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Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Čas běží, a v mém případě doslova letí, a už
je to celý rok od doby, kdy vyšel náš první Obecní
zpravodaj. V něm jsem Vám slíbil, že v případě zájmu
o informace a diskusi touto cestou budeme ve
vydávání pokračovat. Vaše reakce na první číslo byly,
alespoň podle mých zkušeností, kladné, a přivedly mě
také k poznání, jak malý mají někteří občané přehled o
obecních záležitostech. Mou snahou je, aby počet lidí,
které zajímá dění ve vesnici , ať už zde trvale bydlí
nebo se svým způsobem rekreují, starají se o své
nemovitosti a tím vytvářejí to naše společenství zvané
obec, byl co největší.
Dovolte mi, abych, než začnu s konkrétním
hodnocením činnosti OÚ za uplynulý rok, vyzdvihl, že
vedle hmotných úspěchů jsou neméně důležité takové
ty nehmotné, a to vše, co povznáší ducha, to, že do
kulturního dění a společenských aktivit se zapojují
nejen členové SDH či ČČK, ale i další dobrovolníci.
Oceňuji a vážím si lidí, kteří organizují akce pro
veřejnost, velmi mě těší, když jsou tyto akce hojně
navštěvovány, že jsou lidé ochotní opustit teplo
domova. Ale protože starosta nemůže vytvářet vůli
obce, může jí jen vykonávat a oznamovat, vrátím se
k výčtu konkrétních věcí.
Tak tedy hned od počátku roku nastal v obci
čilý stavební ruch. Současně se stavebními úpravami
v budově OÚ, nebo chcete-li ve staré škole, probíhala
rekonstrukce sociálního zařízení v kulturním domě,
která byla z větší části dokončena v rekordním čase a
2. února, tedy v den předání hostince nové nájemkyni,
zářilo sociální zařízení novotou. Stejně tak výčep a
jeho zařízení, což už bylo zásluhou p. Jany Marešové,
jako nájemkyně vybrané zastupitelstvem obce na
základě veřejné nabídky. Tento výběr a určení byly
prvním prubířským kamenem nového zastupitelstva.
Po roce provozu si dovolím říci, že toto rozhodnutí
bylo dobré a přeji touto cestou mnoho úspěchů při
vedení této živnosti. Věřím, že ji povede dále ku
spokojenosti široké veřejnosti.
Během loňské zimy, která pošetřila obci
starosti i finance spojené s odklízením sněhu a přála
stavebním činnostem, se podařilo pracovníkům firmy

1. Kamenická stavební s.r.o. a jejím subdodavatelům
dodržet harmonogram a koncem dubna dokončit
stavbu bytu v budově OÚ. V květnu už proběhly jen
poslední dokončovací práce, byt byl úspěšně
zkolaudován a tím připraven k nastěhování. Nastaly
peripetie kolem veřejné nabídky a výběru nájemníka,
které nebyly jednoduché a líčit jejich průběh by bylo
dlouhé. Důležité je, že od 1. července je byt pronajmut
dle dotačních podmínek a prázdná část budovy je
využívána tak, jak jste si to přáli při průzkumu
provedeném asi před třemi lety.
V únoru nám byla přislíbena Ministerstvem
pro místní rozvoj dotace ve výši 392 000 Kč na
opravu komunikace od hřbitova k letišti. Jednalo se o
projekt s celkovým rozpočtem 490 000 Kč a jeho
součástí byla i úprava návsi. I tuto velkou akci se
podařilo zhruba dokončit spoluprací s firmou
SWIETELSKY stavební s.r.o. do věženské pouti. Do
pouti konané dne 29.4. jsme ještě dokázali opravit
omítky na zdi u kostela a z větší části u hřbitova.
Ta zima a jaro byly opravdu rušné až
hektické, ale určitě se to úsilí vyplatilo. Jen
kdybychom mohli dál takhle pokračovat, myslím, že
by to nikomu z nás nevadilo, jenže i přes další sehnané
finanční injekce, jsme museli tyto bohulibé činnosti
přibrzdit. Nebudu tady popisovat, jak se podařilo a
kolik dalo práce navíc ty peníze sehnat, ale věřte, že
utratit je bylo podstatně snazší a příjemnější.
Tak jsem dosud popisoval věci , které každý
vidí a nepřehlédne, a přitom jsem chtěl poukazovat
hlavně na to, co mi vadí. Jde mnohdy o zdánlivé
maličkosti či malichernosti. Proč například chodím po
návsi několik dní kolem pohozené PET lahve nebo
jiného obalu či pytlíku a marně hledám vysvětlení, kde
se to tam bere a proč takovou nepřehlédnutelnou
skvrnu na charakteru obyvatel neodstraní první z nich,
kterému to vadí a těch je snad většina. To je jenom
malý, symbolický příklad ignorování věcí veřejných.
A co potom, jde-li o záležitost podstatně důležitější,
ne-li zásadní? Od toho máme přece starostu a pár
zastupitelů, a běda, jestli se mi nebude jejich
rozhodnutí líbit. Každý ať se stará o své, jak to někteří
zdůrazňují, a pak bude vše v pořádku. Nevím, ale to si
pořád nějak neumím představit¨, a nechápu, jestli tím
myslí, že problémy v obci jsou jen starostovy, zatímco
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oni mu to hlídáním svého písečku usnadní, stačí když
jim pomůže vysvětlit jeho pravdu těm ostatním
nechápajícím jejich „přece logický postoj“. Ale dost
už těch marných a zbytečných úvah, vrátím se ke
konkrétním, tedy snadněji řešitelným věcným úkolům.
V létě se v obci kromě běžné údržby
veřejných ploch pustili hasiči do nátěrů vrat u
hasičárny, obou obecních garáží a autobusové
zastávky. Hned na to ještě nabílili opravenou fasádu
na čelní zdi u kostela, takže splnili úkol, ke kterému se
zavázali při vyřčení svých požadavků vůči obci a patří
jim za to DÍK.
Během léta jsem, dle usnesení zastupitelstva,
podal žádost o dotaci na projekt potřebný k výstavbě
nového vodovodního řadu a kanalizace v obci, ale
s touto žádostí jsme u krajských orgánů zatím
neuspěli. Pro zajímavost, tento projekt bude stát kolem
350 000 Kč a je součástí rozpočtu na příští rok. Také
žádost, kterou vytvořil můj zástupce na příspěvek
nákupu nového počítačového vybavení OÚ byla
zamítnuta.
Přesto jsme se nedali odradit a opět zažádali
o dotaci na opravu komunikace v Brné, a ta vyslyšena
byla, takže na podzim byla firmou SWIETELSKY
stavební s.r.o. provedena úprava veřejného
prostranství a oprava místní komunikace v hodnotě
více než 150 000 Kč. Z toho 90 000 Kč přispěl Kraj
Vysočina.
Během podzimu ještě byly dokončeny práce
na hřbitově opravou vnější i vnitřní fasády a
položením dlažby v márnici v ceně 40 000 Kč. Na
těchto nezbytných investicích včetně jarní opravy zdi
se dle smlouvy o užívání Veřejného pohřebiště měly
podílet ostatní obce zde pohřbívající. Své smluvní
závazky splnila pouze obec Kámen a Eš. Obec Dobrá
Voda nám finance přislíbila, ale dosud neposlala, a
obec Obrataň, usnesením zastupitelstva opakovaně
tuto smluvně závaznou spolupráci zamítla. Celkové
náklady na opravu zdi a márnice přesáhly 200 000 Kč,
na polovině se podle počtu pronajmutích hrobových
míst měly podílet spádové obecní úřady. Zbytek
nákladů byl hrazen z rozpočtu obce Věžná, jakožto
provozovatele a tedy příjemce nájmu z hrobových
míst.
V zájmu obce a posílení jejího rozpočtu na
rok 2008 rozhodlo zastupitelstvo na své říjnové schůzi
o vytvoření projektu a podání žádosti o dotaci na
zlepšení vzhledu veřejných prostranství ve Věžné.
Tento projekt obsahuje konkrétní plán na stavbu
komunikací a chodníků, vyporážení některých dřevin
a výsadbu nových v rámci dalšího ozelenění obce.
Součástí projektu je i nákup mechanizace na údržbu
zeleně a odkoupení pozemků církve v blízkosti fary.
Tento projekt se žádostí o dotaci téměř za 900 000 Kč
jsem osobně předal na SZIF (Státní zemědělský
intervenční fond) v Brně v listopadu a výsledné
rozhodnutí bychom měli vědět v březnu.
Myslím, že největší a dá se říci historické
rozhodnutí, učinilo zastupitelstvo tím, že na svém
listopadovém zasedání odsouhlasilo koupi místní fary

od Římskokatolické církve – farnosti Věžná. Kupní
smlouvu, jejíž součástí jsou i dohodnuté čtyřleté
splátkové podmínky na celkovou částku 950 000 Kč,
jsem již s P. J. Poulem podepsal. Tímto krokem se stal
celý areál fary majetkem obce. Jde o památkově
chráněný objekt a jeho využití, s patřičnou
perspektivou, je zatím ve fázi hledání. Chtěl bych
tímto požádat občany o spolupráci s případnými
náměty a nápady.
Asi nejslavnostnější akcí loňského roku bylo
v listopadu přivítání našich čtyř nejmladších občánků
do života.
To je opravdu stručný výčet loňských aktivit
Vás občanů a Vašich představitelů, které jste si
svobodně zvolili. Zastupitelé se sešli celkem
třináctkrát, většinou se stoprocentní účastí. Návštěvy
ostatních občanů na pravidelných zasedání jsou zatím
minimální. Na minulém zastupitelstvu byl, kromě
jiného, schválen návrh rozpočtu na rok 2008 a je jako
všechno a vždy zveřejněn na úřední desce a
internetových stránkách obce. Tyto jsou průběžně
aktualizovány a jejich návštěvnost chvályhodně
stoupá.
Na závěr mi tedy dovolte, abych vyjádřil
víru, že stoupá i Váš zájem o dění v obci, o činnost
obecního úřadu, o rozvoj a zvelebování vesnice ať už
v ní bydlíte trvale, nebo ji navštěvujete jako chalupáři
a rekreanti.
Přeji nám všem, aby se v roce 2008 dařilo,
abychom si dokázali naslouchat a byli k sobě
tolerantní. Abychom si při té vší byrokracii a spoustě
zákonů, předpisů, vyhlášek či formulářů zachovali
zdravý rozum, nadhled a lidskou slušnost.
Přeji Vám hodně zdraví, štěstí, osobních i
pracovních úspěchů v roce 2008.
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Ladislav Vlach
starosta obce

SRAZ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCÍ
VĚŽNÁ A BRNÁ

OBEC VĚŽNÁ A INTERNET

Vážení současní obyvatelé vesnic Věžná a
Brná, Vážení občané, jejich jsou tyto přímo rodištěm
a jste nyní rozseti po vlasti. Vy, co jste zde prožili
takovou část života, která ve Vás zanechala a
zanechává vzpomínky vedoucí Vás k přesvědčení se
věžeňáky či brňáky cítit, přesto, že život Vás odsud
odvál. Vy pražáci a lufťáci, co zde trávíte nemálo času
a máte se právem za členy našeho místního
společenství.
Prostě rodáci a přátelé obce, případně Vaši
rodinní příslušníci, pro Vás všechny připravujeme,
z rozhodnutí zastupitelstva obce, ke příležitosti 650.
výročí založení farnosti Věžná S R A Z , který se
bude konat 24. května roku 2008 ve Věžné. Tuto
informaci můžete brát současně jako pozvánku.
Samozřejmě, oficiální pozvánky obdrží všichni žijící
rodáci, které se nám podaří kontaktovat, písemně.
Chtěl bych touto cestou jménem pořadatelů a
organizátorů požádat Vás všechny, kterým se tato
zpráva zamlouvá o spolupráci při přípravě této akce.
V současné době jde hlavně o poskytnutí aktuálních
adres na rodinné příslušníky či známé pocházející
z obcí, ale i starých fotografií, pohlednic a podobných
materiálů k pořízení kopií, aby se mohly stát součástí
expozice historie obce, která bude součást její celkové
prezentace vystavené při této příležitosti.
Vzhledem
k mimořádnosti
události,
očekávané účasti a celkovému charakteru akce bych
chtěl apelovat na zvýšenou péči o Vaše nemovitosti a
jejich okolí, abychom důstojně prezentovali naši obec,
co se týče vzhledu a pořádku.
Doufám, že pochopíte snahu mou i všech
organizátorů a budete se, pokud možno aktivně,
podílet na přípravách této slavnostní události,
abychom si ji, jak se patří, užili a obstáli se ctí.
Kontaktní adresy a materiály k vystavení
nebo nafocení nahlašte nebo doneste buď mně nebo
hlavní organizátorce Milušce Zíkové.
Pokud se týká úklidu a dalších příprav Vašich
nemovitostí a okolí, bude Vám obec maximálně
nápomocna.
S konkrétním programem setkání budete
seznámeni déle. Zatím je jasný den konání a začátek
v 11 hodin mší svatou, po které bude následovat
oficiální přivítání na návsi a položení věnce
k pomníku. Po slavnostním obědě bude část programu
zřejmě individuální a poté s dalším, ještě blíže
neurčeným, programem v sále kulturního domu.
Informujte prosím své rodiny a můžete se
těšit na vzájemná setkání s mnohdy vzdálenými
bývalými známými či kamarády.
Ladislav Vlach
starosta obce

Vážení spoluobčané,
rád bych vás v tomto článku seznámil s
internetovými stránkami naší obce a s možnostmi
vysokorychlostního připojení k Internetu u nás v obci.

WWW STRÁNKY OBCE
Od 1.12.2006 má naše obec nové www
stránky a novou elektronickou adresu. Adresa webu je
www.vezna.cz a e-mailová adresa na Obecní úřad je
obec@vezna.cz .
A co na webu obce najdete? Především
aktuální informace o dění v obci (pozvánky,
informace – sekce aktuality), pozvánky na zasedání
zastupitelstva, zápisy ze všech zasedání současného
zastupitelstva, rozpis rozpočtu obce na letošní rok
(sekce úřední deska), fotografie z obce a z akcí
konaných v obci (sekce fotogalerie), formulář pro emailovou komunikaci s Obecním úřadem (sekce
kontakt, podatelna) a další informace o Obecním
úřadu.
Součástí webu obce je také diskusní fórum, v
němž mají všichni návštěvnící webu možnost vyjádřit
se k aktuálním tématům a událostem v obci. Bohužel
fórum zatím není příliš využíváno. Pevně doufám, že
se diskusní fórum stane užitečným komunikačním
nástrojem mezi vámi, občany, a námi, členy
zastupitelstva obce.

MOŽNOSTI VYSOKORYCHLOSTNÍHO
PŘIPOJENÍ K INTERNETU
Obyvatelé naší obce mají v současné době
možnost vybrat si ze dvou možných způsobů trvalého
vysokorychlostního připojení k Internetu.
BEZDRÁTOVÉ PŘIPOJENÍ
Od ledna letošního roku je možno se k
Internetu připojit „bezdrátově“, tedy bez nutnosti
vlastnit pevnou linku. Tento typ připojení pro naše
občany zajišťuje pacovská firma Syscore. Na jejich
www stránkách (www.syscore.cz) je možno nalézt
podrobnější informace o způsobu zřízení připojení
(zřizovací poplatek – cca 3 000 – 4 000 Kč), ceník
(cena, tedy měsíční paušál, závisí na zvolené rychlosti
připojení – od 345 Kč měsíčně) a další užitečné
informace.
PŘIPOJENÍ PŘES PEVNOU LINKU
Tento typ připojení, tzv. ADSL, předpokládá
vlastnictní zapojené pevné telefonní linky. Jedná se o
připojerní, které celostátně zajišťuje několik firem. Na
stránkách www.dsl.cz si můžete po zadání vašeho
telefonního čísla ověřit dostupnost tohoto typu
připojení. U tohoto typu připojení platíte pouze
měsíční paušály, neplatíte zřizovací poplatek. Je však
nutno mít pevnou telefonní linku (kterou samozřejmě
platíte taky).
Pro podrobnější informace o výhodách či
nevýhodách jednotlivých typů připojení k Internetu
mne neváhejte kontaktovat
Ing. Pavel Martinec
místostarosta obce
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE
VĚŽNÉ
První kulturní akcí loňského roku bylo
pořádání tradičního Hasičského plesu dne 3.2.2007.
Celý večer nám k tanci i dobré náladě hrála Dlouhá
Chvíle z Jetřichovce. Dále jsme pořádali v červenci a
na Silvestra diskotéku.
Účastnili jsme se opět několika soutěží. Tou
první bylo okrskové cvičení v Kámeně, na které jsme
vyrazili v nových pracovních stejnokrojích, které nám
zakoupila Obec. I přes veškeré úsilí, které jsme
vyvinuli v přípravě se soutěž nevydařila a po
diskvalifikaci jsme obsadili poslední místo. Týden na
to jsme byli pozváni na prestižní Hasičskou soutěž do
Nové Včelnice, kde jsme obsadili 11. místo. 26.5.2007
jsme se zúčastnili cvičení v Bohdalíně, kde jsme
obsadili krásné 5. místo. 17.8.2007 se konalo Noční
hasičské cvičení v Salačově Lhotě, na kterém jsme
nemohli chybět. Odvezli jsme si pěkné 9. místo z 18
zúčastněných. V září jsme si zasoutěžili v Zárybničné
Lhotě a umístili se na 14. místě.
Během roku jsme odpracovali mnoho
brigádnických hodin pro Obec. Uskutečnili jsme
brigádu na sběr kamene pro místní VOD a provedli
jsme sběr železného šrotu.
V nemalé míře jsme se věnovali údržbě a
zdokonalování naší techniky. Samostatnou kapitolou
byly nácviky na soutěže, kdy jsme se scházeli od
dubna do září téměř každý pátek.
Za odvedenou práci bych chtěl tímto všem
členům Sboru poděkovat a popřát sílu do další
činnosti.
Jan Zíka, velitel sboru
Miroslav Zíka, starosta sboru

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VE VĚŽNÉ

Během letních prázdnin se naše členky
průběžně podílely na úklidu bývalé třídy v budově
OÚ.
3.11.2007 naše členky pomohly s organizací
a přípravou Vítání občánků.
Miloslava Zíková

CO SE JEŠTĚ DĚLO VE VĚŽNÉ?
17.2.2008 se konal již tradiční Masopustní
průvod obcemi Věžná a Brná za účasti 20 masek…

30.4.2007 jsme odpoledne stavěli Máj a večer
pálili Čarodějnice…
26.5.2007 zavítal do našeho kulturního domu
častrovský ochotnický soubor sehrát, za hojné účasti
občanů, divadelní hru „Čertovy zlaté vlasy“…
30.6.2007 jsme na lihovarském dvoře
přivítali opečením selátka prázdniny a 1.9.2007 jsme
se s nimi tím samým způsobem rozloučili…
5.12.2007 navštívili opět po roce naši obec
Čerti, Mikuláš a Anděl…
22.12.2007 se konal v sále KD nultý ročník
„O pohár starosty obce v ping-pongu“…

10.3.2007 jsme pořádali Dětský karneval.
Sešlo se 75 dětí. Rej probíhal v rytmu diska v podání
DJ Šémy. Bohatý kulturní program zpestřilo
vystoupení dívek z místního tanečního kroužku.
Dětem se ani nechtělo domů. Tímto bychom rádi
poděkovali všem sponzorům za krásné ceny a všem,
kteří se jakkoli podíleli na organizaci a přípravě.
Večer bylo pokračování karnevalu, tentokrát pro
dospělé, kde se sešlo také několik masek, z nichž
většina byla z Vintířova.
Před poutí jsme za účasti většiny členek
provedli jarní úklid návsí, hřbitova a jejich okolí.
28.4.2007 se konala Pouťová diskotéka.
Účast byla obvyklá.
2.6.2007 proběhl na lihovarském dvoře
Dětský den. Děti si užívali při různých soutěžích.
Největší úspěch sklidila opět hasičská technika a její
ukázka. Tímto děkujeme místním hasičům za pomoc.
Na závěr byly děti odměněny diplomem, medailí a
špekáčkem. Celé odpoledne bylo zakončeno kácením
Máje, které provedli svobodní mládenci z řad hasičů.
Škoda, že se tak vydařeného odpoledne zúčastnilo
málo dětí.
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Miloslava Zíková

POČET OBYVATEL K 1.1.2008
V loňském roce se:
přistěhovalo 6 lidí
odstěhovali 3 lidé
Narodil se jeden občánek: Hana Zíková. Přejeme jí do života hlavně hodně štěstí a zdraví.
Zemřela naše nejstarší občanka Marie Tichá.
K 1.1.2008 má Věžná 103 obyvatel a Brná 22 obyvatel.

DALŠÍ INFORMACE
POPLATKY
• Poplatek za odvoz domovního odpadu činí 400 Kč/osoba/rok, nebo 400 Kč/rekreační budova/rok.
• Poplatek ze psa činí 150 Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa pak 200 Kč/rok.
• Ostatní poplatky byly ponechány ve stejné výši jako v roce předchozím.
• Připomínáme povinnost všem občanům zaplatit tyto poplatky podle platné vyhlášky do konce března.
SPORTOVNÍ VYUŽITÍ SÁLU
Od prosince 2007 je možno využívat sál KD k hraní stolního tenisu v době, kdy je otevřeno
pohostinství.
Poplatek: 20 Kč/osoba
Správce: Jana Marešová (Jiří Kotrba)

KULTURNÍ AKCE V OBCI
1.3. od 13:30 hod. Dětský karneval, hrají JEZEVCI, který od 20 hod. pokračuje Maškarní zábavou
26.4 – Pouťová diskotéka
24.5. – sraz rodáků
červen – dětský den (termín bude ještě upřesněn)
Každou sobotu od 17 hod. vede p. Pomazal v sále KD taneční kroužek.
Miloslava Zíková
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