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Milí spoluobčané, 

letošní úvodník věženského Zpravodaje musím začít 

omluvou za zpoždění jeho vzniku a vydání. Beru to na 

sebe, neboť se čekalo víceméně na můj příspěvek.  

Na svou obhajobu musím uvést, že hlavním důvodem 

bylo čekání na dobu, kdy vás budu moci seznámit s co 

nejčerstvějšími a hlavně optimistickými informacemi 

o stavu, ve kterém se nachází plnění našeho stěžejní-

ho úkolu pro tento rok, kterým je realizace projektu 

rekonstrukce hlavní budovy fary na multifunkční dům 

obce Věžná. 

Ale vrátím se k roku loňskému a pokusím se co nej-

stručněji ho zrekapitulovat. 

V roce 2011 se nekonaly žádné volby. Jedinou celo-

státní povinnou akcí bylo březnové sčítání lidu, tedy 

spíše předávání podkladů přímo od občanů i obce 

jako celku, které mají posloužit k vytvoření statistic-

kých přehledů vytvářených každých 10 let. 

Zastupitelstvo zahájilo prakticky ve stejném složení 

první rok svého volebního období. Mimo schválení 

nového rozpočtu a podání žádostí již zmiňovaných ve 

Zpravodaji loňském rozhodlo také o vypracování 

projektu potřebného k žádosti o dotaci na rekon-

strukci bývalé fary. Tentokrát, po zkušenostech 

z několika marných pokusů v minulých letech, bylo 

rozhodnuto o vytvoření projektu řešícího kompletní 

opravu, ale i technické zařízení a vybavení hlavní 

budovy fary, vycházejícího z podmínek, které vyžado-

val dotační titul z Programu rozvoje venkova (PRV) 

nabízeného Státním zemědělským intervenčním fon-

dem (SZIF).  Tento záměr jsme začali řešit už v únoru 

výběrem odborné firmy pro zpracování žádosti, ná-

sledného vypracování projektové dokumentace ke 

stavebnímu povolení, vyžádání stanoviska Státního 

památkového ústavu a shromažďování dalších vyža-

dovaných příloh. Tyto přípravy vyvrcholily na podzim, 

kdy jsme získali stavební povolení a předali kompletní 

žádost v daném termínu na SZIF. Na výsledek této 

neviditelné práce jsme čekali až do února roku letoš-

ního, kdy byly zveřejněny výsledky výběru žádostí 

doporučených k financování. Naše žádost byla mezi 

96 doporučenými z celkového počtu 549 podaných. 

To je samozřejmě velký úspěch a zadostiučinění naší 

snahy, ale zároveň i nový začátek, nové závazky a 

povinnosti vedoucí k jejímu zúročení. Momentálně 

jsme ve fázi výběrového řízení na dodavatele, který 

by měl realizovat kompletní projekt s rozpočtem 

přesahujícím 7 000 000 Kč. Současně samozřejmě 

vedeme jednání s bankou o úvěru, potřebnému 

k financování této historicky největší, ale také nej-

dražší investice v novodobé historii obce Věžná. 

V minulých letech jsme byli zvyklí čerpat dotace ve 

výši statisíců, nyní jde o téměř 5 milionů. 

 

V minulém roce jsme samozřejmě kromě příprav 

tohoto projektu realizovali několik dalších, již dříve 

plánovaných akcí, na které se podařilo získat dotace 

žádostmi podanými již v roce 2010, či na počátku roku 

2011. Největší realizovanou stavbou byla adaptace 
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bývalé školní třídy na další sociální byt. Náklady nako-

nec přesáhly 800 000 Kč, dotace Státního fondu roz-

voje bydlení (SFRB) činila 225 000 Kč. V současné 

době je byt obydlen a velmi pomalu formou sociální-

ho nájmu i zvýšením počtu obyvatel obce se tato 

investice vrací. 

Další akcí, dokončenou ještě do pouti, byla výměna 

oken a oprava fasády jižní strany Kulturního domu. 

Rozpočet ve výši téměř čtvrt milionu byl necelou 

polovinou pokryt dotací Kraje Vysočina z Programu 

obnovy venkova Vysočiny. 

Další dvě žádosti o dotace byly podány na Minister-

stvo pro místní rozvoj (MMR). Zatímco klubovnička 

mladých hasičů, která měla vzniknout adaptací nevy-

užívané části vestibulu Kulturního domu, byla zamít-

nuta, třetí pokus o získání finanční podpory na opravu 

kapličky v Brné byl konečně úspěšný. Tento původně 

jasný úmysl, který měl být celkem jednoduše usku-

tečněn, se ovšem postupně zkomplikoval. Jak zdivo, 

uzavřené cementovou omítkou, tak krov pod eterni-

tovou krytinou, byly v podstatně horším stavu, než 

jsme předpokládali. Zastupitelstvo tedy rozhodlo 

o úpravě původní verze řešení a tím také navýšení 

původního rozpočtu na více než půl milionu, s dotací 

275 000 Kč. Celá akce je nyní konečně v poslední fázi 

a během jara střed Brné, doufám, k naší spokojenosti, 

opět o něco prokoukne.  

 

To je stručný souhrn hlavních investic z průběhu loň-

ského roku. Počáteční rozpočet byl značně překročen 

a skončil přijatelným deficitem, který byl částečně 

kryt přebytkem z roku minulého a částečně z finanč-

ních rezerv obce vytvořených v dřívějších letech. 

Konkrétní částky tvořící rozpočet na straně příjmů 

(cca 2 300 000 Kč) a výdajů (cca 2 900 000 Kč) má 

každý občan možnost vyčíst a průběžně sledovat ze 

zápisů zasedání Zastupitelstva obce a jejich příloh 

včetně závěrečného účtu obce. Při přípravě návrhu a 

schvalování rozpočtu na letošní rok v prosinci 2011 a 

lednu 2012 vycházelo Zastupitelstvo opět z několik let 

se prakticky neměnících příjmových složek jak ze 

státního rozpočtu ve formě daňových příjmů, mezi 

které patří i vaše poplatky, tak ze zdrojů nedaňových, 

které tvoří necelých 10 % a jsou tvořeny vlastními 

zdroji, tedy hlavně pronájmy či prodejem obecního 

majetku a jinými službami. Záměrně jsem se letos ve 

svém článku rozhodl nastínit jednoduše vám, obča-

nům, základní způsob, jakým vzniká rozpočet obce, 

protože chci, aby tento základ pro hospodaření obce, 

nebo chcete-li hospodaření s obecní kasou, byl jasný 

co nejširší veřejnosti. Podle svých zkušeností z celé 

řady diskusí a dotazů soudím, že sledování ani těchto 

základních informací zveřejňovaných poměrně 

podrobně na úřední desce, samozřejmě včetně té 

webové, není bohužel zdaleka samozřejmostí.  

Ani letos si neodpustím připomenout vám, občanům, 

že naše obec a její budoucnost je v rukou vás všech a 

ne jen několika zastupitelů v čele se starostou. Jako 

každý rok tedy apeluji na vás všechny, nejen trvale 

hlášené obyvatele, ale i ostatní zdejší vlastníky a pře-

chodné obyvatele, že nemusíte jen zaplatit poplatky, 

případně se angažovat jen v případě vlastního zájmu. 

Zkuste se podívat dál za svůj plot, rozšiřte řady lidí, 

kteří dokážou žít pro obec a nepovažují to vůbec za 

ztrátu času, netvrdí, že je to na úkor času volného či 

dokonce rodiny. Každý má právo na soukromý život a 

bez těch, kterým se do něho vejde i kousek života 

veřejného, by to nešlo. Těmto lidem bych chtěl touto 

cestou poděkovat za jejich snahu a práci nejen 

v uplynulém roce, jejich rodinám za pochopení a 

trpělivost. Je to parta málo se měnící a také bohužel 

početně se prakticky nezvětšující. V blízké budouc-

nosti nás nemine vzhledem ke stále se zvyšující ná-

ročnosti na péči o obecní majetek, jak časové, tak 

odborné, rozhodnutí o vytvoření pracovního místa 

pro zaměstnance. V žádosti o dotaci na rekonstrukci 

fary na dům s multifunkčním využitím jsme se dokon-

ce k tomuto kroku zavázali. Mělo by jít o člověka, 

který by především správcoval tento objekt, ale záro-

veň by se staral o veškeré práce, které doposud řeší-

me brigádnicky či dodavatelsky. Vězte, že toto roz-

hodnutí nebylo jednoduché, ale zásluhou jeho bodo-

vého ohodnocení jsme prošli tak náročným výběrem 

žádostí, o kterém jsem psal v úvodní části. Vím, že 

tímto krokem zasáhneme citelně do rozpočtu, ale 

doufám, že se nám podaří pracovní náplní tohoto 
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zaměstnance ušetřit čas lidem, kteří odváděli bez-

platnou brigádnickou činnost k jiným aktivitám třeba 

právě na prostorách vzniknuvších na faře a prostředky 

investované do některých nutných služeb dosud ře-

šených dodavatelsky. Chtěl jsem touto větou naznačit 

naději, že těch pár dobrovolníků, doposud plnících 

funkci obecních dělníků bez nároku na odměnu, se 

bude nadále věnovat spolkové činnosti a bude jí moci 

věnovat i čas, o který přicházeli prací přímo pro obec. 

Jsou to lidi, kteří například dokázali dovést místní 

mladé hasiče k úspěchům, jejichž zásluhou se o Věžné 

mluví v superlativech tam, kde ještě nedávno netušili, 

že existuje. Tato parta nadšenců si zaslouží podmínky 

a čas pro pokračování a další zlepšování svých výsled-

ků. I dospělým hasičům a ženám z ČČK práce díky 

novým prostorám vzniklým na faře přibude. Měli by 

se rozhodující měrou podílet na jejich zařízení a vyba-

vení, vytváření svých expozic a pak hlavně najít čas a 

způsob dalšího duchaplného využití. 

Mohl bych ještě dlouho psát, informovat, objasňovat, 

žádat a kritizovat, ale už tak se asi na stránku nevejdu 

a nerad bych Vás odradil od čtení našeho zpravodaje. 

Snažil jsem se zrekapitulovat rok, ve kterém jsem ani 

nenavštívil Parlament ČR, ani přímo nebesedoval 

s hejtmanem kraje či dokonce s prezidentem republi-

ky. Byl to rok běžný, ale rozhodně ne nudný a planý. 

Právě naopak plný neviditelné mravenčí práce při 

přípravě velkých úkolů pro rok letošní. Já pevně dou-

fám, že se těchto úkolů společně se Zastupitelstvem a 

vámi všemi, kterým není lhostejný život naší obce, její 

vzkvétání, zhodnocování jejího majetku, celková sna-

ha o další zlepšování našich životních podmínek, zhos-

tíme tak, abychom měli při jejich hodnocení důvod ke 

spokojenosti.  

Tento článek nemohl obsáhnout všechno, co bych 

vám chtěl a měl sdělit. Někteří z vás tedy budou řadu 

informací postrádat, což se pokusím napravit jiným 

článkem, věnujícím se plánovanému rozvoji naší obce. 

Děkuji všem spoluobčanům a spolupracovníkům, kteří 

mi v uplynulém roce pomáhali ve snaze povytáhnout 

vlajku Věžné zase o něco výše a usnadňovali mně i 

Zastupitelstvu zásadní rozhodnutí. Děkuji všem anga-

žovaným tvůrcům všech kulturních aktivit a přeji jim i 

sobě, aby neusínali na vavřínech a dál stmelovali a 

rozšiřovali komunitu Věžné, Brné a jejich přátel. 

V tomto úsilí přeji všem mnoho trpělivosti a neu-

mdlévající optimismus. Věřím a doufám, že všichni 

pravidelní i nahodilí čtenáři našeho zpravodaje se 

budou těšit dobrému zdraví tělesnému i duševnímu a 

společně se pak budeme jak v tom osobním, pracov-

ním, tak i společenském životě moci radovat z dosa-

žených úspěchů. 

Ladislav Vlach, starosta obce 

 

STRATEGICKÝ ROZVOJOVÝ DOKUMENT 

OBCE VĚŽNÁ, KANALIZACE A DODÁVKY 

VODY 

Strategický rozvojový dokument obce Věžná – tak se 

jmenuje dokument zpracovaný jako jedna 

z povinných příloh k žádosti o dotaci na rekonstrukci 

fary a obsahuje kostru plánů nutných a potřebných 

akcí a souvisejících investic pro naši obec s výhledem 

nejméně 10 let. Plné znění tohoto poměrně rozsáhlé-

ho dokumentu najdete na elektronické úřední desce 

na webových stránkách obce a myslím, že každého, 

kdo měl nebo bude mít zájem si jej přečíst, překvapí, 

co všechno ta naše vesnička v zájmu svého dalšího 

rozvoje potřebuje. Jsou zde uvedena i opatření souvi-

sející se zabezpečením před přívalovými srážkami, 

které čím dál častěji ohrožují nemovitosti v blízkosti 

místních vodotečí. Po zkušenostech z posledních let 

se ani tento problém nedá brát na lehkou váhu. 

V souvislosti se snahou o postupnou realizaci těchto 

dlouhodobých plánů je aktuální výstavba nové kanali-

zace a řešení čištění odpadních vod. Od srpna loňské-

ho roku máme k dispozici již kompletní prováděcí 

dokumentaci včetně stavebního povolení a je jen 

otázkou finančního zabezpečení jejího uskutečnění. 

Položkový rozpočet na tuto akci vychází na neuvěři-

telných 17 000 000 Kč. Bohužel současná správa „Po-

vodí Vltavy“ vyžaduje i u tak relativně malé obce 

čističku odpadních vod (ČOV), jejíž pořízení včetně 

technologie vyjde na více než 5 000 000 Kč. 

Zastupitelstvo obce vzhledem k nadměrným nákla-

dům nejen na stavbu, ale i na samotný provoz ČOV, 

zatím váhá s rozhodnutím o realizaci celé stavby 

v tomto rozsahu. Přesto jsme již podnikli první kroky 

vedoucí k zajištění financí hledáním vhodného dotač-

ního titulu a přípravě žádosti o dotaci s co nejmenší 

spoluúčastí obce. Rozhodnutí o vypracování této 

žádosti musí zastupitelstvo projednat v nejbližší době, 

neboť termíny podání se blíží a šance na získání finan-
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cí i na tak bohulibý účel, jakým je co nejčistší voda ve 

zdrojích v ochranném pásmu Želivky, se tenčí. 

Doufám, že většina občanů a vlastníků nemovitostí 

chápe, že současná tzv. smíšená kanalizace už je ne-

vyhovující a je jen otázkou času, kdy budeme muset 

nepřiměřené znečišťování platit, pokud nebudeme 

mít čištění odpadních vod vyřešeno. 

Každý si umí spočítat, že řešení čištění odpadních vod 

individuálně u každé nemovitosti bude pro každého 

majitele mnohem nákladnější, než se připojit na 

obecní splaškovou kanalizaci, samozřejmě za přimě-

řenou cenu stočného, kterou bychom měli vyčíslit a 

začít vybírat současně s tzv. vodným už v letošním 

roce. V souvislosti s touto informací připomínám, že 

již dlouhou dobu je na úřední desce vyvěšena infor-

mace, že cena vody v rámci sdružení obcí PSV Kámen, 

Věžná, Eš je od letošního roku stanovena na 

15 Kč/m
2
. Dochází tedy po více než 10 letech ke zdra-

žení této služby o 2,50 Kč. Myslím, že většina z vás ví, 

kde se pohybují ceny vody v jiných obcích či městech. 

Nám navíc teče z běžných kohoutků tak kvalitní pitná 

voda, kterou nám může závidět většina obyvatel ČR. 

Kvalita vody je dokládána protokoly z rozborů prová-

děných 2krát ročně. Tyto dokumenty jsou 

k nahlédnutí na Obecním úřadě. Zato vodovodní řady 

a zásobníky vody jsou více než 50 let staré a jejich 

údržba a časté opravy jsou hlavní příčinou zdražení 

dodávky vody. 

Tímto článkem jsem jen chtěl doplnit svůj úvodník 

informacemi, které budou řadu z vás zajímat možná 

více než celý Zpravodaj. Samozřejmě vám kdykoli 

zodpovím dotazy týkající se jak zde zmíněných, tak i 

ostatních problémů, kterých, jak vidíte, je nadmíru a 

investice dříve se pohybující ve statisících se u zásad-

ních věcí přehupují výrazně do milionů. Jde o výdaje 

kapitálové, tedy o investice do majetku obce, z které-

ho bude, respektive by měl být užitek i v následujících 

letech, zatímco z tzv. běžných výdajů na každodenní 

provoz obce už přímý užitek v budoucnu nebude. 

Při vypracovávání strategického rozvojového doku-

mentu obce jsem z časových důvodů neměl příležitost 

zapojit do jeho tvorby veřejnost. Proto bych byl rád, 

kdyby se co nejvíce z vás s tímto víceméně mým vý-

plodem seznámilo, a protože sám vím, že jsem opo-

mněl některé věci, uvítám další nápady z vašich hlav. 

Tento dokument není jen kusem papíru, ale bude 

důležitou přílohou při podávání žádostí o dotace a 

vodítkem pro plánování v budoucích letech a podněty 

pro jeho doplnění je třeba co nejdříve nashromáždit. 

Rozumných nápadů není nikdy dost. 

Děkuji za spolupráci. 

Ladislav Vlach, starosta obce 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VĚŽNÉ 

Rok 2011 byl z našeho pohledu rokem sportovním, a 

co se týče výsledků, i rokem úspěšným. Družstvo 

mladých hasičů se zúčastnilo 10 soutěží a družstvo 

dospělých 7. 

Pro dospělé se celý kolotoč rozběhl 7. května okrsko-

vou soutěží, která se konala v Kámeně. 

Místní sbor měl výročí a tak se této akce zúčastnil celý 

náš sbor. Veteráni s koňkou soutěž zahájili a poté se 

předvedly i děti. Do samotné soutěže jsme postavili 

dvě mužstva. Družstvo nás starších obsadilo celkově 

páté místo – útok umíme, ale 100 metrů překážek je 

pro nás horší, a cvičící družstvo skončilo poslední, 

neboť nedokončilo útok. 

Další soutěž byla 28. května v Pacově, kde v bahnitém 

terénu naši skončili na 9. místě. 

11. června proběhl u nás druhý ročník pohárové sou-

těže. Tohoto netradičního klání se zúčastnilo 13 druž-

stev, z nichž 3 byla naše. Cvičícímu družstvu se dařilo 

a skončilo na 2. místě, my dříve narození jsme byli 5., 

a třetí družstvo – co dům dá, šesté. Na závěr si stříkly 

naše děti. 

 

2. 7. jsme jeli do Dolních Hořic, kde jsme obsadili opět 

druhé místo, 6. srpna se uskutečnila pohárová soutěž 
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v Božejově, kde se našemu družstvu nevedlo a skonči-

lo až na 13. místě. 

3. září proběhla již tradiční soutěž v Zárybničné Lhotě. 

Zde se nám podařilo prolomit smůlu z let předchozích 

a skončili jsme na krásném druhém místě. 

Poslední soutěží roku byla 24. září noční soutěž 

v Humpolci. Po problémech s časomírou a opaková-

ním pokusu naši skončili až na 23. místě. 

 Se stříkačkou jsme vyjeli ještě 30. září do Cetoraze na 

plánované námětové cvičení, které se uskutečnilo 

v rámci našeho okrsku, za přítomnosti profesionálních 

hasičů z Pacova. Toto cvičení bylo zaměřeno na dál-

kovou dopravu vody a plnění autocisteren. 

Pro mladé hasiče začal soutěžní maraton 14. května 

v Obratani, kde se uskutečnilo první kolo Pelhřimov-

ské hasičské ligy. Čas útoku 16,24 s znamenal první 

místo v kategorii mladší a třetí místo celkově. 

Druhé kolo ligy se konalo 4. června v Počátkách. Zde 

byl opět pouze požární útok a znovu první místo. 

Na třetí soutěž Pelhřimovské ligy jsme jeli 25. června 

do Hněvkovic. Tady se nám v útoku moc nedařilo, 

déšť a silný protivítr vykonal své. Zde však byla ještě 

druhá disciplína, štafeta dvojic, kde jsme zvítězili na 

celé čáře a celkově to znamenalo opět zlato. 

 

O prázdninách se již pravidelně koná soutěž v Salačo-

vě Lhotě, a tak 5. srpna pro nás byla jedinečná příleži-

tost vyzkoušet v opravdové soutěži i B družstvo. Áčko 

nezaváhalo a čas 16,64 s znamenal nejlepší čas 

v mladší i starší kategorii. Neztratil se ani druhý tým, 

který ve své ostré premiéře časem 29,37 s obsadil 

šesté místo. 

Když byly děti tak pěkně rozjeté, byla škoda toho 

nevyužít a hned druhý den s nimi nejet do Božejova. 

Další útok, další první místo. 

Konec prázdnin se nezadržitelně blížil a s ním i pod-

zimní kola Pelhřimovské ligy. Poslední prázdninová 

sobota znamenala udělat si výlet do Žirovnice. Čas 

útoku 16,17 s byl naším novým rekordem, nicméně 

závod požární všestrannosti jsme trochu podcenili, 

takže z toho bylo „pouze“ druhé místo. 

Celý příští týden všech deset dětí pilně studovalo 

značky, mapy, vázalo uzlíky… a tak jsme rozhodli, že 

v sobotu 3. září, když už jsou všichni školáci, taky 

všichni pojedou na ligu do Olešné. Vyplatilo se. Béčko 

si zlepšilo útok oproti Salačově Lhotě o celých šest 

vteřin a v závodě požární všestrannosti excelovalo, 

takže zasloužené třetí místo. Áčku se vydařily obě 

disciplíny a bralo opět zlato. Když k tomu přidám 

druhé místo dospělých v Zárybničné Lhotě, mohli 

jsme ten den slavit hattrick. 

Hned další sobotu nás čekala liga v Budíkově a s ní 

štafeta na 4 x 60 metrů. Přestože jsme s touto disci-

plínou neměli doposud žádné zkušenosti, podařilo se 

nám před začátkem soutěže trochu potrénovat, a 

výsledek – útok 1. místo, štafeta 1. místo, celkově 

opět zlato. 

Ondřejov 17. 9. – útok + střelba. Střelba nám nikdy 

moc nešla, a tak se snažíme trénovat. Protože je to 

poslední kolo ligy, bereme všechny děti. Béčko se 

v útoku opět zlepšuje a sezonu končí časem 21,85 s. 

Střelba není nejhorší, celkově deváté místo. Áčko 

končí druhé v útoku a střelba také docela v pohodě, 

bereme druhé místo.  

Po spočítání všech výsledků dochází k celkovému 

vyhodnocení Pelhřimovské ligy. Do ligy se započítává 

pouze útok a spojují se kategorie mladší a starší. 

B družstvo odběhlo pouze dva závody a končí na dva-

cátém devátém místě z třiceti devíti zúčastněných 

družstev. A družstvo končí na krásném třetím místě, 

když od druhého ho dělí pouhé 2 setiny sekundy. 

Díky dosaženým výsledkům v celém tomto ročníku 

dostáváme nabídku reprezentovat náš okres na Kraj-

ské lize v požárním útoku, která se koná v Lavičkách, 

okres Žďár nad Sázavou. Po krátké poradě s dětmi (asi 

5 vteřin) vyplňujeme přihlášku. Příští sobotu se vydá-

váme změřit síly s nejlepšími týmy celého kraje. Přes-
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to, že jsme museli na poslední chvíli měnit složení 

družstva, se časomíra zastavila na čase 16,15 s, což je 

náš nový rekord a tento čas nám stačí na druhé místo 

v krajské soutěži. 

Celková bilance mladých hasičů roku 2011 je 7krát 

1. místo, 3krát 2. místo, 1krát 3. místo + celkové 

3. místo v lize. 

 

Co se týče kulturní činnosti sboru, pak první akcí roku 

2011 byl již tradičně ples, který se konal 4. února. 

Zahrála nám skupina Akord a o předtančení se nám 

postaraly děti z tanečního klubu v Táboře. Tombola 

byla bohatá a ples se celkově vydařil. 

30. dubna jsme tak jako každý rok stavěli májku a 

pálili čarodějnice. 

Za další kulturní akcí, která měla být původně spor-

tovní, jsme se rozjeli 15. května do druhé Věžné. Zde 

se měla konat okrsková soutěž za účasti našich druž-

stev. Pro nepřízeň počasí byla však zrušena, a tak 

jsme absolvovali náhradní program, návštěvu hradu 

Pernštejn. Odpoledne jsme pak strávili při „soused-

ském“ posezení v kulturním domě ve Věžné. 

Čtvrtého června jsme se sešli na lihovarském dvoře, 

při kácení máje. 

11. června jsme naopak přivítali delegaci z družební 

obce u nás, při příležitosti konání pohárové soutěže. 

Sobotní odpoledne se vydařilo, počasí nám přálo, 

hudba hrála do pozdních hodin a spokojeni můžeme 

být i s účastí soutěžních družstev a v neposlední řadě i 

s naším umístněním. 

25. června proběhlo vítání a 27. srpna ukončení 

prázdnin. Obě tyto odpoledne byly spojeny s rožně-

ním a určeny hlavně dětem. 

Naopak diskotéky 26. listopadu a 31. prosince byly 

spíše pro nás dospělé. Silvestr má u nás již letitou 

tradici a hojnou návštěvnickou účast. Ani loňský rok 

nebyl výjimkou. Konec roku jsme zakončili ohňostro-

jem. 

Dále jsme se účastnili maškarního průvodu, sil-

vestrovského výšlapu na Svidník, pomáháme zajišťo-

vat vánoční turnaj ve stolním tenisu a dá se říci, že 

jsme byli u veškerého dění v obci. 

Pracovní činnost jsme zaměřili na zvelebení buňky 

poskytující nám zázemí při soutěžích, na pomoc 

obecnímu úřadu při údržbě zeleně, práci v obecních 

lesích a vše co bylo potřeba. Na začátku zimy jsme 

vybudovali umělé kluziště. V loňském roce se nám též 

podařilo vybudovat nový sušák na hadice, takže už 

nemusíme při každém sušení hadic lézt na střechu 

kulturáku. Dále jsme pečovali o hasičskou techniku a 

vybavení. Zde bych se rád zmínil o opravě sání u stří-

kačky, které nás poslední dobou zlobilo. 

Na závěr bych rád poděkoval všem členům za vyko-

nanou práci, cvičícímu družstvu za odběhnuté soutěže 

a zejména pak mladým hasičům za spoustu hodin 

strávených při trénincích a vzornou reprezentaci sbo-

ru i obce. Poděkování patří i členkám Červeného kří-

že, hlavně pak za pomoc při pohárové soutěži. 

 

Do nového roku přeji všem mnoho zdraví, štěstí a 

elánu do další práce. Všem soutěžícím pak i mnoho 

úspěchů a potřebnou dávku štěstí při soutěžních 

kláních. 

Miroslav Zíka, starosta sboru 
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VE VĚŽNÉ 

Čím začít? Snad tím, že si v dnešní době každý naříká 

a stěžuje na malou účast na všech akcích. My se sna-

žíme, abychom alespoň to, co je již zaběhlé, udržely 

při životě. 

Náš spolek čítá k letošnímu roku 15 členek. Naší nej-

starší členkou je paní Marta Pospíchalová, která letos 

oslavila neuvěřitelných 80 let. Svou vitalitou a opti-

mismem by mohla jít příkladem nám všem. 

Protože se nám naše víska trochu rozrostla, přivítaly 

jsme ve spolupráci s Obecním úřadem v listopadu 

5 nových občánků. Děti pod naším dohledem nacvičily 

básničky a tím přivítaly své nové kamarády. My jsme 

je jako organizace obdarovaly krásnou obrázkovou 

knížkou. Akce se povedla a těšíme se na další. Kdo 

tedy můžete, snažte se… 

Na Silvestra jsme se jako každý rok zúčastnily ve sluš-

ném počtu výšlapu na Svidník, na který bylo objedná-

no nejen krásné počasí, ale i dobrá nálada. Při zpá-

teční cestě nás obyvatelé Brné překvapili občerstve-

ním na návsi. Děkujeme, bylo to příjemné. A tak pod 

naším zdravotnickým dohledem došli všichni zdraví. 

 

Nápad s punčem se nám velmi zalíbil, takže jsme si 

vytvořily vlastní recepturu a hned 7. ledna jsme hor-

kým punčem zpestřili a „zahřáli“ Tříkrálový koncert 

Pěveckého sboru Slavík z Pacova v našem kostele. 

Děti dotvořily atmosféru postavami Tří králů.  

 

Začátek března je vždy spojen s dětským karnevalem. 

Letos se sešlo více jak padesát dětí. Na nejhezčí 

masky čekala opět jako každý rok sladká odměna. 

Tímto děkujeme všem těm, kteří se na zdaru této 

akce jakkoli podíleli. Večer proběhla maškarní disko-

téka pro dospělé. Účast nebyla sice nijak ohromující, 

zato nálada byla moc fajn a všichni se dobře bavili.  

Máme radost, že tyto akce si během let získaly spous-

tu příznivců a staly se tradicí.  

A co nás letos ještě čeká? Hlavně jarní úklid, potom 

pouťová zábava, pálení čarodějnic, dětský den, vítání 

prázdnin a další. Vidíte tedy, že se nudit nemusíte, 

stačí přijít mezi nás.   

Za členky ČČK Věžná 

Alena Pomazalová a Blanka Kotrbová 

 

CO SE JEŠTĚ DĚLO VE VĚŽNÉ? 

 5. 3. – masopustní průvod 

 12. 3. – dětský karneval 

 9. 4. – jarní úklid obce – organizoval ČČK 

 24. 4. – pouťová diskotéka 

 14. 5. – divadelní představení 

 11. 6. – hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ 

 5. 11. – vítání občánků 

 5. 12. – návštěva čertů z pekla, anděla a Mikuláše 

 17. 12. – turnaj ve stolním tenisu  

 7. 1. – Tříkrálový koncert Pěveckého sboru Slavík 



 - 8 - 

 
 

CO SE BUDE DÍT VE VĚŽNÉ? 

 28. 4. – pouťová diskotéka 

 30. 4. – stavění máje 

 2. 6. – dětský den 

 9. 6. – hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ 

 6. 7. – zájezd do družební obce Věžná 

 Tradiční vítání a konec prázdnin 

 Prázdninová diskotéka, kateřinská zábava 

 8. 12. – poslední leč 

 15. (nebo 22.) 12. – vánoční turnaj ve stolním 

tenise 

 5. 1. 2013 – Tříkrálový koncert Pěveckého sboru 

Slavík 

Termíny dalších akcí se dozvíte během roku. 

 

Ladislav Vlach, Ing. Pavel Martinec 

 

 

 

                 

„Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí“ 

Tento projekt je financován Evropskou unií 

PŘÍPRAVA NA PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014 AŽ 2020 – PROSTOR PRO VAŠE NÁMĚTY 

V Evropské unii a jejích jednotlivých státech, Českou republiku nevyjímaje, probíhají intenzivní přípravy na příští 

programovací období – tedy roky 2014 – 2020. Pro tuto dobu je nutné stanovit konkrétní cíle a priority a při-

pravit související rozvojové dokumenty, na jejichž základě bude postavena mj. též dotační politika EU a jejích 

členských zemí. 

Také místní akční skupiny (MAS), jako subjekty řešící a podporující regionální rozvoj, musí navázat na své sou-

časné strategické dokumenty (integrovanou strategii území a strategický plán Leader) a provést jejich zásadní 

aktualizaci zohledňující jak místní potřeby a možnosti, tak celoevropské cíle. Aby měly tyto dokumenty smysl, 

musejí odrážet skutečnou situaci v zájmovém území. 

MAS Via rustica o.s. tímto vyzývá města a obce, jejich příspěvkové organizace, spolky a zájmová sdružení, ze-

mědělské a nezemědělské podnikatele i jednotlivé občany působící v zájmovém regionu MAS, kteří mají pro 

následující programovací období konkrétní rozvojové plány a náměty, aby se dle možností zapojili do přípravy 

Integrované rozvojové strategie území MAS Via rustica o.s. Aktivní zájemci se mohou stát členy pracovních 
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skupin, které budou přímo definovat cíle a priority strategie, bude probíhat též dotazníkové šetření mapující 

projektové záměry místních subjektů, své záměry a potřeby s námi můžete konzultovat též osobně. 

Činnost pracovních skupin plánujeme zahájit ještě během prvního pololetí letošního roku (sledujte prosím in-

ternetové stránky MAS – www.viarustica.cz, kde naleznete mj. též územní vymezení působnosti MAS Via rusti-

ca o.s.; informace budeme zveřejňovat též ve zpravodaji PRIMAS a obecních periodikách). Projektové záměry 

pro období 2014 – 2020 nám můžete sdělovat již nyní – buďto vyplněním stručného formuláře, který je ke sta-

žení na výše uvedených internetových stránkách, nebo jednoduše e-mailem, poštou, osobně… Bližší informace 

o přípravě rozvojové strategie vám poskytne paní Lucie Hlavinková, tel. 723 074 105, e-mail: lu-

cie.hlavinkova@viarustica.cz. 

Kolektiv pracovníků MAS Via rustica o.s. 

 

TROCHA HISTORIE 

Pro zajímavost zde uvedeme několik historických statistických údajů z naší obce: 

Počet obyvatel:  v roce 1910: Věžná – 222, Brná – 142 

   v roce 1921: Věžná – 216, Brná – 144 

Počet čísel popisných: v roce 1918: Věžná – 31, Brná – 22 

V roce 1930 bylo ve Věžné a Brné napočítáno: 

 52 koní 

 344 ks hovězího dobytka 

 2628 ks drůbeže 

 97 ks skopového bravu 

 176 ks prasat 

Včelařství:  v roce 1922: 10 včelařů (Věžná 6, Brná 4), 38 včelstev 

   v roce 1923: 11 včelařů, 50 včelstev 

   v roce 1924: 13 včelařů, 63 včelstev 

   v roce 1925: 12 včelařů, 58 včelstev 

   v roce 1926: 10 včelařů, 38 včelstev 

   v roce 1927: 10 včelařů, 35 včelstev 

Výstavba družstevního lihovaru byla zahájena dne 7. 6. 1902 a již 17. 11. 1902 zde byla zahájena výroba. 

Za 1. světové války narukovalo z Věžné 51 mužů (7 zemřelo), z Brné pak 28 mužů (2 zemřeli). Z těchto celkem 

79 našich vojáků se 6 zapojilo do československých legií. 

„4. července 1930 připojena byla Věžná a Brná na hlavní elektrické vedení a začalo se používat elektrického 

proudu k svícení a pohonu.“ (citát z obecní kroniky) 

Ladislav Vlach, starosta obce 
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POČET OBYVATEL K 1. 1. 2012 

V loňském roce se:  8 občanů přihlásilo 

       3 občané odhlásili 

 Narodili se:   Matěj Motyčák 

   Eva Urbánková 

   Matěj Tichý 

Do života jim přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí. 

Opustila nás Vlasta Bachurská. 

K 1. 1. 2012 má Věžná 107 obyvatel a Brná 21 obyvatel. 

 

 

DALŠÍ INFORMACE 

POPLATKY 

 Poplatek za odvoz domovního odpadu činí 400 Kč/osoba/rok, nebo 500 Kč/rekreační budova/rok. 

 Poplatek ze psa činí 150 Kč/rok za jednoho psa, za každého dalšího psa pak 200 Kč/rok. 

 Ostatní poplatky či nájmy byly ponechány ve stejné výši jako v roce předchozím. 

 Připomínáme povinnost všem občanům zaplatit tyto poplatky podle platné vyhlášky do konce března. 

 

 ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU 

Svoz komunálního odpadu provádí v našich obcích firma SOMPO, a.s., Pelhřimov. Svozovým dnem je čtvrtek. 

Pro sběr tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) je možno využít sběrného místa u budovy Obecního úřadu a na 

návsi v Brné. 

 Ing. Pavel Martinec 
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