako ve většině podobných vesniček v okolí i celé republice. 
Nehodlám teď pitvat příčiny tohoto stavu, který trvá již delší dobu a svědčí o tom, že ta hrstka trvalých 
obyvatel naší vesnice zdaleka netáhne za jeden provaz a nejeví zájem o veřejný život.      
 Samozřejmě, takového stavu se dosáhnout nedá, ale mrzí mne, že přes veškerou snahu 
předešlého zastupitelstva o udržení života v obci a o její další zkrášlení, upevnění ekonomické 
situace, dosáhnutí změn, které snad každý zaregistroval, situace trvá. Prostě někteří občané dál 
ignorují veřejný život a asi si dost dobře neuvědomují, jak úzce souvisí s jejich životem soukromým.  
 Ale já naštěstí nejsem zdaleka takový pesimista, abych na základě volební účasti lámal hůl, 
nevěřil dál ve Vás všechny a nesnažil se, společně s novým zastupitelstvem, pokračovat v práci, která 
bude nejen vidět, ale kterou pocítí absolutní většina z Vás. To je mé osobní, neskromné přání, ale 
jsem prostě zatím optimista.  
 Chtěl bych poděkovat za práci zastupitelstvu předešlému a především bývalému starostovi, 
který  8 let vedl obec a může být hrdý na svou práci. Vždyť v mezích možností a nelehkých 
podmínkách státní byrokracie dokázal uskutečnit nejen věci, které všichni vidíte, ale také se mu 
podařilo dát do pořádku majetkové záležitosti obce, majetek navýšit, stav obecní kasy  
zněkolikanásobit… Především jeho zásluhou bude během několika následujících měsíců provedena 
přestavba třídy bývalé školy na obecní byt a to z větší části ze státní dotace. Ale nejen tato akce, i 
řada dalších rozdělaných starým vedením obce, čeká na svou realizaci a to už je na nás, na 
současném zastupitelstvu, ale i na Vás občané, kteří budete ochotni, v případě potřeby, přiložit ruku 
k dílu, či jinak pomoci.  
 V poslední době se daří úspěšně rozšiřovat spolupráci jak s naším SDH, tak s ženami z místní 
organizace ČČK. Chtěl bych jim i všem ostatním občanům, kteří svou aktivitou přispívají, třeba jen 
údržbou vzhledu a čistoty svých nemovitostí a jejich okolí, k dalšímu zkrášlování našeho společného 
bydliště. Samozřejmě nemohu zapomenout vyzdvihnout chalupáře, kteří, až na výjimky, vzorně pečují 
o své nemovitosti a jejich bezprostřední okolí.  
    Na konec bych rád připomněl, že prakticky veškeré dění a aktivity obecního úřadu jsou 
zveřejňovány na úřední desce před kanceláří OÚ a nově též na webových stránkách obce na adrese 
www.vezna.cz . Zde byste měli nacházet průběžně aktualizované zprávy o dění v obci a můžete 
s námi touto cestou komunikovat pomocí povinně zřízené tzv. elektronické podatelny.  
    Doufám, že tato prvotina Obecního zpravodaje nebude poslední. Přivítáme jakékoliv návrhy a 
nápady jak vylepšit webové stránky, zpravodaj i život v obci. 
    Pokud jste uznali za vhodné přečíst si tyto řádky až sem tak Vám děkuji a ještě jednou přeji 
novém roce mnoho štěstí, zdraví, rodinné pohody a vzájemného porozumění. 
 
 
                                                                                                                    Ladislav Vlach 
                                                                                                                starosta obce Věžná  
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 Rok 2007  
 
 Ještě bych Vás chtěl touto cestou informovat o momentálním dění v obci a nejbližších 
plánech.  
 V těchto dnech obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2007, který je zatím nejvyšší 
v historii obce a to nejen na straně výdajů: 1 730 000 Kč tak příjmů: 1 580 000 Kč. Tato výše je 
ovlivněna dotací ve výši 550 000 Kč ze Státního fondu rozvoje bydlení poskytnuté obci na výstavbu 
bytu v budově OÚ. Podrobnosti o rozpočtu najdete samozřejmě na úřední desce a na internetu.  
 Jednou z nepopulárních změn bývá, když se v obci zavře hospoda. K tomu u nás došlo na 
konci roku 2006, kdy skončila nájemní smlouva panu Pavlu Zíkovi, který držel tuto živnost déle než 15 
let a patří mu za to dík. V těchto dnech probíhá v KD rekonstrukce soc. zařízení a další nezbytné 
práce, aby mohl být na Hasičský bál dne 3.2.2007 kulturní stánek opět k dispozici. I na tuto investici 
bude obci poskytnuta asi 50% státní dotace. Současně samozřejmě řešíme další provoz pohostinství 
a to formou veřejné nabídky a zastupitelstvem vybraného nového nájemce. Doufáme, že budeme mít 
šťastnou ruku a znovicírovaná hospoda bude opět sloužit široké veřejnosti.   
 Jistě jste zaznamenali zvýšený ruch i v okolí obchodu. Zde zahájila firma 1. Kamenická stavbu 
bytu v nevyužité části budovy bývalé školy. Jde o tzv. 2+1 o velikosti 60 m2 a dojde i k přestavbě 
starého schodiště a dalším nezbytným změnám předepsaných pro jeho provoz. Akce by měla být 
ukončena do konce dubna a dle dotačních podmínek musíme do července letošního roku uzavřít 
nájemní smlouvu. Výběr nájemníka proběhne opět formou veřejné nabídky zahájené v nejbližší době.  
 Vidíte, že se obecní úřad nenudí. Některé další akce a investice naplánované mimo běžný 
provoz obce zastupitelstvem Vám jen ve stručnosti nastíním. Na jaře dojde k zahradním úpravám 
veřejného prostranství v okolí nového chodníku u KD. V současné době a průběžně během celého 
roku se musí pracovat v obecních lesích: jsou naplánovány probírky dvou parcel a hlavně bylo 
započato s čištěním parcel k novému osázení. Naše obecní lesní hospodářství (nyní cca 13ha) bude 
teď potřebovat značné investice do budoucnosti, které by měly být částečně kompenzovány dotacemi.  
 V Brné by v letošním roce mělo dojít k rekonstrukci celých rozvodů el. proudu včetně 
přemístění trafostanice. Přitom dojde k výměně veřejného osvětlení, do kterého bude investovat 
samozřejmě obec.  
 Další velkou investicí spojenou s nemalými starostmi jsou opravy a údržba komunikací, nejen 
těch hlavních místních, ale v případě zimní údržby i vedlejších, tzv. účelových. V letošním roce je 
v plánu oprava části komunikace, která je ve vlastnictví obce teprve od loňského roku a to je úsek od 
hřbitova k letišti. Jde o investici, jejíž rozpočet se blíží půl milionu korun. Mělo by se na ní podílet 
polovinou VOD Kámen a zároveň má obec zažádáno o 80% dotaci. V souvislosti se změnou vlastníka 
této cesty se stále řeší způsob dopravního omezení provozu v úseku od silnice I. třídy č. 19 ke 
hřbitovu, případně až na křižovatku se silnicí II. třídy č. 128 u kostela.  
 Co se týče práce vedení obce v tomto roce, musím také připomenout další fázi probíhajících 
Komplexních pozemkových úprav na obou našich katastrech, týkající se všech vlastníků zemědělské, 
lesní i ostatní půdy.  
 Opravdu nechci zabíhat do podrobností, ale nějak se mi to nedaří. Přesto doufám, že se mi 
podařilo co nejstručněji informovat ty občany, které to zajímá, a to je snad většina, o hlavních úkolech 
a problémech, se kterými se snad společně co nejlépe vyrovnáme. Spoléhám při tom nejen na 
zastupitelstvo, ale i na Vás všechny trvale hlášené obyvatele i na aktivitu ostatních vlastníků a 
uživatelů nemovitostí v naší obci. Doufám ve vstřícnost, pochopení a spolupráci a pokud bude z Vaší 
strany zájem o diskuzi tímto způsobem, napíšu pár řádků zhruba každého půl roku.  
 

 Sbor dobrovolných hasičů ve Věžné 
 

    V loňském roce jsme zahájili svou činnost 11. února pořádáním tradičního Hasičského plesu. 
K poslechu i tanci zahrála skupina PAM z Pelhřimova.  Z kulturních akcí jsme pořádali ještě v září 
diskotéku a v prosinci již tradiční Silvestrovskou diskotéku. 
   Zviditelňovali jsme se hlavně na soutěžích. Druhou květnovou sobotu jsme se zúčastnili 
okrskové soutěže v Dobré Vodě. Ze sedmi soutěžících družstev jsme obsadili pěkné druhé místo. Na 
tento úspěch jsme navázali prvního července v Bedřichově při soutěži O pohár starosty, kde jsme 
v netradičním útoku a silné konkurenci obsadili šesté místo ze 14 zúčastněných. O pátém místě 
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rozhodovaly desetiny vteřiny. 14.7. nás pozval SDH Cetoraz na oslavy 135 výročí založení sboru. 
Útok se zde vydařil a my obsadili  3. místo v konkurenci devíti sborů. Dále se 18. 8. náš sbor vydal na 
Noční cvičení do Salačovy Lhoty. Tato soutěž byla velice dobře zorganizována a naše družstvo 
obsadilo z 12 zúčastněných pěkné 6 místo. Pro představu: o výsledku rozhodovaly desetiny sekundy. 
Na závěr se 16. září naše družstvo zúčastnilo Okresní soutěže v hrbáči konané v Obratani. V silně 
improvizované sestavě „seniorů“ jsme obsadili 9 místo.  
 Během celého roku jsme se, v rámci možností, snažili spolupracovat s Obecním úřadem ve 
Věžné a vypomáhat na různých akcích. Odklízeli jsme sníh ze střech kulturního zařízení, pomáhali 
jsme odklízet následky povodně v Brné i Věžné, čistili jsme kanál před farou, prováděli jsme rozebrání 
chodníku a terénní úpravy před KD a okopali jsme zdi ve škole, kde bude zřízen byt.  

 
                                                                                                          Za SDH Věžná velitel Jan Zíka  
 

 Český červený kříž ve Věžné 
  
 V roce 2006 jsme v březnu pořádali dětský karneval, Pouťovou diskotéku a Dětský den.  
 Na karnevale se sešlo kolem 40 nejrůznějších princezen, králů, šašků a jiných pohádkových 
masek. Celé odpoledne hrála a soutěže organizovala skupina Jezevci.  
 Dětského dne se zúčastnilo asi 20 dětí, největší atrakcí byla ukázka hasičské techniky. 
 Pouťová diskotéka se taktéž vydařila.   
 Pro zvelebení obecního prostranství jsme provedli jarní a podzimní úklid obce.  

 
                                                                                                           Za ČČK Miloslava Zíková 
 

 Počet obyvatel k 1.1.2007 
 

 V loňském roce se:  
• přistěhovali 4 lidé, 
• odstěhovalo 9 lidí.  

 
 Narodily se 3 děti: Daniela Urbánková, Ondřej Tichý a Ondřej Martinec.  
 Těmto občánkům přejeme v celém životě hlavně hodně zdraví a štěstí.  

 
 K 1.1. 2007 má Věžná 99 obyvatel a Brná 23 obyvatel.  
 

 Další informace 
 

 Výše poplatků na rok 2007: 
• odvoz domovního odpadu: 400 Kč/osoba 
• nehlášení vlastníci nemovitostí: 400 Kč 
• poplatky ze psů: 150 Kč/1 pes, každý další pes 200 Kč 
• ostatní poplatky a nájmy zůstávají ve výši roku 2006 

 

 Kulturní akce v obci 
 

• 3.2. - Hasičský ples, hraje Dlouhá Chvíle 
• 17.2. - Masopustní průvod obcemi Věžná a Brná 
• Březen - Karneval (termín bude ještě upřesněn) 
• 29.4. - Pouťová diskotéka 

_________________________________________________________________________________ 
Obecní zpravodaj, č.1/2007 
Redakční rada: Ladislav Vlach, Jan Zíka, Miloslava Zíková, Ing. Pavel Martinec 


