Kronika obce
Věchnov
(II.díl – 1981 až 1999)

Úvod
Na základě usnesení obecního zastupitelstva z ledna 1998 jsem byl já, Libor Veselý,
ustanoven v pořadí již pátým věchnovským kronikářem. Narodil jsem se 22.6.1976 a v
současné době jsem studentem Masarykovy univerzity v Brně.
Obnovuji tradici kronikářské práce téměř po dvaceti letech. Během tohoto časového
úseku došlo k značným změnám nejen v naší obci, ale i v republikovém a celosvětovém
měřítku. 17.listopadu 1989 proběhla tzv. "sametová" revoluce, která naší zemi přinesla
vytouženou svobodu po dlouhé době útlaku a represí. Jsem rád, že mohu právě já plně
uplatnit své právo na svobodu slova stejně jako můj předchůdce před osmdesáti lety. Poprvé
po více než 40 letech se setkáme s nezkreslenými výsledky voleb a pravdivě se dozvídáme o
dalších politických a ekonomických skutečnostech. Změny zasáhly i naši obec, která získala
po dvanácti letech samostatnost a vymanila se ze závislosti na městu Bystřici nad
Pernštejnem. Tato skutečnost se ihned projevila na vzhledu obce. Řada občanů se s nabytou
svobodou mohla věnovat soukromým podnikatelským aktivitám. Mohli pomáhat při
zvelebování obce, ať již zapojením firmy v obecních projektech nebo nepřímo odevzdáním
daně z přijmu.
Vraťme se ale na počátek roku 1980, který ukončil nejen samostatnost obce, ale i
práci předešlého kronikáře. Kronika byla odvezena do depozitáře Okresního archivu ve
Žďáře nad Sázavou, kde je uložena i v současné době. Pracovníci archivu ji odmítají vydat.
Alespoň jako náhrada, byla zhotovena její xerokopie.
Kronika, kterou nyní čtete je druhým pokračováním kroniky z let 1900- 1980. Snad
čtenář promine, že volím netradiční způsob zápisu na počítači. Nedělám to snad z důvodu
osobního pohodlí, ale proto, abych demonstroval obrovský rozmach techniky za posledních
dvacet let. Zároveň si myslím, že si příchod nového století a tisíciletí žádá radikální změny.

Obec Věchnov

se rozkládá jihovýchodně od města Bystřice nad Pernštejnem

v nadmořské výšce 598 m nad mořem s počtem 299 obyvatel (1998). Je situována v otevřené
krajině v jihozápadní části přírodního parku Svratecká hornatina. Z nejvyššího bodu obce,
který je umístěn asi 300 m za vesnicí na silnici směrem na Kovářovou, je nádherný pohled na
celou krajinu v okolí Rožné, Bystřice n.P. a na Nové Město na Moravě. Z blízkého kopce
Babylonu, který již leží v ujčovském katastru směrem na Kovářovou, je možno pozorovat
okolní obce Lískovec a Býšovec a při dobré viditelnosti i brněnské Kohoutovice. Každý kout
obce má svůj specifický název. Známé jsou například Machlice, Bařiny či Železinka. Blíže je
vysvětluje kronikář v prvním dílu obecní kroniky.
Název obce se v pramenech poprvé objevuje v roce 1325, a to v podobě Wiechnow.
V dalších letech se podoba názvu obce mění. V roce 1343 se obec podle pramenů jmenovala
Wechnaw, 1609 Wiehniow, 1718 Wiehnow, 1720 Biechniow, 1751 Wiechnow, 1846
Wiechnow a Věchňov, 1893 Wěchnow a až od roku 1915 Věchnov. Název z roku 1893
dokládá tabule Obecního úřadu, umístěná v současné době v Městském muzeu v Bystřici n.P.
Etymologicky by šlo název odvodit od uhlíře Věnavy, o kterém se zmiňuje i první obecní
kronikář.
Obec se rozkládá na ploše 676 ha, z toho 658 ha zabírá hospodářská půda (424 ha
pole, 127 ha lesy, 74 ha louky, 29 ha pastviny, 4 ha zahrady). Obcí prochází komunikace
směrem na Býšovec do Brna. Další pak směřují do Lískovce, Kovářové a do Bratrušína. Na
nedokončené silnice na Zlatkov a Lesoňovice navazuje polní, respektive lesní cesta.
Nejdůležitější komunikací je však silnice směrem do Brna, která je do moravské metropole
nejkratším a nejrychlejším spojením z Bystřice n. P. Doprava do Brna a Bystřice n.P. je
několikrát denně zajišťována autobusovou dopravou.
Obcí protéká potok, který byl v 80. letech zregulován do betonových rour. Protéká
přes oba obecní rybníky „Horní rybník“ a „Dolní rybník“. Další rybník se nachází na

pozemku Jan Horníčka č.88 a nazývá se „Filák“. Rybníky malých rozměrů se nachází na
pozemcích Jiřího Švarce č.84 a Boženy Pokorné č.72 a před domem Františka Bednáře č.99.
Správu obce provádí od roku 1992 opět Obecní úřad se sídlem v obci. V roce 1981
byl Věchnovu zrušen statut samostatné obce a v rozmezí let 1981 – 1992 byl součástí města
Bystřice nad Pernštejnem. Nynějším starostou byl zvolen v obecních volbách v listopadu
1998 František Fendrych st. Funkci zástupce starosty vykonává ing. Ludvík Veselý. Dalšími
členy zastupitelstva jsou Stanislav Křenek st., Alois Gabriel a František Fendrych ml.
Věchnov k 31.12.1998 obývalo 299 obyvatel. Podle současného trendu počet obyvatel
v obci stoupá, i když celorepublikový trend je opačný. Naši obec si volí řada mladých rodin,
které vykupují v obci pozemky. Dávají přednost vesnickému životu před městským životem.
Činí tak z toho důvodu, že během sedmileté existence Obecního úřadu bylo pro obec mnoho
vykonáno. Mladé rodiny mohou v naší obci využívat komfort v podobě plynu či kabelové
televize, které v některých městech nejsou ani plně zavedeny. Tato migrace obyvatel na
vesnice však zakrývá jeden nepříjemný faktor. Tím je nízká porodnost. Rok od roku přichází
na svět méně dětí než umírá našich spoluobčanů. Můžeme konstatovat, že naše populace
vymírá, vždyť průměrný věk obyvatelstva v naší obci dosahuje 36 let. 31% populace v obci
zabírají děti a mládež do 20 let, 52% pak občané ve věku 20-60 let, 16% lidé starší 60 let.
Na tuto situaci se můžeme podívat do historických tabulek a porovnat současné údaje
o počtu obyvatel s uplynulými 150 lety. Statistika nám jasně vykazuje celkový úbytek, který
lze vysvětlit zejména vystěhovalectvím občanů do měst, ale v neposlední řadě i nízkou
porodností.
1850 ( bez Bratrušína)

528 obyvatel

1880

481 obyvatel

1900

451 obyvatel

1921

411 obyvatel

1930

377 obyvatel

1950

329 obyvatel

1970

321 obyvatel

1995

307 obyvatel

1998

299 obyvatel
Ve Věchnově je celkem 92 obydlených domů, které za posledních 20 let zaznamenaly

značné přestavby. Řada občanů provedla stavební zásahy do starých domů a provedla jejich
modernizaci. Po zrušení zákazu výstavby v obci na konci 70. a na počátku 80. let vyrostly ve
Věchnově i některé novostavby.
Dětem předškolního věku slouží v obci mateřská škola, která sídlí v budově bývalé
Obecní školy z roku 1887. Zde se nachází také kancelář Obecního úřadu a Místní lidová
knihovna, která momentálně nefunguje z důvodu nezájmu občanů o četbu knih. Místní školáci
navštěvují II. základní školu v Bystřici n.P., středoškoláci mají možnost studovat na školách
v Bystřici n.P., ve Žďáře n.S., Brně či okolí.
Z památek najdeme v obci kapli. Ta je zasvěcena svatému Antonínovi a byla
vysvěcena poměrně nedávno v roce 1956. Nahradila malou kapličku, dříve umístěnou na
pozemku Aloise Gabriela, která byla současně s výstavbou nové kaple zbořena. Z jiných
staveb je třeba uvést budovu kulturního domu a hostince z roku 1973, hasičskou zbrojnici
z roku 1976 a obchod se smíšeným zbožím z roku 1974. K pořádání zábav a výletů slouží
vedle kulturního domu také místní výletiště. Pro sportovce bylo vybudováno fotbalové hřiště,
které leží na louce směrem na Machlice. Od roku 1984 na něm mohou občané sledovat
zápasy fotbalového klubu TJ Věchnov. Druhé hřiště, z roku 1986, se nachází u autobusové
otočky a je určeno pro příznivce jiných druhů míčových her.
S obnovením činnosti obecního zastupitelstva zaznamenal Věchnov řadu změn a
zlepšení, kterými se může pochlubit jen málokterá obec. Uvedu je pouze zkratkovitě, protože
se jim budu věnovat později v souvislosti s jednotlivými roky. Mezi nejvýznamnější patří
plynofikace, rekonstrukce elektrické a telefonní sítě, regulace místního potoka, zavedení

kabelové televize, oprava obecních komunikací, rekonstrukce budovy kulturního domu a
výletiště a další.
Po znovuobnovení demokracie v naší vlasti se řada občanů chopila možnosti soukromě
podnikat. V prvé řadě je třeba zmínit dvě největší firmy, které významně pomohly rozkvětu
naší obce. Mezi ně patří Sedlářovo pekařství v majetku Josefa Sedláře č. 59 a dále firma
Smolík č.38. Mimo ně podniká v obci řada občanů v drobné činnosti jako truhlářství – Štěpán
Harvánek č.95, Pavel Hemza č.112; kominictví – František Smolík č.90; zámečnictví – Jan
Horníček a syn č.88, Jaroslav Chocholáč č.110, autodoprava – Antonín Vašica č.61, Jiří
Prokop ml. č.103, atd. Soukromému hospodaření na svých pozemcích se v obci nevěnuje
nikdo z občanů. V oblasti zemědělství zde působí firma Agria Drásov, která převzala
pozemky po bývalém Školním statku a provádí na nich rostlinnou výrobu. Živočišné výrobě se
věnuje firma paní Alvanové z Brna, která v prostorách bývalých kravínů realizuje odchov
prasat.
Zaměstnanost občanů je v současné době relativně v normě. Zrušení několika
společností v obci a okolí mělo za následek úbytek pracovních příležitostí zejména v oblasti
rostlinné a živočišné výroby. Obyvatelé obce byli nuceni hledat si práci v jiných odvětvích a
někdy i daleko od domova. Není výjimkou, že někteří dojíždějí za prací do okresního města
nebo dokonce do Brna.
Co se týče náboženské skladby, hlásí se většina obyvatel v obci k římsko-katolické
církvi s farní správou v Bystřici n.P. Malý počet osob přináleží k protestantským konfesím,
nezanedbatelný je i počet občanů bez vyznání.
Z politických stran zde působí pouze Komunistická strana Čech a Moravy, ke které se
hlásí někteří občané. Drtivá většina místních občanů nejsou příslušníky žádné politické
strany. Projevují sympatie k určitým politickým stranám ve volbách. Obyvatelé obce
vyjadřují svou náklonnost k levicovým stranám, zejména ke KSČM a ČSSD, jak ukázaly
poslední volby v roce 1998.

Z organizací a spolků v obci působí nejdéle hasičský sbor, a to od roku 1896. Dalšími
jsou Český červený kříž a od roku 1983 jednooborová tělovýchovná jednota, specializující se
na kopanou. Bližší informace o činnosti těchto spolků je možné nalézt v kronikách těchto
organizací nebo zkratkovitě u jednotlivých časových obdobích.
Z místních tradic se dochovalo v obci slavení hodů, které se pravidelně koná na
počátku listopadu. Zde mohou občané spatřit i tradiční kroje. Pravidelně každý rok mohou
místní příznivci sportu sledovat utkání věchnovského fotbalového klubu či turnaj v malé
kopané pořádaný KSČM. Místní hasičský sbor se každoročně účastní klání v soutěži
dobrovolných hasičských sborů. Nelze opomenout ani akce pro děti jako maškarní plesy nebo
soutěže ke Dni dětí. V zimě jsou organizovány za příznivých sněhových podmínek lyžařské
závody. Pro mládež a dospělé jsou pořádány výlety, zábavy a plesy.

Rok 1981

Občanský výbor

Tento rok byl prvním rokem, kdy namísto zrušeného Místního

národního výboru začal působit Občanský výbor při Městském národním výboru v Bystřici
n.P. Tato skutečnost se projevila na zhoršení služeb občanům při vyřizování úředních
záležitostí. Zároveň s tím byly značně ztenčeny finanční prostředky, kterými by mohla obec
disponovat. O nich bylo totiž rozhodováno v Bystřici n.P. V souvislosti s tím došlo k velkému
útlumu investičních akcí na prakticky 11 let. Občanský výbor měl však velice malé
rozhodovací pravomoci. Fungoval jako poradní, nikoliv jako rozhodovací orgán. Jejím
předsedou byl zvolen ing. Ludvík Veselý.

Hasičský sbor

V letošním roce oslavil místní sbor dobrovolných hasičů 85 let své

působnosti. Při této příležitosti byli Bohumír Smolík, Miroslav Hlavatý a František Fendrych
nejstarší vyznamenáni medailemi „za 50 let věrnosti“. V průběhu roku se sbor zúčastnil
tradiční soutěže družstev, na které obsadily naše dvě družstva v celkovém hodnocení 2. a 5.
příčku.

Dopravní nehoda

V měsíci srpnu došlo v naší obci k vážné dopravní nehodě. Na

horním konci obce, u domu pana Švarce č.84, právě prováděly kombajny Školního statku
Věchnov sklizeň obilí. Ze sklizeného pole vyjížděl nákladní automobil s obilím, který nedal
přednost motocyklu přijíždějícímu ze směru od Bystřice. Motocyklista, pan Krábek z Býšovce,
narazil do vozu a byl vážně zraněn. Po přivolání rychlé lékařské pomoci byl ihned dopraven
do nemocnice a ošetřen.

Novostavby a přestavby domů

Bohumír Smolík provedl přestavbu domu č.78.

Na dolním konci směrem na Bratrušín byla dokončena stavba dvou domů okalového typu,
kam se nastěhovala rodina Prokopova č.103 a Dvořákova č.104.

Narození

Vlastimil Soukop - č.113, Lucie Kolbábková - č.56,
Iveta Gabrielová - č.33, Lukáš Pokorný - č.13,

Petra Sádecká - č.22, Jaroslav Kobza - č.31

Zemřelí

Sňatky

Josef Kolbábek

č.41

Marie Kalvodová

č.4

Jaroslav Bednář

č.45

Božena Slezáková

č.70

Jarmila Fendrychová – Josef Sedlář, Lískovec – usadili se v obci
Josef Sádecký č.22 – Bohuslava Špačková, Vrtěříž – usadili se v obci

Přestěhovali se

Jiří a Marie Prokopovi s dětmi Marií (*1974), Jiřím (*1978) a

Martinou (*1982) z Býšovce do domu č.103.
Miroslav a Marie Dvořákovi s matkou Antonií a dětmi Petrou(*1974), Danou(*1976) a
Miroslavem(*1977) z Bystřice n.P. do domu č.104.

Akce pro děti

Rok 1982
O prázdninách proběhlo několik akcí pro místní školáky a děti

z Mateřské školy. 1. června se na výletišti uskutečnila v rámci oslav Mezinárodního dne dětí
slavnost pořádaná místními dobrovolnými hasiči. Zde probíhaly různé soutěže, při kterých
měly všechny děti možnost vyzkoušet svého soutěživého ducha. Odvážlivci si mohli zkusit i
trochu hasičského řemesla, když měli například provést spojení hadic na čas. Nejúspěšnější
byli odměněni medailemi a diplomy. Další akcí byl zájezd Mateřské školy do zoologické
zahrady ve Dvoře Králové.

Přestavby rodinných domů

Josef Sedlář provedl přestavbu domu č.59.

Narození

Jan Horníček - č.88, Jana Brožová - č.30, Martina Prokopová - č.103, Hana

Sedlářová

č.59

Zemřelí

Růžena Křenková

č.62

Jindřich Zítka

č.80

Sňatky

Marie Kotoučková – p. Kavečka Kuřim – odstěhovali se do Kuřimi
Marie Pokorná č.13 – p. Mičunek Bystřice n.P. – odstěhovali se do Bystřice
Jaroslav Chocholáč č.110 –Magda Bukáčková Karasín – usadili se v obci

Přistěhovali se

Bohuslav a Lenka Brožovi se přistěhovali do domu č.30.

Založení TJ Věchnov

Rok 1983
Na schůzi ze 7. července, konané v místním kulturním domě,

byla založena jednooborová tělovýchovná jednota Věchnov. Schůze se zúčastnilo 30 členů za
přítomnosti vedoucího tajemníka Okresního výboru Československé tělovýchovy Zdeňka
Mazourka, předsedy VFS OV ČSTV Karla Zlonického a nově zvoleného předsedy věchnovské
TJ Bohuslava Syse. Jednota se mohla na základě tohoto rozhodnutí účastnit nového ročníku
okresní soutěže v kopané. Věchnovské družstvo bylo zařazeno do skupiny C a mělo podzimní
část soutěže prozatím odehrát na hřištích soupeře. Důvodem byla nepřipravenost hřiště na
podzimní sezónu. Svaz tělovýchovy totiž požadoval vybudování hráčských kabin a sociálního
zařízení, což se mělo dohnat hned na jaře následujícího roku.
Jednota dále stanovila tréninkový den na středu. Za souhlasu okresních funkcionářů a oddílů
v Bystřici, Černvíru a Ujčova byly uskutečněny přestupy 5 věchnovských hráčů do
fotbalového oddílu ve Věchnově.

Výsledky fotbalového klubu

Nově ustavený klub se v červenci, v rámci

příprav na zahájení bojů v okresní soutěži skupiny „C“, účastnil dvou přátelských utkání na
místním nedobudovaném hřišti. Věchnovské družstvo v obou zápasech s družstvem Lísku
nezklamalo. V jednom ze zápasů zvítězilo 3:2 a ve druhém remizovalo 4:4.
Hned měsíc na to, se mohli příznivci věchnovského fotbalového klubu těšit na jeho
první zápas v okresní soutěži. Náš tým opravdu nezklamal a zvítězil přesvědčivě 4:1 nad

domácím Černvírem. Jednalo se však o první a zároveň poslední výhru v podzimní části a
klub skončil prozatím na předposledním 6. místě.

Přestavby rodinných domů

Josef Beneš provedl přestavbu domu a vybudoval

jeden byt.

Narození

Jiří Soukop - č.113, Ivana Sádecká - č.22, Jiří Kobza - č.31,
Markéta Chocholáčová - č.110, Markéta Kolbábková - č.92,

Zemřelí

Sňatky

Petr Sedlář

č.59

Marie Janáčková

č.54

Vladimír Bílek

č.67

Antonín Pokorný

č.32

Václav Pokorný

č.13

Františka Slabá

č.11

Marie Bednářová č.27 – Milan Kobza Bystřice n.P. – odstěhovali se do
Bystřice n.P.
Věra Kučerová – Milan Prokop Lískovec – usadili se v obci
Anna Pokorná – Lubomír Vašíček Dolní Loučky – odstěhovali se do Tišnova
Jitka Svobodová – Libor Pekař Štěpánov – usadili se v obci

Odstěhovali se

Akce v obci

Božena Vašicová se odstěhovala do Svitav.

Rok 1984
V dubnu se uskutečnily horečné přípravy na jarní část fotbalové

sezóny. Hřiště bylo celkově rozšířeno a prodlouženo na rozměry 50 x 90 m. Namísto
budování zděných hráčských kabin bylo rozhodnuto, že budou dovezeny dřevěné buňky.
Hřiště bylo zkolaudováno za přítomnosti člena Okresního výboru ČSTV 14. dubna a bylo
připraveno na zahájení jarní části sezóny.

Větrná smršť

13. června se v nočních hodinách strhla nad Věchnovem větrná smršť.

Po několik hodin trval velmi silný vítr, nepřetržitě se blýskalo, hřmělo a vše bylo navíc
doprovázeno vytrvalým deštěm s kroupami. V obci bylo vyvráceno několik stromů. Smršť
zasáhla zejména blízké lesy, které byly vážně poškozeny polomy. Řada stromů byla vyvrácena
i s kořeny.

Výsledky fotbalového klubu

První zápas na nově upraveném hřišti se uskutečnil

15. dubna s Černvírem, v kterém nám hosté oplatili porážku ze srpna. Věchnovská jedenáctka
prohrála 1:0, když ji potkala obrovská smůla. Nejenže jsme po usilovném tlaku nastřelili dvě
tyče, ale nadto hráči Bohuslav Sys a Antonín Kolbábek neproměnili dvě penalty. Dlouho
očekávaný, historicky první zápas na domácím hřišti tak skončil pro věchnovské fotbalisty
zklamáním. Ve zbytku sezóny 1983/84 si naše družstvo nepolepšilo ani nepohoršilo. Skončilo
na 6. místě s 8 body a skóre 12:16. Na domácí půdě zaznamenalo ze 6 zápasů pouze jednu
výhru a dvě remízy. Nejlepším střelcem se stal Ivan Kotouček s 6 vstřelenými brankami.
Jestliže byli naši fotbalisté a fanoušci zklamaní z uplynulé sezóny, mohli si to vynahradit
v červencovém turnaji v Ujčově a v zářijovém turnaji v Počítkách. Na turnaji v Ujčově
skončili svěřenci Ladislava Kolbábka na 3. místě za vítězným Ujčovem a druhým Vírem.
Druhý turnaj proběhl 13. září v Počítkách a zúčastnila se jej tato družstva: Vysočany Žďár,
Silnice Žďár, TJ Věchnov a SSM Počítky. Naše družstvo skončilo suverénně na prvním místě,
když porazilo všechny zúčastněné týmy.

Hasičský sbor

V tomto roce proběhla na místním fotbalovém hřišti okrsková soutěž

hasičských sborů. Celkem se jí zúčastnilo 16 družstev z blízkého okolí; mezi nimi také naše
dvě družstva, která obsadila v celkovém hodnocení 2. a 5. místo. Družstva v pořadí první a
druhý postoupila do okresní soutěže. Od letošního roku se mohli členové sboru pochlubit
novou stříkačkou, která jim byla přidělena na základě rozhodnutí okresní inspekce.

Přestavby rodinných domůJosef

Beneš a Antonín Kolbábek zakoupili rodinné

domky č.74, respektive č.67 a provedli jejich přestavbu.

Narození

Milan Prokop - č.12, Leona Koláčková - č.108, Martina Sádecká -č.22,
Dalibor Pekař - č.94

Zemřelí

Sňatky

Františka Křenková č.55
Adolf Beneš

č.43

Adolf Pokorný

č.44

Ondřej Slabý

č.11

Petr Soudek

č.20

Bohumil Špaček

č.36

Josef Bednář č.27 se odstěhoval s manželkou do Žďáru nad Sázavou
Jaroslav Zeman – Jaroslava Srnská Janovičky – usadili se v obci

Odstěhovali se

Marie Kolbábková č.74 se odstěhovala do Brna, rodina Musilova pak

do Osové Bítýšky.

Akce v obci

Rok 1985
Rok 1985 byl chudý na akce vzhledem k finanční prostředkům, které

poskytoval Městský národní výbor.

Lyžařské závody

Již tradičně, pokud počasí dovolí, konají se na „Bařinách“ lyžařské

závody, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů. Ne jinak tomu bylo i letos. Zasoutěžit si
mohly především děti a mládež, kteří mohli vyzkoušet svůj um nejen ve sjezdovém, ale i
běžeckém lyžování.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1984/jaro 1985 se družstvo mužů

umístilo v okresní soutěži po podzimní části dokonce na 3. místě. V únoru se konal turnaj
v Ujčově, na kterém naši fotbalisté obsadili poslední 6. místo. Vynahradili si to až 4. srpna
na memoriálu Stanislava Humpolíka, kde skončili na bronzové příčce.

14. července měli diváci možnost vidět v přátelském utkání našich fotbalistů s družstvem
Štěpánova dokonce 11 branek. Ovšem 10 v naší síti. Důvodem k tak vysoké prohře byla účast
pouze 5 věchnovských hráčů. Jednalo se o zatím nejvyšší porážku v historii klubu.
3. listopadu proběhlo na hřišti tradiční utkání „Svobodných“ proti „Ženatým“, v němž byla
„Svobodným“ uštědřena lekce v podobě 7 gólů. „Ženatí“ zvítězili v poměru 7:3.

Hasičský sbor

V mrazivých dnech měsíce února se sbor zúčastnil soutěže „O pohár

Vítězného února“ v Dolních Loučkách, kde jako jediné dobrovolné družstvo, mimo
pořadatelského sboru, uspělo v silné konkurenci ostatních družstev. Podobně úspěšně
skončila i soutěž na věchnovském fotbalovém hřišti, pořádaná Městským národním výborem
v Bystřici n.P.
Samotný věchnovský sbor čítá 37 členů z toho 7 žen. Ve volbách z tohoto roku byl do funkce
předsedy zvolen František Fendrych st.
Z činnosti sboru je třeba uvést, mimo plnění hasičských povinností, organizováni průběhu
hodů, zábav na místním výletišti a zájezdů po vlasti pro členy sboru. Nelze ani opomenout
pořádání slavností k Mezinárodnímu dni žen (Dni matek) nebo Dni dětí či organizování
lyžařských závodů.

Přestavby rodinných domůFrantišek Fendrych č.34 provedl přestavbu svého domu.
Narození

Aleš Chocholáč - č.110, Jiří Broža - č.30, Antonín Kolbábek - č.67, Veronika

Kolbábková - č.56, Pavel Hemza - č.112, Jiří Chocholáč č.109

Zemřelí

František Kučera

č.12

Božena Kinclová

č.76

Antonín Janáček

č.54

Josef Dvořák

č.10

Jaroslav Roháček ml. č.40 ve věku 48 let

Sňatky

Alena Křenková č.62 – Pavel Hemza Rovné – zůstali v obci

Jaroslava Tomanová – Mitáš Ujčov
Pavla Pokorná – Antonín Kolbábek – zůstali v obci
Jiří Chocholáč č.109 – Marcela Patloková Olší – zůstali v obci

Akce v obci

Rok 1986
V tomto roce se podařilo sdružit finanční prostředky na opravu místní

komunikace Věchnov – Kovářová - Lískovec. Na shromáždění prostředků v objemu 400 tis.
Kčs se podíleli Městský národní výbor v Bystřici n.P., Místní národní výbor v Ujčově a Školní
statek v Bystřici n.P. Komunikace byla již ve velmi špatném stavu, a proto bylo rozhodnuto o
její opravě. Realizací akce byla pověřena firma Státní silnice n.p. Jihlava. Oprava se týkala
úseku o délce asi 2 km, kdy byl na původní poškozenou vozovku položen zcela nový asfaltový
koberec a silnice byla celkově rozšířena. Další úsek silnice, od věchnovské hranice na
Kovářovou, již nebyl z nedostatku financí dokončen a zůstal nadále v poničeném stavu.

Nové hřiště na míčové sporty

Z důvodu

špatných příležitostí ke sportovním

aktivitám a také z důvodu bezpečnosti dětí, které využívaly ke hrám silnici na Kovářovou a
jiné komunikace, bylo vybudováno na horním konci u autobusové otočky hřiště pro míčové
sporty. Do betonových rour byl nejprve zregulován místní potok a na louku těsně pod
otočkou byla po té navožena hlína, která byla za pomoci techniky a místních dobrovolníků
upravena. Do země pak byly zabetonovány železné sloupy s umpirem na uchycení sítě. Na
závěr byl na povrch hřiště navezen antukový písek. Hřiště bylo připraveno a každý si mohl
prakticky ihned vyzkoušet pestrou škálu míčových sportů a her. Svědčí o tom každoroční

pořádání různých klání v tenise, volejbalu a nohejbalu. Prostor v okolí otočky a hřiště byl
osázen břízami a okrasnými keři a stal se tak velice pěknou částí naší obce.

Háďátko bramborové

V letních měsících roku 1986 se jeden z místních občanů

rozhodl provést výzkum vzorku půdy na svém pozemku. Ve vzorku byla zjištěna přítomnost
háďátka bramborového. V obci bylo okamžitě zakázáno pěstování brambor a rajčat po dobu
10 let. Porušení tohoto zákazu bylo trestáno vysokými pokutami. Pro řadu občanů tento
zákaz znamenal velké problémy. Dříve byli zvyklí pěstovat brambory pro vlastní spotřebu a
nyní byli nuceni je nakupovat a svá pole nahrazovat výsadbou jiných plodin.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1985/ jaro 1986 se družstvo mužů

umístilo v okresní soutěži v celkovém hodnocení na výborném 3. místě se 17 body a skóre
50:29. Naši fotbalisté vyhráli celkem ze 14 zápasů 8 a 5 prohráli. Bylo to zatím nejlepší
umístění, kterého bylo kdy v historii jednoty dosaženo. Nejlepšími střelci se stali shodně
Milan Kolbábek a Bohuslav Sys s 9 vstřelenými brankami. Celkem mohli diváci vidět ve třech
sezónách 103 branek v síti soupeře. 21 z nich vsítil Ivan Kotouček, který ke zklamání všech
odešel do Sokolu Březí.

Hasičský sbor

V soutěži „O pohár Vítězného února“ se náš sbor svým výkonem

neztratil mezi profesionálními družstvy. V okrskové soutěži v Písečném se jedno
z věchnovských družstev umístilo na tradičně 2. místě a postoupilo do okresního kola, kde
podalo slušný výkon, když se umístnilo ve výsledkové tabulce v první polovině.

90 let hasičského sboru

V tomto roce oslavil sbor 90 let své působnosti.

K oslavám byli pozváni zástupci sborů z okolí, kteří se zúčastnili společného průvodu obcí.
V rámci oslav byli vyznamenáni medailemi „ za věrnost“:
Stanislav Kolbábek, Ladislav Křenek, František Bednář st. – za 40 let
Miloš Kolbábek, František Kolbábek – za 20 let služby sboru.

Přestavby rodinných domůJaroslav

Roháček č.40 provedl celkovou přestavbu

svého rodinného domu a z půdních prostor vybudoval podkrovní byt.

Narození
Zemřelí

Marie Trojanová - č.93, Lukáš Kolbábek - č.67
Jaroslav Roháček st. č.40
Josefa Slabá

Sňatky

č.50

Věra Kotoučková – Mareš Ujčov – odstěhovali se do Ujčova
Jaroslav Pokorný odstěhoval se s manželkou do Matějova
Radka Pokorná č.72 – Ladislav Rumler odstěhovali se do Žďáru n.S.
Jaroslav Slezák – Kincová Bystřice n. P. - odstěhovali se do Brna
Josefa Svobodová *1943 – Josef Beneš * 1933 – usadili se v obci
Ivan Kotouček č.8 – Romana Pouzarová, Březí–odstěhovali se do Březí
Marie Kolbábková č.57 – Mitáš Ujčov – odstěhovali se do Ujčova

Akce v obci

Rok 1987
Množství zeleně je v naší obci ve srovnání s okolními obcemi opravdu

ohromující. Neustálá výsadba různých druhů stromů, ať již bříz, borovic nebo okrasných
keřů dala Věchnovu nádhernou vizáž. Postupně tak rostly celé aleje těchto stromů u místní
kaple, u výletiště, autobusové otočky a podél silnice na Býšovec. Zasloužil se o to zejména
Ludvík Veselý starší, bývalý předseda Místního národního výboru, který tuto zeleň pořídil
s minimálními náklady.

Tuhá zimaLetošní zima byla opravdu bohatá na sněhové srážky. Napadlo

a naválo tolik

sněhu, že měly sněhové stroje problémy s prohrnutím silnice směrem na Kovářovou. Zde totiž
sněhové hradby dosáhly výšky až 1,5 m.

Lyžařské závody

Výborné sněhové podmínky byly využity k pořádání lyžařských

závodů na Bařinách a na polích za vesnicí směrem na Kovářovou. Byly vybudovány tratě pro

všechny kategorie běžců. Zúčastnit se mohl opravdu každý, od nejstarších až po nejmenší.
Nejvíce však využili závodů děti a mládež, které se dostavily v hojném počtu. Nejlepší pak
byli odměněni diplomy, horkým čajem a sladkostmi.

100 let Obecní školy

18. října proběhly v kulturním domě oslavy 100. výročí od

založení Obecní školy ve Věchnově. Oslav se zúčastnili nejen bývalí žáci, ale i dosud žijící
učitelé, kteří na škole působili.

Hasičský sbor

V mrazivých dnech měsíce února se sbor účastnil tradiční soutěže „O

pohár Vítězného února“, kterého se zúčastnilo kolem 40 družstev z různých okresů. Další
soutěž se konala v Rovném, na níž se naše dvě družstva umístnila na 2. a 3. místě za vítězným
družstvem z Písečného. V letních měsících se členové sboru podíleli na odstraňování škod po
povodních v Domaníně a Bystřici n.P.

Novostavby
Narození

Pavel Kolbábek vystavěl rodinný dům č.106.

Lenka Chocholáčová - č.109, Veronika Hemzová - č.112,
Jaroslav Zeman - č.105, Barbora Chocholáčová č.110,
Pavel Kolbábek - č.106, Petr Horníček - č.88

Zemřelí

Sňatky

Anežka Kolbábková č.31
Karel Kolbábek

č.79

František Jokl

č.85

Josef Bednář

č.27

Josef Vyžrálek

č.76

Růžena Vyžrálková

č.76

Dana Janáčková – Petr Soudek – usadili se v obci
Jiřina Sysová odstěhovala se s manželem do Prahy
Bohuslav Sys odstěhoval se s manželkou do Prahy
Bohuslav Smolík – Lenka Holá Rozsochy – usadili se v obci

Pavel Kolbábek – Naděžda Kytnerová Nedvědice – usadili se v obci

Přistěhovali se

František a Bedřiška Koudelkovi s dětmi Františkem (*1982) a

Zbyňkem (*1984) z Křižanova

Rok 1988

Skládka PDO v Železince

Na základě rozhodnutí Městského národního výboru

v Bystřici n.P. byla vybudována v bývalém lomu Železinka skládka pevného domovního
odpadu. Bylo tak učiněno i přes odpor místních občanů. Jelikož obec neměla vlastní obecní
zastupitelstvo nemohla účinně zasáhnout proti tomuto rozhodnutí. Prostor lomu byl celkově
zrekultivován a byl zahrazen původní vstup do lomu směrem od chaty „Uranových dolů
Dolní Rožínka“. Byl vybudován nový vstup na rozcestí do Vrtěříže. Bylo zničeno krásné
zákoutí naší obce, které mohlo být do budoucna využito ke zcela jiným účelům. Celý prostor
byl oplocen a připraven ke skladování odpadu, kterým byly pověřeny Technické služby
Bystřice n.P. Celkové investiční náklady přesáhly více jak 2 mil. Kčs. Nebylo však dořešeno
utěsnění skládky, což se později projevilo kontaminací podzemní vody. Důsledkem toho bylo
uzavření skládky.

Dětský karneval

V únoru proběhl v kulturním domě dětský karneval, který ve

spolupráci s místními organizacemi pořádala Mateřská škola.

Lyžařské závody

V březnu, podobně jako loni, byly využity výborné sněhové podmínky

k pořádání lyžařských závodů na Bařinách. Sjezdové lyžování bylo připraveno na Bařinách,
běžecké tratě pak byly vybudovány ve směru Bařiny - kopec „ Polďák“ a zpět. Zúčastnit se
mohl opravdu každý. Nejvíce však závodů využili děti a mládež, které byly po zásluze
odměněny diplomy, horkým čajem a sladkostmi.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1987/jaro 1988 se družstvo žáků

umístilo v okresní soutěži v celkovém hodnocení na 1. místě, což byl jeden z nejlepších
výsledků v historii klubu. Tento úspěch opravňoval družstvo zúčastnit se kvalifikace o postup
do okresního přeboru v Novém Městě na Moravě. Kvalifikace se zúčastnily čtyři týmy, které
obsadily na konci sezóny první místa ve skupinách. A to Žďár n.S., Nové Město na Mor.,
Nová Ves a Věchnov. Družstvo obsadilo v kvalifikačním boji 3. místo a nepostoupilo.

Hasičský sbor

Na okrskové soutěži ve Ždánicích se naše dvě družstva opět umístila na

předních pozicích. Družstvo starších obsadilo dokonce 1. místo ze 16 zúčastněných.

Narození

Lenka Smolíková - č.78, Kateřina Prokopová - č.12,

Eva Sedlářová - č.59, Tomáš Březina - č.40, Kamila Soudková - č.97,
Radim Pekař - č.94, Marcela Chocholáčová - č.109, Anna Koudelková - č.101

Zemřelí

Sňatky

Josef Kolbábek

č.57

ve věku 31 let

Jaroslav Kolbábek

č.89

ve věku 52 let

Jan Kincl st.

č.76

ve věku 83 let

Jan Kincl ml.

č.96

Oldřich Kalvoda

č.4

Alois Chocholáč

č.2

Josefa Benešová

č.43

ve věku 78 let

Jaromír Maděra

č.47

ve věku 40 let

Anna Nečasová

č.23

ve věku 47 let

Pavla Křenková č.53 odstěhovala se s manželem do Brna
Miroslava Slabá č.10 odstěhovala se s manželem do Nedvědice
Věra Roháčková – Jaroslav Březina – usadili se v obci
Ivana Vašicová – Neča Ujčov – odstěhovali se do Ujčova
Josef Beneš č.43 – Iveta Pátková Žďár n.S. – usadili se v obci

Přistěhovali se

Anna a Luboš Vašíčkovi se přistěhovali z Tišnova do domu č.23.

Politická situace

Rok 1989
V Evropě a na celém světě došlo k velkým změnám, které

zasáhly na sklonku roku také naši republiku. Celkové uvolnění, vyvolané ze Sovětského svazu,
dalo podnět k vystoupení proti komunistickým vládám v Polsku a Německé demokratické
republice. 17. listopadu, na Mezinárodní den studentstva, proběhla v Praze manifestace
studentů proti oficiálnímu režimu. Demonstrace byla násilně potlačena, přičemž se na protest
proti tomu vzedmula vlna odporu i v ostatních městech republiky a vyvolala pád vlády. Moc
ve státě přebralo nové demokratické politické uskupení Občanské forum. V jeho čele stanul
Václav Havel, který byl na konci prosince zvolen prezidentem republiky na základě principu
demokratické volby. Politické změny byly po celé zemi přivítány velkými ovacemi.

Hasičský sbor

Sbor se v tomto roce rozrostl a počet členů dosáhl 45, z toho 11 žen.

Družstva Věchnova nadále pokračovala ve svých úspěšných taženích v hasičských soutěžích.
Tento rok se umístila na předních místech v soutěži ve Ždánicích.

Novostavby a přestavby rodinných domů

Josef Pokorný provedl adaptaci

domu č. 17 na č.107 a Milan Prokop vystavěl dům okalového typu č.12.

Narození

Josef Beneš - č.43, Jaroslav Kolbábek - č.106, Zdeněk Trojan - č.93,
Veronika Zemanová - č.105, Michal Chocholáč - č.110,
Zuzana a Lukáš Březinovi - č.40, Pavel Smolík - č.78,
Jaroslav Kučera - č.24

Zemřelí

Sňatky

Ladislav Harvánek

č.37

Anna Kučerová

č.59 ve věku 93 let

Stanislav Pročka

č.93

Marta Vašicová – Tomášek Bystřice n.P. – odstěhovali se do Bystřice n.P.

Josef Dvořák č. – Iveta Šinrcová Holešov- usadili se v obci
Jaroslav Kučera č. – Hana Špačková Vrtěříž - usadili se v obci
Jiří Švarc č. 84 – Romana Opatřilová Nedvědice - usadili se v obci

Rok 1990

Volby do Federálního shromáždění

8. a 9. června se uskutečnily první

demokratické volby, ve kterých jasně zvítězilo Občanské fórum nad Komunistickou stranou
Československa. Na Slovensku dostalo nejvyšší počet hlasů uskupení pod názvem Verejnosť
proti nasiliu. Prezidentem byl opět zvolen Václav Havel. Republika změnila svůj název na
Českou a Slovenskou Federativní Republiku.

Zákony

Nově schválené zákony umožnily občanům svobodně podnikat a na základě

restitucí jim byl postupně vrácen majetek, o který přišli po únoru 1948. Řadě věchnovských
občanů byly vráceny především jejich pozemky a dokonce budovy. Jako např. panu Rychlému
bývalý statek. Někteří občané si vzali pozemky ihned do soukromého užívání, někteří je
ponechali nadále ve správě družstev, která z nich potom platila majitelům nájem.

Regulace obecního potoka V létě proběhla regulace obecního potoka v horní části
obce od domu paní Roháčkové směrem nahoru. Následně byla provedena regulace i v dolní
části, v zahradě Petra Soudka a Josefa Beneše, kde byly použity roury o průměru 1m. U
domu paní Šnajdrové a naproti domu pana Pokorného č.23 byly umístěny žlaby.

Silnice k fotbalovému hřišti a oprava KD

Další akcí bylo vyasfaltování cesty

k fotbalovému hřišti, která výrazně zlepšila přístup na hřiště. Dříve se tam bylo možné dostat
pouze po rozblácené polní cestě. Průběžně s tím byla provedena oprava střechy na kulturním
domě, kde bylo použito jako krytiny hliníkový plech.

Hostinec

Na základě rozhodnutí Městského úřadu v Bystřici n.P. bylo povoleno

opětovné užívání místního hostince. Pohostinství bylo pronajato panu Jiříčkovi z Bystřice.
Hostinec nesl název U Pikolóna.

Busta T.G. MasarykaPo dlouhé době se na pomník padlých z obou světových válek
vrátila busta prvního československého prezidenta Tomáše Garique Masaryka, která však
byla ve špatném stavu a bylo třeba provést její renovaci. Busta ležela po dlouhá léta ve
nevyhovujících skladovacích prostorách. Konečně si tak mohli občané připomenout, po více
jak 40- leté odmlce, památku tohoto velikána světového formátu a právě v době jeho 140 –
letého výročí narození.

Novostavby

V tomto roce zaznamenal Věchnov čilou výstavbu, neboť bylo

vybudováno hned 6 nových domů. Vystavěli je Josef Koláček č. 108, Jiří Chocholáč č.109,
Jaroslav Chocholáč č.110, Ladislav Slabý č.111, Pavel Hemza č.112 a Vlastimil Soukop č.
113. Vyjma rodinných domů byla v tomto roce dokončena stavba nového kravína, kde se také
ihned počalo s provozem.

Narození Petr Soudek - č.97, Andrea Švarcová - č.84, Jana Trojanová - č.93,
Romana Ostrýžová - č.100, Pavlína Zemanová - č.105, Josef Dvořák

Zemřelí

František Křenek

č.46

František Kolbábek č.57

Sňatky

Danuše Hlavatá

č.29

Eliška Dvořáková

č.10

František Bednář

č.27

Ludvík Veselý

č.86

ve věku 77 let

Věra Křenková č.62 - p. Svobodou do Bystřice n.P. – odstěhovali se do
Bystřice n.P.
Stanislav Křenek č.62 – Hana Hrušková odstěhoval se do Strakonic

Marie Kolbábková č.89 – Václav Veselý Suchohrdly – usadili se v obci
Eva Kinclová č. 69 – Podolský Senec – odstěhovali se do Vyškova
Stanislava Pročková – p. Žopy odstěhovali se do okr. Kroměříž

Životní jubilea

V letošním roce oslavili manželé Marečkovi 60 let a manželé Smolíkovi

č.33 50 let společného života.

Přistěhovali se

ing. Libor a Iveta Ostrýžovi z Bystřice n.P. do domu č.100 a Marta

Hemzová do domu č.112. Václav Veselý se oženil s Marií Kolbábkovou vdovou po Jaroslavu
Kolbábkovi a č.89 Suchohrdly.

Referendum

Rok 1991
Rok 1991 přinesl do naší obce řadu změn. Věchnov ještě v tomto roce

spadal do působnosti Bystřice n.P. a byl zastoupen 9- člennou samosprávou. Jejími členy byli
jmenovitě Zdeněk Trojan, František Křenek ml., Zdena Konečná, Antonín Pokorný ml., Alois
Gabriel, Ladislav Křenek, František Kolbábek, ing. Ludvík Veselý, František Fendrych st.
Tato situace se však měla změnit vypsáním referenda o osamostatnění obce, které proběhlo
21. září. Jejím navrhovatelem byl pan Jaroslav Slezák. Za samosprávu bylo referendum
řízeno Ladislavem Křenkem, Františkem Fendrychem ml. a Lenkou Hirschovou. Za městské
zastupitelstvo dohlížel na správností ing. Janík. Referenda se zúčastnilo 199 voličů z 230
oprávněných voličů. Pro osamostatnění hlasovalo 183 osob, proti se vyslovilo 11 osob. 5
hlasovacích lístků bylo neplatných.

Podnikání

V tomto roce se začínají objevovat první malé soukromé firmy a

občané se pouštějí do různých forem podnikání. Svou činnost zahájila Autodoprava Antonína
Vašici a Kominictví Františka Smolíka č.90.

Hostinec

Na základě stížností na vedoucího hostince souhlasil Městský úřad v Bystřici

n.P. s návrhem Ludmily Soukopové z Věchnova, aby jí bylo místní pohostinství pronajato.
Roční nájem z prostorů činí 12 000 Kč.

Narození

Antonín Beneš

č.43

Zemřelí

Marta Hemzová

č.112

František Fendrych č.34

ve věku 92 let

Františka Kučerová č.12

Sňatky

Marie Marečková

č.35

Vlasta Svobodová

č.84

ve věku 86 let

Růžena Křenková č.55 – Dufek Černvír – odstěhovali se do Černvíru

Volby do zastupitelstva

Rok 1992
29. února se podle rozhodnutí občanů v referendu

z minulého roku konaly volby do 9-členného místního zastupitelstva. Volilo se 13 nezávislých
kandidátů, z nichž byli zvoleni následující: František Fendrych st. č.34, František Křenek ml.
č.55, Ludmila Smolíková č.90, Ant. Pokorný ml. č.23, Alois Gabriel č.33, František Fendrych
ml. č.34, Stanislav Křenek č.62, František Kolbábek č.92, ing. Ludvík Veselý č.98.
Jako náhradníci byli zvoleni: Josef Beneš č.43, Pavel Smolík č.90, Marie Kolbábková ml.
č.92, Václav Soukup č.52.

Nové zastupitelstvo

Na základě výsledku voleb se 7.března uskutečnila první

ustanovující schůze nového obecního zastupitelstva, kde se hlasovalo o přidělení funkcí
zvoleným osobám:

František Fendrych st. – starosta
ing. Ludvík Veselý – místostarosta

Alois Gabriel – člen rady
František Fendrych ml. – předseda finanční komise
František Křenek – předseda revizní komise
Antonín Pokorný – předseda pořádkové komise
Ludmila Smolíková – předseda kulturní komise
Stanislav Křenek – předseda zemědělské komise
František Kolbábek – předseda stavební komise
Pavel Kolbábek, Pavel Smolík – členové finanční komise
Josef Beneš, Jaroslav Slezák – členové kontrolní komise
Lubomír Vašíček, Josef Koláček – členové pořádkové komise
Ladislav Křenek, Alois Gabriel – členové zemědělské komise
Marie Kolbábková ml. – členka kulturní komise
Po téměř 12 letech se tak obec opět stala samostatným právním subjektem a mohla sama
rozhodovat o svých záležitostech a volně disponovat finančními prostředky.

Volby do Federálního shromáždění

5. a 6. června se uskutečnily volby do

Federálního shromáždění. Jednalo se o první svobodné volby s širokým spektrem stran.
V naší obci bylo do registru stálých voličů zapsáno 219 voličů, z nichž 206 se voleb
zúčastnilo( tedy asi 94%). Volilo se do Sněmovny lidu, Sněmovny národů a do České národní
rady. Občané dávaly hlasy následujícím stranám:
Občanská demokratická strana

41 hlasů

Křesťansko demokratická strana – ČSL

37 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

29 hlasů

Hnutí za samosprávu Moravy a Slezska

23 hlasů

Československá sociální demokracie

19 hlasů

Sdružení pro republiku- Rep. strana Čech a Moravy

18 hlasů

Liberálně – sociální unie

10 hlasů

Strana přátel piva

7 hlasů

Občanská demokratická aliance

7 hlasů

Důchodci za životní jistoty

3 hlasy

Občanské hnutí

3 hlasy

Strana práce a jistoty

2 hlasy

Sdružení podnikatelů a živnostníků

2 hlasy

Nezávislá erotická iniciativa

2 hlasy

Hnutí za sociální spravedlnost

1 hlas

Složení volební komise: Jaroslav Kolbábek, Ladislav Křenek, Josef Beneš, Iveta Ostrýžová,
Marie Trojanová.

Počasí

Zima nebyla příliš krutá. První sníh se objevil sice již v polovině října, ale teploty

se pohybovaly mírně nad nulou. K prudkému ochlazení došlo až koncem prosince, kdy teploty
dosahovaly 10 stupňů pod nulou. Léto bylo teplé, teploty kolem 20 stupňů se držely ještě do
konce září. 9. prosince bylo možno na obloze pozorovat úplné zatmění Měsíce.

Rekonstrukce elektrické sítě

Po

dohodě

s Jihomoravskými

elektrickými

závody byla v obci provedena úplná rekonstrukce elektrického vedení, kterou provedla firma
E.MONT Nové Město na Moravě. Byla rozšířena síť transformátorů z dosavadních dvou na
čtyři. Každý občan byl povinen vybudovat si na dostupném místě skříňku pro elektrické
spotřebiče, do které byl zaveden zemí nebo vzduchem elektrický kabel. Občané měli možnost
ihned po provedené rekonstrukci zažádat si o zapojení elektrických kamen, kotlů či
přímotopných těles. Rekonstrukce elektrické sítě se neminula ani kulturního domu.

Dotace na odvoz odpadu

Na schůzi z 5. května bylo odhlasováno, že bude

každý občan platit za odvoz domovního odpadu 200,- Kčs/1 popelnice namísto 395,- Kčs,
neboť zbytek bude obec sama doplácet. Následujícího roku pak obec doplácela dokonce 323,Kčs. Toto rozhodnutí bylo učiněno z důvodu blízké dislokace skládky pevného domovního
odpadu v bývalém lomu Železinka.

Obecní rozpočet

Dne 29. prosince byl schválen obecní rozpočet s tímto

výsledkem. Příjem činil 476 690,50 Kčs, vydání 267 058,52 Kčs. Na účtu zbývá 91 246, 15
Kčs, mimo to obec vložila 100 000 Kčs do vkladového certifikátu.

Úplné zatmění Měsíce

9. prosince bylo možné ve večerních hodinách pozorovat

úplné zatmění Měsíce. Dovolila to zejména jasná obloha, a tak se mohl každý doslova
„kochat“ tímto neobvyklým přírodním úkazem.

Novostavby a přestavby rodinných domů

Antonín Pokorný ml. provedl

přestavbu domu č.23, Josef Smolík č.38 vybudoval podkrovní byt, Jiří Švarc ml. dokončil
stavbu domu č.102. V březnu byla zahájena výstavba Sedlářova pekařství a byla dokončena
ještě téhož roku v srpnu. Ihned se započalo s výrobou pečiva.

Pekárna

Od srpna funguje v obci soukromá pekárna – Sedlářovo pekařství, kterou

nechal na svém pozemku vybudovat Josef Sedlář č.59. Firma zaměstnává kolem 15 osob
přímo z obce nebo blízkého okolí. Sortiment výrobků byl zatím omezen na tři druhy – chléb,
rohlíky, vánočky. Pečivo je rozváženo do širokého okolí Bystřice, ale dokonce i do některých
vybraných brněnských obchodů a je po něm velká poptávka. Sedlářovo pekařství svou
výrobou proslavilo obec Věchnov a stalo se také zdrojem příjmů do obecní pokladny.

Narození

Ondřej Ostrýž

č.100

Zemřelí

Antonín Kolbábek

č.57

Eva Augustinová

č.6

Filipína Pokorná

č.52

ve věku 98 let jako nejstarší občan v obci

František Svoboda

č.84

ve věku 81 let

Sňatky

Miroslava Kolbábková č.92 – Šípek Bystřice n.P. – odstěhovali se do Bystřice
n.P.
Michaela Kalvodová č.4 – Pešek Rožná – odstěhovali se do Rožné

Petra Dvořáková č.104– Pavel Šutera Bystřice n.P. – odstěhovali se do
Bystřice n.P.

Odstěhovali se

Iveta Dvořáková se odstěhovala společně s Vlastou Pročkovou do

Holešova.

Nová republika

Rok 1993
Počínaje 1. lednem se stala Česká a Slovenská Federativní Republika

pouze historickým názvem a přestala oficiálně existovat. Byla rozdělena na dvě nezávislé
země – Českou republiku a Slovenskou republiku. Rozdělení země si vynutili zejména občané
Slovenska, neboť argumentovali špatným rozdělením práv mezi oba národy. Již na podzim
minulého roku Česká národní rada a Slovenská národní rada rozhodli o vlastních ústavách,
o rozdělení majetku a dluhů obou národů. Pro každého občana znamenalo rozdělení zemí
řadu nepříjemností. Došlo k měnové odluce podobně jako v roce 1919 mezi ČSR a
Rakouskem – Uherskem. Všechny bankovky byly okolkovány. Občané museli předložit na
základě rodného listu, že na území země žijí více než 10 let. Všechny doklady pozbyly svou
platnost a musely být opatřeny novým státním znakem. Co bylo změněno: občané získali
české občanství, státní vlajka zůstala ve stejné podobě, ze státního znaku zmizel slovenský
znak a místo Koruny československé jsme začali platit Korunou českou.

Počasí

Zima byla poměrně dlouhá, ale nebyla

příliš tuhá. Sněhová pokrývka

nezůstala souvislá po celou dobu, takže v polovině ledna nebyl téměř žádný sníh. Za to
koncem ledna napadla silná vrstva, která se udržela až do počátku dubna. Sněhová pokrývka
dosahovala v únoru a březnu kolem 40 cm (nejvyšší 43,5 cm 7. – 8.března). Léto nebylo nijak
abnormální. Průměrné letní teploty dosahovaly hodnoty 16 st. Celsia. Srážky se vyskytovaly
ojediněle.

Opravy v obci

V měsících červenci a srpnu byly v obci realizovány opravy komunikací

před kaplí, k domu Josefa Koláčka, kolem Sedlářova Pekařství a trafostanice ve středu obce.

Mimo to byla provedena oprava okapových rour na požární zbrojnici a celkový nátěr střechy
a podhledů.

Katastrální hranice

V souvislosti s úpravou katastrálního území byly městem

Bystřice n.P. vráceny cca 2 ha půdy a naopak Věchnov vrátil 7 ha. Mezi oběma obcemi byla
opět obnovena původní historická hranice.

Anketa

V listopadu byla na podnět obecního zastupitelstva provedena anketa, která

měla zjistit zájem občanů o možnou plynofikaci obce. Jelikož o akci projevilo zájem pouze 20
majitelů domů ze 120, byla realizace tohoto plánu prozatím odložena ad acta.

Plán na výstavbu

tří větrných elektráren u obce směrem k Býšovci předložil obecnímu

zastupitelstvu p. Soudek z Nedvědice. Obecní úřad souhlasil pod podmínkou, jestliže bude
rušen TV-signál, bude provozovatel elektráren nucen provést výstavbu kabelové televize po
obci.

Hostinec

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva byla vypracována nájemní

smlouva s Josefem Koláčkem a Liborem Pekařem o pronájmu místního pohostinství. Výše
nájmu činí původních 12 000 Kčs. Hostinec ponese název Pekkol.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1992/jaro 1993 se družstvo mužů

umístilo v okresní soutěži v celkovém hodnocení na 10. místě s 19 body a skóre 51:62.
Nejlepším střelcem se stal Libor Šípek z Bystřice n.P. s 13 vstřelenými brankami. V tomto
roce se konal další ročník turnaje malé kopané pořádaný Komunistickou stranou Čech a
Moravy. Naše družstvo na něm obsadilo 3. místo.

Narození Zuzana Kučerová č.24, Antonín Pokorný č.23, Romana Švarcová č.102
Sňatky

František Křenek č.55–D. Mitášová Býšovec–odstěhovali se do Býšovce
Dana Bucská č.77 se odstěhovala za manželem do Brna
Alena Gabrielová – Vít Mičín Janovičky – odstěhovali se do Janoviček

Marie Kolbábková č.92 se odstěhovala za manželem do Nedvědice

Antonín Pokorný č.23 – Iva Krejčová z Pikárce – usadili se v obci
Petr Smolík č.38 – Ivana Špačková, Vrtěříž – usadili se v obci

Odstěhovali se Rodina Vašíčkova se odstěhovala z domu č. 23 do Bystřice n.P.

Volby do zastupitelstva

Rok 1994
18. - 19.listopadu se uskutečnily volby do zastupitelstev

obcí, tentokrát na celorepublikové úrovni. V naší obci se volilo 5- členné zastupitelstvo. Do
voleb se přihlásila dvě uskupení, a to:
Sdružení nezávislých kandidátů ve složení – Fr. Fendrych st., ing. Ludvík Veselý, Fr.
Fendrych ml., Al. Gabriel, St. Křenek
Nezávislý kandidát – Pavel Smolík
Do registru voličů bylo zapsáno 220 osob, přičemž se voleb zúčastnilo 195 voličů - 88% .
Zvoleni byli následující kandidáti:

Náhradník
Volební komise:

Fr. Fendrych

177 hlasů

Ing. Ludvík Veselý

153 hlasů

Fr. Fendrych ml.

184 hlasů

Al. Gabriel

165 hlasů

St. Křenek

163 hlasů

Pavel Smolík

52 hlasů

Jaroslav Slezák – předseda
Marta Vašicová – zapisovatelka
Iveta Ostrýžová, Marie Trojanová – členové

Nové zastupitelstvo

28.

listopadu

proběhla

ustavující

zastupitelstva, která na základě volebních výsledků zvolila její nové členy:

František Fendrych st.

starosta

ing. Ludvík Veselý

místostarosta

Alois Gabriel

předseda finanční komise

schůze

obecního

Pavel Smolík, Jaroslava Slezáková

členové finanční komise

Alois Gabriel

předseda zemědělské komise

Stanislav Křenek, Pavel Smolík

členové zemědělské komise

Stanislav Křenek

předseda kontrolní komise

Marta Vašicová, ing. Marie Trojanová

členové kontrolní komise

František Fendrych ml.

předseda stavební komise

Josef Koláček, Petr Soudek

členové stavební komise

Stanislav Křenek

správce obecních lesů

Josef Pokorný č.107

správce kulturního domu

Počasí

Léto bylo teplé s dostatkem srážek. Nejvíce napršelo v srpnu, kdy na každý den

v tomto měsíci připadlo asi 4,5 mm dešťových srážek. Až do začátku října se teploty
pohybovaly kolem 15 oC. Poměrné vysoké letní teploty se promítly i do zimy. Sníh začal padat
již na začátku října (7.10-8.10.). Souvislá sněhová pokrývka se objevila až od poloviny
prosince, ale nedosáhla výše než 9 cm. Teploty pod -10 oC byly do konce roku výjimkou.
28. ledna a následně potom 14. března se přes obec přehnala vichřice, která poničila
několik stromů. Mimo jiné byla poničena střecha místní kaple. Oprava si vyžádala kolem 17.
tis. Kč. V létě jsme si nemohli zase stěžovat na nedostatek srážek, neboť 7. srpna napadlo za
3/4 hodiny 27 mm a 23.srpna byl tento rekord dokonce překonán. Tehdy napadlo 24 mm za
1/4 hodiny, což svědčí o pěkné průtrži. A aby těch paradoxů nebylo dost, tak se v prosinci
objevilo náledí a s ním spojená kalamita.

Oprava kulturního domu

Nové obecní zastupitelstvo přistoupilo k řadě oprav,

mezi něž se zahrnovala i oprava kulturního domu. Jeho zdivo již dlouhou dobu trpělo
značnou vlhkostí, která se mohla odstranit pouze sanací. K realizaci této akce byla vybrána
firma Agrostav Žďár n.S. Sanace spočívala v otlučení staré omítky, izolaci zdí a nanesení
nové, speciální omítky, která umožňovala pronikání vlhkosti zdivem. Po skončení zednických
prací provedl Alois Gabriel malbu místností a nátěr oken. Nově opravený kulturní dům byl

dán do správy Josefu Pokornému a zároveň byla stanovena suma za pronájem budovy a
zařízení.

Oprava interiéru školy

Současně s opravou kulturního domu proběhla oprava

obkladů na sociálním zařízení v Mateřské škole.

Oprava střechy kaple V letních

měsících se začalo s opravou střechy místní kaple.

Krytina na věži kaple byla po březnové vichřici značně poškozena, a proto následovala její
výměna za krytinu novou. Oprava si vyžádala asi 17 tis. Kč.

Oprava komunikací

V podzimních měsících provedla firma Silnice Jihlava a.s.

opravu některých poškozených partií silnice na Kovářovou, která byla značně poškozena
silným provozem.

Náledí

Teploty mírně kolem bodu mrazu a déšť způsobily na Bystřicku doslova

kalamitu. Z noci z 5. na 6. prosince se totiž vytvořilo náledí, které znemožnilo řidičům vyjet
na vozovky. Komunikace v obci, ale i na celém Bystřicku byly nesjízdné. Silniční správa
technicky nezvládla silnice posypat a výsledkem bylo, že nejely k velké radosti školáků žádné
spoje. I když byla situace tolik kritická, nedošlo k žádným velkým dopravním nehodám a
zraněním a silniční správa ji za pomoci oblevy odstranila.

Lesní požár

Vysoké teploty v letních měsících způsobily, že byla půda vyprahlá.

Vlivem zřejmě nepozornosti vypukl na Bařinách požár lesa, kterého si všiml Miloš Kolbábek
st. Jen díky včasnému přivolání pomoci byl požár rychle lokalizován a bylo zabráněno
značným škodám na soukromém a obecním lesním porostu.

Malá rarita

V měsíci září jsem při kosení trávy objevil náhodně na vlastní zahradě

u domu č.98 kuriózní nález. Jednalo se o tři 1 kg vážící pýchavky obrovské, které vyrostly
vlivem dobrých podmínek ve stínů stromů naší zahrady. Takový nález by uvítal určitě každý
houbař, který by našel takovou úrodu, aniž by vstoupil do lesa.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1993/jaro 1994 se družstvo mužů

umístilo v okresní soutěži v celkovém hodnocení na 5. místě s 26 body a skóre 55:44.
Nejlepším střelcem družstva se stal Petr Sytař ze Zlatkova s 18 vstřelenými brankami.

Narození

Ivana Smolíková - č.38, Radka Uhrová - č.111

Zemřelí

Žofie Joklová

č.85

Vlasta Soukopová

č.21

Božena Veselá

č.86

ve věku 74 let

Jaroslav Zeman

č.16

ve věku 74 let

ve věku 87 let

Anastázie Kolbábková č.82 ve věku 84 let

Sňatky

Josef Bednář č.27 se odstěhoval s manželkou do Žďáru nad Sázavou
František Svoboda – Jana Soudková – usadili se v obci

Rok 1995

Příprava plynofikace Obec přistoupila k realizaci plánu na plynofikaci obce, o který
projevovalo stále více občanů zájem. Předpokladem realizace výstavby byl výkup parcely č.
53 a 55. Zde měla být vybudována regulační stanice. S vlastní plynofikací se mělo začít až
následujícího roku.

Telefonní služby

V rámci celorepublikové rekonstrukce telefonní sítě uskutečnila

v naší obci firma Telecom řadu inovací. Provedla nejprve položení optických kabelů pro
přenos vlastního telefonního signálu, ale i pro přenos elektronické pošty a internetových
služeb. Do budoucna tak měly být zkvalitněny telefonní služby. Dále pak firma odstranila síť
podvojných linek. Odpojila staré a jednoduché telefonní vedení a provedla na přání občanů
zapojení telefonních aparátů. Od minulé doby se tak výrazně zvedl počet domácností
vlastnících telefonní přístroj. Dá se říci, že telefonní přístroj vlastnila každá druhá

domácnost. Mimoto obec požádala o výstavbu veřejné telefonní stanice, která byla umístěna
u místního obchodu.

Oprava komunikace k vodojemu

V měsíci říjnu byla provedena oprava

silnice směrem k vodojemu nad bývalým Školním statkem. Důvodem této opravy bylo
uzavření původní silnice přes dvůr statku. Ten totiž v rámci restituce připadl panu Jaroslavu
Rychlému, který zmíněnou cestu zrušil. Byla tak opravena stará polní cesta podél tohoto
objektu.

Podnikání

V tomto roce začaly svou činnost firma Plynomont Smolík, sídlící v domě

Josefa Smolíka č.38, která se zabývá instalací vodovodního a plynového potrubí a
topenářskými pracemi. V budově bývalého Školního statku začala svou činnost firma BaS
Josefa Beneše č.43 provádějící zámečnické práce.

Počasí

Jestliže byl minulý rok chudý na sníh, tak letošní zima (především leden) byla

lyžaři přímo vítána. Pokrývka dosáhla dokonce 37 cm, ale sníh se držel pouze v lednu a na
počátku února. Nově se objevil až v polovině listopadu, ovšem sněhová vrstva dosahovala
maximálně 15 cm. Podobně jako loni, objevilo se i letos v polovině prosince náledí, které
však již nemělo takový katastrofální dopad jako minulý rok.
Léto bylo opět horké, nikoliv však suché. I když se v červenci objevoval déšť jen spoře, srpen
byl ve znamení pravidelných drobných dešťových srážek. Nejvyšší naměřená teplota činila
31,3 oC, naopak nejnižší –15 oC. Průměrná roční teplota dosáhla 7,2 oC. Celkem napadlo za
rok asi 600 mm srážek, což odpovídá 1,2 mm na den. Sněhu jsme si mohli užít 93 dní.

Přestavby rodinných domůFrantišek

Smolík č.90 uskutečnil přestavbu domu a

vybudoval podkrovní byt. Vlastimil Šípek provedl vnitřní adaptaci domu č.37.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1994/jaro 1995 se družstvo

mužů umístilo v okresní soutěži v celkovém hodnocení na 5. místě s 33 body a skóre 51:40.
Nejlepšími střelci týmu se shodně stali Miloš Kolbábek ml. a Pavel Bednář s 12 vstřelenými

brankami. Družstvo žáků pod vedením Vlastimila Soukupa a Františka Koudelky obsadilo
v celkovém hodnocení velice pěkné 2. místo v okresní soutěži.
8. října proběhlo již tradiční utkání „Ženatých“ proti „Svobodným“, ve kterém
zvítězil tým „Svobodných“ 8:3. Nejlepším střelcem zápasu se stal Miloš Kolbábek ml. s 5
vstřelenými brankami do sítě „Ženatých“.

Narození

Jana Svobodová - č.9, Josef Pokorný - č.107, Kristina Pekařová - č.94,

Richard Švarc - č.84

Zemřelí

Sňatky

Růžena Tomanová

č.60

ve věku 99 let jako nejstarší občan v obci

Marie Kinclová

č.96

ve věku 55 let

Marie Dvořáková

č.103

Anna Juračková

č.51

ve věku 88 let

Františka Smolíková č.78

ve věku 75 let

Jitka Kolbábková č.92 se odstěhovala s manželem p. Veselým do Rožné
Josef Pokorný č.107–Hana Čermáková z Bystřice n.P.–usadili se v obci

Odstěhovali se

Ilona Kinclová č.96 se po smrti své matky odstěhovala do Domu

pečovatelské služby v Mitrově .

Přistěhovali se

Karel Halama se přistěhoval do domu Zdeny Špačkové č.36, manželé

Radek a Ladislava Uhrovi z Újezda pak do domu č.111.

Rok 1996

Volby do Poslanecké sněmovny

1. a 2. června se uskutečnily historicky první

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Voleb se zúčastnilo 201 z 227
stálých voličů a byly voleny následující strany s tímto výsledkem:
Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

60 hlasů

Křesť. demokratická unie – Československá strana lidová

45 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

36 hlasů

Občanská demokratická strana (ODS)

33 hlasů

Sdružení pro republiku – Republik. strana Čech a Moravy

10 hlasů

Občanská demokratická aliance

9 hlasů

Důchodci za životní jistoty (DŽJ)

6 hlasů

Moravské národní sjednocení

2 hlasy

Volební komise: Jaroslav Slezák – předseda, Marta Vačicová – zapisovatelka, členové- Josef
Beneš (KSČM), Dalibor Janoušek (ODS), Marie Kotoučková (DŽJ), Iveta Ostrýžová
(bezpart.)
Celostátní výsledek: Zvítězila těsně ODS před ČSSD. Vítězná strana sestavila koalici s KDU
– ČSL a ODA. V Poslanecké sněmovně měla koalice převahu 1 hlasu.

Volby do Senátu

15. a 16. listopadu se uskutečnily historicky první volby do Senátu

Parlamentu České republiky. Volby proběhly ve dvou kolech podle většinového systému.
Celkem bylo voleno 81 senátorů na 2, 4 a 6 let, neboť podle zákona má být senát po dvou
letech obměňován. Senátorské obvody byly rozloženy zhruba podle stávajících okresů. Naše
obec volila senátora za senátorský obvod Žďár nad Sázavou na 6 let. Voleb se zúčastnilo 95 z
222 voličů a hlasovaly pro následující kandidáty s tímto výsledkem:
1.kolo – zvolení kandidáti
ing. Bohuslav Kotlán – Bystřice n.P. – KSČM

30 hlasů

Miroslava Němcová - Žďár n.S. – ODS

25 hlasů

Stanislav Kopal – Žďár n.S. – ČSSD

18 hlasů

Ing. Jaroslav Šenkýř - Žďár n.S. – KDU – ČSL

16 hlasů

PhDr. Zdeněk Vyhlídal - Žďár n.S. – nezávislý

4 hlasy

Jaroslav Lavický – Brno – Moravské sjednocení

1 hlas

2. kolo

podle výsledků z kola prvního kandidovali Jaroslav Šenkýř a Bohuslav Kotlán.

Zvítězil Jaroslav Šenkýř, který získal celkem 16 442 hlasů za celý okres.
Volební komise: Jaroslav Slezák – předseda, Marta Vačicová – zapisovatelka, Iveta
Ostrýžová (bezpart.)- místopředseda, členové- Dalibor Janoušek (ODS), Bohumír Sýs
(KSČM).

Plynofikace

V rozmezí října až listopadu byla započata první fáze plynofikace. Ze

stanice ve Zlatkově bylo vedeno potrubí po katastrálních hranicích obou obcí, podél polní
cesty na Zlatkov, dále přes pozemky Františka Bednáře a Antonína Pokorného až k domu
č.23, který byl ve vlastnictví Antonína Pokorného. Tím byla ukončena první fáze plynofikace,
další fáze měla být zahájena v květnu následujícího roku. Celou akci provedla na základě
výběrového řízení firma PKS INPOS a.s. závod Bystřice n.P. ve spolupráci s firmou Smolík.

Počasí

Sněhová nadílka byla ve srovnání s minulým rokem opravdu bohatá. Prakticky

od ledna do počátku dubna výška pokrývky neklesla pod 15 cm. Za posledních několik let je
tento jev již vzácností. V březnu dokonce dosáhla rekordních 70 cm. Na sklonku roku se
objevil sníh až koncem listopadu a vrstva nepřesáhla 12 cm. Léto se neukázalo příliš
extremní. Teploty dosahovaly do 25 oC a málokdy přesáhly tuto hranici. Množství srážek
v letním období se pohybovalo na obvyklém 1,5 mm za den. Roční úhrnné srážky dosáhly
hodnoty 635 mm. Co se týče maximálních a minimálních teplot, byla v červnu naměřena
teplota 29,6oC. Na vánoce se objevily silné mrazy, kdy se teploty pohybovaly od – 10 do –20
o

C. Průměrná roční teplota činila 6,11 oC.

Kometa Hyukutake

27. března byla pouhým okem viditelná kometa Hyakutake.

Bylo ji možno pozorovat v blízkosti oje Velkého vozu. Tato kometa byla astronomy objevena
teprve před dvěma měsíci. Na obloze se jevila jako mlhavá skvrna. Její zdánlivý průměr však

dosahoval až dvojnásobku průměru Měsíce. Název získala podle japonského amatérského
astronoma Yuji Hyakutake, který ji 30. ledna tohoto roku náhodně spatřil svým
dalekohledem.

Částečné zatmění Slunce

Letošní rok byl opravdu bohatý na astronomické

pozorování. 12. října mohl každý pozorovat částečné zatmění Slunce, které probíhalo od
odpoledních do večerních hodin. Dalo se pozorovat dokonce i bez použití ochranných brýlí.

Kalamita způsobená náledím

Od začátku prosince se teploty pohybovaly

pouze kolem 0 oC. Na stromech se začala brzy pod vlivem husté mlhy tvořit jinovatka, která
neustále nabírala na mohutnosti. V polovině prosince byla ještě zesílena mrholením a
deštěm, který způsobil naprostou kalamitu. Stromy se začaly sklánět pod tíhou ledu a začaly
se jim lámat větve. Nejvíce trpěly břízy u autobusové otočky a u horní zastávky, které bránily
řidičům při jízdě, neboť se skláněly až na silnici. Obleva se neblížila a proto začaly brzy
padat celé stromy. Na ledovou plochu dolního rybníku dokonce spadly postupně dvě smuteční
vrby, zrovna když na něm bruslilo několik našich občanů. Naštěstí nebyl nikdo zraněn.

Nákup počítače

Za účelem zlepšení a zrychlení agendy v kanceláři Obecního úřadu

byl zakoupen počítač firmy Autocont Žďár n.S. Řada počítačových programů pomáhá při
každodenní práci s korespondencí, evidencí obyvatelstva a pozemků v katastru obce. Jeho
pomoci může využít nejen obecní zastupitelstvo, ale i např. okrsková volební komise při
zpracovávání výsledku komunálních a parlamentních voleb. V této souvislosti byl zaveden do
kanceláře obecního úřadu poplachový bezpečnostní systém jako ochrana před krádeží a
vniknutím do budovy.

100 let hasičského sboru

Již 100 let funguje v naší obci Sbor dobrovolných hasičů,

jejímiž členy byla pěkná řádka místních občanů. Nespočítaně za tu dobu vyjeli obecní hasiči
likvidovat požár v obci či v okolí, ať již se stříkačkou taženou koňmi nebo hasícím vozem.
Účastnili se cvičení, v nichž sbírali vítězné vavříny. Každoročně na svá bedra berou
organizování zábav a výletů v obci. Samozřejmě nesmíme zapomenout na každoroční

pořádání hodů. V tomto roce tedy oslavili sto let svého působení. Oslav se zúčastnila řada
sborů z blízkého okolí. Akce začala před budovou zbrojnice, kde se shromáždili místní
dobrovolní hasiči. Po té byl položen věnec k pomníku padlých obou světových válek a bustě
T.G. Masaryka. Od zbrojnice se vydal průvod na výletiště v doprovodu původní hasicí
stříkačky tažené koňmi. Na výletišti pak ke shromážděným promluvili předseda věchnovského
sboru František Fendrych a zástupce starosty obecního zastupitelstva ing. Ludvík Veselý. Po
projevech byli obdarováni nejstarší členové sboru Bohumír Smolík, Miroslav Hlavatý,
Ladislav Křenek a Václav Mareček pamětními listy. Medaile „za věrnost“ obdrželi Bohuslav
Smolík za 20 let a Věra Březinová za 10 let služby sboru.

Novostavby a přestavby rodinných domů

K místní pekárně „Sedlářovu

pekařství“ byla přistavěna dvě sila na mouku, která mají výrazně přispět ke zrychlení výroby
pečiva.
Zdeněk Trojan a Libor Pekař zakoupili domy č. 93 a č.94. Jaroslav Kobza provedl přestavbu
svého rodinného domku.

Podnikání

V tomto roce využil Jiří Prokop ml. zakoupenou Avii k podnikání v sektoru

autodoprava.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1996/jaro 1997 se družstvo mužů,

pod trenérským vedením Jaroslava Březina a Libora Pekaře, umístilo v okresní soutěži v
celkovém hodnocení na výborném 3. místě s 51 body a skóre 75:42, což je jeden z nejlepších
výsledků v historii klubu. Nejlepším střelcem družstva se stal Petr Sytař ze Zlatkova s 20
vstřelenými brankami.
9. října opět změřily síly týmy „Ženatých“ a „Svobodných“, v němž „Svobodní“
,stejně jako loni, přesvědčivě zvítězili 7:3.

Narození

Patrik Smolík - č.78, Martin Pokorný - č.23, Adéla Smolíková - č.90,
Petr Cacka - č.55

Zemřelí

Sňatky

Vlasta Vykouřilová

č.39

ve věku 73 let

Libuše Harvánková

č.37

ve věku 74 let

Stanislav Kolbábek

č.56

ve věku 71 let

Marie Tomanová

č.7

ve věku 92 let

Blanka Slezáková č.70 odstěhovala s manželem do Brna
Ludmila Maděrová č.47 odstěhovala s manželem do Klatov
Marcela Křenková č.55 – Martin Cacka Černvír – usadili se v obci
František Smolík č.90 – Jitka Hlaváčková Ujčov – usadili se v obci

Přistěhovali se

Libuše Šipková se přistěhovala z Bystřice n.P. do domu č.37 po

zemřelé Libuši Harvánkové. Radka Švarcová se přistěhovala z Nového Města n.M. ke svému
manželovi Richardovi Švarcovi do domu č.84.

Plynofikace

Rok 1997
Rok 1997 byl opravdu čilý na výstavbu v naší obci. Byla zahájena

celková plynofikace obce, které se ujala na základě výběrového řízení místní firma
Plynomont Smolík. Bylo navázáno na potrubí z podzimu loňského roku a od domu Antonína
Pokorného byla vedena směrem na horní konec. Směrem k domu Ostrýžů, Koudelků a
Dvořáků, odtud silnící mezi domy Jaroslava Kobzy a kolem kulturního domu a místní kaple.
Jedna větev provedla plynofikaci domů kolem výletiště, druhá musela být vedena za domy p.
Kalvodové a Chocholáče, za horní čekárnou směrem k pekárně. Dále přes pozemek
Antonína Kolbábka, silnící směrem na Kovářovou.
Se stavbou hlavního tahu se začalo v květnu a skončilo v srpnu. Postupně firma provedla
výstavbu přípojek do speciálních skříněk, které si občané mohli objednat a zakoupit od
obecního úřadu nebo sami vybudovat. Po ukončení prací následovaly zkoušky a připojení
domácích spotřebičů (plynových kotlů, přímotopných těles a sporáků). V listopadu si pak

mohli občané vyzkoušet výhody nového tepelného zdroje. Celkové náklady na plynofikaci si
vyžádaly více jak 4,500,000 Kč. Ve srovnání s ostatními obcemi mohli obecní zastupitelé
konstatovat, že akce byla opravdu zdařilá. Její realizace byla provedena opravdu včas, neboť
s ohledem na narůstající ekonomické problémy státu by nebylo možné v budoucnu akci
uskutečnit.

Nové vytápění

Současně s výstavbou plynového vedení si obecní úřad zažádal o

zavedení připojení plynových spotřebičů do kulturního domu, mateřské školy, hasičské
zbrojnice a kanceláře Obecního úřadu. V kulturním domě bylo vyměněno původní nevýhodné
topení na tuhá paliva za plynová přímotopná tělesa, která celkově zlepšila a zjednodušila
manipulaci s vytápěním. Podobná výměna byla uskutečněna v kanceláři obecního úřadu a
hasičské zbrojnici. V mateřské škole byla celkově zrekonstruována kotelna a zavedeno rovněž
plynové topení.

Oprava komunikací

Na podzim byla spravena silnice na Kovářovou, která byla

poškozena mnoha překopy po prováděné plynofikaci. Rovněž byla opravena cesta před místní
pekárnou. Další úseky obecních komunikací byly připraveny k opravě na příští rok a alespoň
zčásti vyplněny hrubým štěrkem.

Oprava střechy kaple a výletiště Další akcí byla oprava střechy místní kaple učni
Odborného učiliště z Bystřice n.P. Následně na to na místním výletišti provedla firma
Čermák z Bystřice n.P výměnu poničené krytiny a opravu krovů.

Rekonstrukce rozhlasového vedení a výměna čekáren

Současně s řadou

akcí uskutečnila obec celkovou rekonstrukci rozhlasového vedení. Ta se týkala jak výměny
kabelového vedení, tak i výměny dosavadní ústředny za ústřednu novou s řadou vylepšení.
Nejen rozhlasové vedení, ale i čekárny si žádaly opravu. Proto zastupitelstvo schválilo koupi
nových čekáren. Dosavadní zděné čekárny byly zbourány a na jejich místě byly vybudovány
betonové základy. Na ně pak byly položeny moderní ocelové prosklené čekárny. Prostor
kolem nich pak byl vydlážděn zámkovou dlažbou.

Počasí

Letošní rok, co se počasí týče, byl velice extremní. Zimní měsíce sice

nepřekvapily svou nízkou sněhovou pokrývkou. Lednová 30 centimetrová pokrývka byla
pouze výjimkou. Konec roku a celé vánoce jsme strávily prakticky na blátě. Na Boží hod
vánoční dosáhla teplota dokonce 6 oC. Jestliže byla zima chudá na srážky, tak léto si to
opravdu v negativním slova smyslu vynahradilo. Odrazilo se to hned na tocích našich řek.
Dokonce již léta vyschlý potok na horním konci u „malého“ hřiště se mírně rozvodnil a oba
domy pana Jiřího Švarce staršího a mladšího se ocitly náhle v nebezpečí. Za pouhé čtyři dny
od 4.- 8. července napršelo 113 mm, za celý měsíc pak 274 mm, což je asi 1/3 celkového
ročního úhrnu. Letošní rok byl opravdu plný paradoxů. Letní měsíce byly až příliš bohaté na
srážky a naopak zimní značně šetřily na sněhu. Přesto však činil celkový úhrn 735 mm.
Průměrná roční teplota dosáhla hodnoty 7,2 oC, nejnižší teplota pak –14,8 oC a naopak
nejvyšší 28,9 oC.

Povodně

Pro celou naši zemi byl katastrofický hlavně červenec, kdy se prakticky většina

území v povodí řeky Moravy ocitla pod vodou. Trpěla hlavně velká města, jako Ostrava,
Olomouc, Bruntál a další, ale i sousední Polsko a Německo. Nejvíce byla poničena obec
Troubky u Přerova, která byla povodní prakticky srovnána se zemí. Podle historických
tabulek se jednalo o stoletou nebo dokonce tisíciletou vodu. Srovnání snad snese katastrofa
z roku 1897 v Krkonoších, která měla podobné nedozírné následky. Letošní povodně si
vyžádaly tři desítky životů a škody byly vyčísleny na několik miliard Kč. Celá republika se ale
vzepjala k ohromné solidaritě a snad každý poskytl věcnou nebo alespoň finační pomoc.
Podobně se zachovali i občané naší obce, kteří věnovali na postižené Troubky 35 000 Kč (25
tis. občané a 10 tis. obec).

Kometa

Podobně jako minulý rok, tak i letos, se ukázala světu kometa. Jednalo se o

jinou kometu, která nesla jméno po svých objevitelích, a to Hale-Boppova. Kometa byla
viditelná pouhým okem. Nevýhodou však bylo, že si člověk musel přivstat, aby ji mohl spatřit.
Byla totiž viditelná pouze od půlnoci do rozbřesku.

Úplné zatmění Měsíce

16. září bylo rovněž možné pozorovat ve večerních

hodinách na východě úplné zatmění Měsíce. Tento úkaz byl pozorovatelný jen díky
výbornému počasí. Všem astronomům ten den počasí přálo, neboť byla jasná obloha.

Soukromí podnikatelé

Pavel Hemza vybudoval na svém pozemku stolařskou

dílnu a začal provádět stolařské práce. Jan Horníček přistavěl ke stávající garáži dílnu na
zámečnické práce a zakoupil bagr k provádění zemních prací. Jaroslav Chocholáč pak využil
garáž k zámečnickým pracím a montáži tažných zařízení k osobním automobilům.

Novostavby a přestavby rodinných domů

manželé Ostrýžovi č. 100 a

Koudelkovi č.101 zakoupili výše uvedené domy. Podobnou transakci uskutečnil Milan
Konečný, který koupil od Lesní společnosti místní hájenku. V tomto roce provedl Jiří Švarc
přestavbu domu č.84, kdy zrekonstruoval přízemní část a vybudoval podkrovní byt.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1996/jaro 1997 se družstvo mužů

umístilo v okresní soutěži v celkovém hodnocení na vynikajícím 3. místě se 40 body a skóre
55:41. Po podzimní části se dokonce svěřenci Jaroslava Březiny usadili na 2. příčce.
Nejlepším střelcem se stal Petr Sytař ze Zlatkova s 22 vstřelenými brankami.

Hasičský sbor

Sbor se zúčastnil okrskové soutěže ve Velkých Janovicích, kde mladší

družstvo obsadilo 1. místo a starší dosáhlo rovněž dobrého umístění. Mimo to obdrželi starší
muži diplom pro družstvo s nejvyšším věkovým průměrem 40,5 roku.

Narození

Monika Hemzová - č.112, Petra Smolíková - č.38,

Karolína Uhrová- č.111, Jan Pokorný - č.107, Anežka Trojanová - č.93

Zemřelí

Ladislav Soudek

č.97

ve věku 55 let

Václav Mareček

č.35

ve věku 93 let jako nejstarší občan v obci

Hedvika Pokorná

č.32

ve věku 73 let

Marie Tomanová

č.7

ve věku 64 let

Sňatky

Marie Prokopová č.103 – Černý Bystřice n.P. – odstěhovali se do Bystřice
n.P.
Dagmar Benešová odstěhovala se s manželem do Brna

Přistěhovali se

Vlastimil Šípek se přistěhoval z Bystřice n.P. do domu č.37.

Rok 1998

Volby do obecního zastupitelstva

13. a 14. listopadu se uskutečnily volby do

obecních zastupitelstev společně se senátními volbami. Volby do Senátu však v našem okrese
neprobíhaly, protože jsme v roce 1996 volili senátora na 6 let. Obecních voleb se zúčastnilo
179 z 218 voličů, kteří měli volit 5- členné zastupitelstvo. Voliči vybírali pouze z jednoho
uskupení s 5 kandidáty, neboť více osob neprojevilo zájem o kandidaturu do obecní
zastupitelstva. Volby dopadly tímto výsledkem:

Strana nezávislých “Za krásnější obec“:
František Fendrych ml.

157 hlasů

František Fendrych st.

150 hlasů

Ing. Ludvík Veselý

146 hlasů

Alois Gabriel

147 hlasů

Stanislav Křenek

148 hlasů

Počet odevzdaných obálek: 179, z toho platných 146 obálek.
Složení volební komise: Jaroslav Slezák– předseda; Marta Vašicová– zapisovatelka; Iveta
Ostrýžová, Libor Veselý – členové.

Nové zastupitelstvo

Dne 23. listopadu se uskutečnila ustavující schůze obecního

zastupitelstva, na které byli zvoleni členové zastupitelstva pro nové funkční období:
František Fendrych st.

starosta

Ing. Ludvík Veselý

místostarosta

Alois Gabriel

předseda finanční komise

Jaroslava Slezáková, ing. Marie Trojanová

členové finanční komise

Stanislav Křenek

předseda kontrolní komise

Iveta Ostrýžová, Marta Vašicová

členové kontrolní komise

Alois Gabriel

předseda zeměděl. komise

Stanislav Křenek, Ladislav Křenek

členové zemědělské komise

František Fendrych ml.

předseda stavební komise

Josef Koláček, Petr Soudek

členové stavební komise

Stanislav Křenek

správce obecních lesů

Josef Pokorný

správce kulturního domu

Volby do Poslanecké sněmovny

Mimořádné volby do Poslanecké sněmovny

Parlamentu České republiky se uskutečnily 19. a 20. června. Voleb se zúčastnilo 189 z 220
voličů a občané dali své hlasy následujícím stranám:
Česká strana sociálně demokratická

75 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

38 hlasů

Křesť. demokr. unie- Českosl. strana lidová

34 hlasů

Občanská demokratická strana

28 hlasů

Unie svobody (US)

8 hlasů

Sdružení pro republiku – republ. strana Čech a Moravy

3 hlasy

Důchodci za životní jistoty

2 hlasy

Moravská demokratická strana

2 hlasy

Nezávislí

1 hlas

Strana zelených

1 hlas

Složení okrskové volební komise: Jaroslav Slezák – předseda; Josef Beneš – místopředseda;
Marta Vašicová – zapisovatelka; Marie Kotoučková, Dalibor Janoušek, Libor Veselý –
členové.

Celostátní výsledek: Ve volbách zvítězila ČSSD, která vytvořila menšinovou vládou. Na
druhém místě se umístila ODS, dále KSČM, KDU-ČSL, Unie svobody, kteří zůstali v opozici.
SPR-RSČM a ostatní strany se do parlamentu nedostaly.

Zavedení kabelové televize Jen

málokterá obec na Vysočině se může pochlubit

takovými vymoženostmi jako právě Věchnov. Vedle nově zrekonstruované elektrické a
telefonní sítě a plynového vytápění mohou občané využívat komfortu kabelové televize.
Zavedením kabelové televize byla pověřena firma z Brna, která v době prázdnin začala
nejprve s budováním antén a satelitů. Pozemní antény byly umístěny na budově bývalého
kravína, satelitní pak v půdních prostorách školy. Z centrály na obecním úřadě pak bylo
rozvedeno kabelové vedení do všech domů v obci po sloupech veřejného osvětlení. Po
provedených zkouškách mohli v říjnu všichni občané využít rozšířené nabídky televizních
programů: obou programů České televize, komerčních televizních společností NOVA a
PRIMA a satelitních společností PRO7, Eurosport, RTL 2, VIVA a SuperRTL. Celá akce si
vyžádala asi 500,000 Kč. Občané byli podle rozhodnutí obecního zastupitelstva vázáni
platbou měsíčního poplatku za užívání kabelové televize v hodnotě 18 Kč.

Oprava komunikací

Po

úspěšně

provedené

plynofikaci

přistoupilo

obecní

zastupitelstvo k opravě všech obecních komunikací, které byly nějak poškozeny průběhem
zemních prací při výstavbě plynofikační sítě. Realizací byla pověřena firma Silnice Jihlava
a.s. Postupně byla nově vyasfaltována autobusová otočka, obecní komunikace vedoucí k
pekárně, k domům Jiřího Švarce, kolem výletiště, před domy Josefa Smolíka. Dále opravy
zasáhly silnice před domy Františka Fendrycha a Aloise Gabriela. Mimo to byla opravena
cesta před kaplí, kulturním domem, před domy Antonína Pokorného, Josefa Beneše,
Františka a Antonína Bednáře a před domy rodiny Ostrýžů a Koudelků. Celá akce si
vyžádala asi 750,000 Kč.

Oprava budovy výletiště

V letních měsících provedla firma Plynomont kompletní

opravu budovy výletiště. Oprava spočívala v izolaci stěny budovy a opravě omítek. Mimo to

byla firma pověřena výstavbou sociálního zařízení. Stávající suché záchody byly zbourány a
nahrazeny novou zděnou budovou pro sociální zařízení. Po loňské opravě střechy byla
budova výletiště kompletně zrekonstruována a připravena k pořádání výletů v období
prázdnin, které jsou v obci tradičně pořádány hasičským sborem a místními sportovci.

Počasí

Tento rok, podobně jako loňský, nijak zvláště svým počasím nepřekvapil. Zima

se jako obvykle odehrála bez sněhu. Sice jsme si mohli užít sněhu 65 dní, ale jednalo se spíše
o poprašek, který nedosáhl více než 10 cm. Objevoval se vždy pouze na několik dní v lednu,
únoru a březnu, aby se zase po oblevě na několik dní ztratil. Naposledy bylo možno vidět
sněhovou pokrývku 21. března, na sklonku roku pak 17. listopadu. Lyžaři si mohli užít sněhu
pouze od 7. do 12. prosince, kdy pokrývka dosáhla dokonce 25 cm, ale po několika dnech
slehla na 13 cm a pod vlivem teplot kolem 0 oC se začala pomalu ztrácet. Tak jsme vánoce,
jako již tradičně, strávili bez sněhu. Teploty se však pohybovaly kolem –5 oC, takže bylo
možné alespoň bruslit, čehož řada občanů využila a šla si zabruslit na zamrzlé rybníky v
okolí. Oproti loňskému roku byla zima daleko teplejší. Teploty se pohybovaly výrazně nad
nulou. Výjimkou byly mrazy v prvních únorových dnech. Tehdy se teploty pohybovaly kolem –
15 oC, ale od poloviny února byly vystřídány extrémními +10 oC. Na sklonku roku byla
situace podobná, neustále docházelo k výkyvům od –10 oC do + 5 oC. Za takových podmínek
se sníh opravdu nemohl udržet. I když nástup léta nebyl příliš výrazný, vynahradil si to
červenec a srpen. 12. srpna ukázal teploměr dokonce hodnoty 32,9 oC. V Praze bylo ten den
naměřeno dokonce 36 oC a v Berlíně kolem 40 oC. Tento jev se projevil také na srážkách,
které se v těchto měsících vyskytovaly jen spoře. Oproti tomu 27. července napadlo za
jedinou noc rekordních 38 mm a 5. září 37 mm. Tedy nějaké enormní sucho nehrozilo.
Celkově napadlo za rok 817 mm srážek, dokonce více než loni a za posledních 5let.
Letošní rok byl opravdu bohatý na srážky. Svědčí o tom to ten fakt, že denně napadlo
průměrně 2,3 mm. Nejvyšší teplota dosáhla hodnoty 32,9 oC 12. srpna a nejnižší –17,9 oC 1.
února. Průměrná teplota činila 7,9 oC.

Soukromí podnikatelé

Štěpán Harvánek vybudoval soukromou stolařskou

dílnu. Firma Plynomont vybudovala na svém pozemku budovu pro účely podnikání. Budova
má sloužit zároveň jako dílna, sklad materiálu a garáž.

Labutě

Na konci zimních měsíců se na věchnovském Dolním rybníku usadil párek

labutí. Již loni se zde objevily, ale na jaře ihned odletěly. Tentokrát se usadily a začaly stavět
na hrázi rybníka hnízdo. K velkému překvapení všech občanů se jim vylíhlo 7 mláďat, které
obdivovali nejen obyvatelé obce, ale i všichni kolemjdoucí a kolemjedoucí. Věchnov tak měl
po dlouhé době raritu. Je až s podivem, jak se mohly usadit na rybníku, který byl celý pokryt
zelenými řasami. Zřejmě jim to nevadilo a jejím mláďatům také ne. Ta totiž den od dne rostla
a sílila. O jejich krmení se staral Josef Pokorný č.107, který musel k jejich krmení obětovat
1,5 q pšenice. Na podzim se některá z mláďat rozhodla opustit své rodiče. Některým se to i
podařilo. Jedno z mláďat zůstalo se svými rodiči na rybníce, druhé skončilo na rybníce
v sousedním Zlatkově a další v Dolní Rožínce. Tragicky však bohužel dopadla jedna
z mladých labutí, když narazila na dráty vysokého napětí. Jelikož se blížila zima dělala si
řada občanů starost o zbývající labuť s rodiči. Proto byli informováni ochránci životního
prostředí, kteří odvezli poslední z labutí na řeku Chrudimku.

Oprava busty T.G. Masaryka

Busta našeho prvního prezidenta byla po léta

vystavená jak špatným povětrnostním vlivům, tak i špatnému zacházení. Proto obecní
zastupitelstvo přistoupilo k její opravě. Oprava byla svěřena akademickému sochaři Jiřímu
Plieštikovi z Prahy, který provedl restauraci sochy a vytvořil její věrnou kopii. Tato kopie
byla postavena na stávající pomník padlých a originální busta byla vystavena v kanceláři
Obecního úřadu.

80 let od vzniku republiky

28. října oslavila celá naše země 80. výročí vzniku

Československé republiky. I když již prakticky 5 let Československá republika neexistuje,
připomínají si tuto významnou událost alespoň Češi, Moravané a Slezané. Činí tak ryze
symbolicky, bez velkých pompézních oslav. Nucené oslavy prvních májů a výročí

komunistických převratů v minulých 40 letech občany republiky znechutily k pořádání
nějakých ohromných slavností a shromáždění. Naše obec si výročí této události připomněla
projevem starosty Františka Fendrycha, vyvěšeným státním praporem na budově školy a
položením věnce k pomníku padlých.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně podzim 1997/jaro 1998 bylo poprvé

v historii věchnovského klubu sestaveno dorostenské družstvo, které ihned začalo se
sportovní činností a podávalo po celou dobu slušné výsledky. V letošní sezóně obsadili muži
5. místo po velice solidních výkonech. Vždyť po 17. kole se dokonce ujali vedení. Za vítězným
Velkým Meziříčím B zaostali pouhých 6 bodů a na 3. místo jim chyběl jediný bod. Celkově
získalo družstvo mužů pod trenérským vedením Jaroslava Březiny 39 bodů s celkovým skóre
54:43. Nejlepším střelcem se stal Petr Sytař ze Zlatkova s 23 brankami, který obsadil
v soutěži v celkovém hodnocení 2. místo v počtu vstřelených branek.
V přípravě na novou sezónu 1998/1999 se družstvo mužů účastnilo turnajů v Rozsochách 19.
července a Ujčově 25. července. Na turnaji v Rozsochách obsadil věchnovský klub celkově 3.
místo ze čtyř zúčastněných týmů. V Ujčově pak naši fotbalisté skončili na posledním 4. místě.
V rámci příprav se uskutečnilo na našem fotbalovém hřišti několik přátelských utkání.
V těchto zápasech shlédli naši občané rekordní počet branek, bohužel v naší síti. Družstvo
Bystřice A nám nadělilo 9 gólů a Rovečné dokonce neuvěřitelných 14 branek. Naštěstí se naši
fotbalisté revanžovali alespoň remízou 2:2 se Strážkem.

Fotbalový turnaj

O prázdninách proběhl na místním fotbalovém hřišti již další ročník

fotbalového turnaje v malé kopané. Turnaj je tradičně pořádán Komunistickou stranou Čech
a Moravy a účastní se jej sportovci ze širokého okolí.

Hody

Hody patří mezi tradiční vesnické slavnosti, které nejsou slaveny pouze v naší

obci, ale i v obcích okolních. Je to už jen jedna z mála tradic dochovaných až do současné
doby. Je tomu tak snad díky místnímu hasičskému sboru, který každoročně první týden po
Všech svatých věnuje svůj čas přípravě hodů a zábavě svých spoluobčanů. Současná doba již

příliš netrvá na uchovávání tradic a právě hody jsou jediným, co nám zbylo z dob našich
předků. Pro někoho je to zábava, pro jiného zase seznámení s tím, jak se bavili a oblékali
naše prababičky či pradědečci. Vždyť kroje se již dnes jen málokde nosí a koňské spřežení
táhnoucí bryčku přece jen nevidíme každý den. Proto by neškodilo pohlédnout na to, jak se
hody slavily na konci druhého tisíciletí právě ve Věchnově. Hodová slavnost probíhá v obci
vždy první víkend po svátku Všech svatých. Začíná již v sobotu ráno, kdy členové hasičského
sboru společně se stárky (svobodnými mladíky) jdou do lesa porazit máj. Tu vždy pečlivě
vybírají, aby byla patřičně symetrická, měla především bohatý vršek a na návsi se tak dobře
vyjímala. Po jejím skolení je odvezena, zbavena kůry a uschována v jedné z místních stodol.
V sobotu večer probíhá předhodová zábava, kde všichni slaví příchod hodů. V neděli ráno se
stárci s hasiči scházejí před zbrojnicí, aby postavili máj. (Dříve se máj stavěla v sobotu
odpoledne a stárci pak kolem ní drželi celou noc stráž, aby nebyla poražena). Přichází
stárkové (mladá svobodná děvčata) opentlit máj. Vše je slavnostně ozdobeno chvojkami a
pentlemi. Odpoledne se scházejí stárkové a stárci, společně s ortelisty, katem, pardonem a
muzikanty, aby chodily po domech a zvali místní obyvatele na slavnost. Celý průvod pak
ukončí svou „pouť“ pod májí, kde je přednesen tradiční soud nad beranem. Ortelisté
(žalobce, obhájce a soudce) jej nešetří. Beran, který na svých bedrech nese prohřešky
místních občanů, toho za rok mnoho napáchal a musí být popraven. Kat už si brousí meč a
beran se loučí ze životem, když v ten okamžik přijíždí pardon na koni, aby jej zprostil viny.
Beran je vysvobozen. Všichni se radují z jeho záchrany a odcházejí to patřičně oslavit do
kulturního domu, kde probíhá hodová zábava.

Narození

Jakub Smolík

č.90

Zemřelí

Josef Pokorný

č.72

ve věku 59 let

Ludmila Kolbábková č.79

ve věku 87 let

Miroslav Dvořák

č.104 ve věku 45 let

Františka Fendrychová č.34 ve věku 94 let jako nejstarší občan v obci

Sňatky

Růžena Bednářová

č.27

ve věku 75 let

Adéla Smolíková

č.90

ve věku 2let

Marie Kolbábková

č.57

ve věku 75 let

Jaromír Kolbábek

č.66

ve věku 75 let

Pavel Bednář č.91 – Petra Jašová Žďár nad Sázavou –odstěhovali se do
Žďáru n.S.
Sylvie Konečná č.63 – Josef Martínek Bystřice n.P.- odstěhovali se do Bystřice
n.P.
Martin Konečný č.63 – Lenka Kabátová Havlíčkův Brod – odstěhovali se do
Havlíčkova Brodu

Životní jubilea

V tomto roce oslavili manželé Hlavatých diamantovou svatbu.

Přistěhovali se

Michal Popovič z Bystřice n.P. zakoupil dům č.46 od Anny Křenkové.

K trvalému pobytu se však přihlásila pouze jeho manželka Jana Popovičová.

Odstěhovali se

Marie Hlávková z domu č.81 a Marie Horká z domu č.19 se

odstěhovaly do Domu s pečovatelskou službou v Mitrově. Anna Křenková se po prodeji domu
č. 46 Michalu Popovičovi odstěhovala do Bystřice n.P.

Rok 1999
Oprava budovy školy

V letních měsících, v době školních prázdnin, se

uskutečnila oprava budovy školy. Akci provedla firma PKS INPOS a.s. se sídlem ve Žďáře
nad Sázavou. Oprava spočívala v kompletní výměně oken a odstranění poškozené omítky.
Nejprve byla vyměněna stará dřevěná okna za moderní plastová okna, která byla později
opatřena žaluziemi. Po instalaci oken byla odstraněna stará poškozená omítka a
nahrazena novou. V místech velké vlhkosti bylo nutno provést sanaci zdiva. Celá fasáda
byla natřena tmavě žlutou barvou. Budova tak dostala pěknou podobu a stala se jedním
z pěkných koutů naší obce.

Rekultivace rybníka

Současně s opravou školy probíhala rekultivace Dolního

rybníka. Jeho realizací byla pověřena opět stejná firma, jako tomu bylo v případě opravy
školy. Po několik desítek let byl rybník zanesen spoustou nánosového materiálu, takže jeho
hloubka dosahovala místy jen několika desítek centimetrů. Již počátkem zimy loňského
roku byla uvolněna stavidla, aby mohla voda volně odtéci. S rekultivací se totiž mělo začít
již v zimě, ale nevyhovující terén to neumožnil a tak se začalo s pracemi až v létě. Za
pomoci těžké techniky bylo odvezeno asi 450 m3 materiálu ze dna rybníka. Dno bylo
celkově vyhloubeno a připraveno k dalšímu využití jako požární nádrž nebo rybářské
místo. Nově zrekultivovaného rybníka si všiml ihned párek labutí, který se zde na zimu
usadil, aby podobně jako loni vyvedl mladé.

Oprava komunikace na Kovářovou

V měsíci září se obec rozhodla pro

opravu poškozených úseků komunikace na Kovářovou. Silnice se stala oblíbenou zkratkou
pro řadu motoristů jedoucích do Nedvědice a jejich vlivem utrpěla značné škody. Zejména
jízda těžkých dopravních prostředků způsobila, že se na některých úsecích silnice vytvořily
váhou vozidel koleje. Firma Silnice Jihlava a.s. tedy provedla opravu komunikace, a to
zejména v lesních úsecích, které vzaly nejvíce za své.

Úpravy na malém hřišti

Ihned s příchodem jara dalo zastupitelstvo souhlas

s úpravami na tzv. malém hřišti u otáčky autobusů. Na hřišti byly vybudovány zábrany
v podobě pletiva a zadní partie kurtu byla zrekultivována do podoby protipovodňové
remízky, která byla oseta travním porostem a osázena stromky a keříky.

Dotazník

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva se obec zavázala vypracovat

územní plán, který mimo jiné přesně specifikuje využití všech parcel pro stavební či jiné
účely. Naše obec se tohoto plánu rovněž chopila a jako přípravu na jeho zpracování
rozdala občanům dotazníky, v nichž měli odpovídat na různé dotazy, které se týkaly mimo
jiné výstavby, třídění odpadu, spokojenosti práce s Obecním úřadem, atd.

Třídění odpadu V rámci

ochrany životního prostředí se Technické služby (TS) a.s.

v Bystřici n.P. rozhodly pro odvoz tříděného odpadu. Naše obec po dohodě s občany
s tímto návrhem souhlasila. Od III. čtvrtletí tohoto roku probíhá třídění domovního
odpadu. Občané tak rozdělují odpad: na pevný domovní odpad, který se ukládá do
popelnic, dále na plasty, papír, sklo, nebezpečný materiál, kovy, zahradní odpad... Plasty
se ukládají do předem připravených pytlů, které TS vyvážejí společně s popelnicí. Sklo se
již asi desátý rok ukládá do kontejneru u místního obchodu. Papír, kovy a nebezpečný
materiál se vykupují v areálu TS Bystřice n.P. Osvědčil se rovněž již druhým rokem
probíhající odvoz odpadu ze zahrad a sadů, který obec realizuje přistavením kontejnerů
na jaře a na podzim k výletišti a obecní zbrojnici.

Počasí

Počasí v tomto roce opět ničím významným nepřekvapilo. Jen obloha byla

bohatší, ne na srážky, ale na astronomické úkazy. Nový rok 1999 se odehrál opět bez
sněhu. Objevil se pouze v polovině ledna asi na čtyři dny. Znovu jsme ho spatřili na konci
ledna a mohli jsme si jej užívat až do 1. března. Tehdy se pokrývka pohybovala mezi 10 –
26 cm. A právě toho využili místní sportovci k pořádání závodů na Bařinách. 5. a 18.
února se přes naši obec přehnala sněhová vánice. Ta dokonce způsobila neprůjezdnost
silnice na Kovářovou, kde se vytvořily sněhové jazyky a závěje. Silnice na Býšovec musela

být prohrnuta jen za pomoci těžké techniky. Vinu na celé situaci nesli především
pracovníci údržby silnic, kteří neumístili na místa silného proudění větru zábrany. Závěje
tak vytvořily až dvoumetrové hradby, které se pak ještě dlouho do jara udržely. Počátkem
března se tedy sníh ztratil a objevil se až v polovině listopadu na 10 dní s pokrývkou do 5
cm. Lepší sněhové podmínky nastaly až v polovině prosince, kdy už už školáci začali
litovat, že budou letošní vánoční prázdniny bez sněhu. A přece, 5 dní před Štědrým
večerem napadlo kolem 10 cm a na Boží hod vánoční stejně tak. Na Štěpána nás opět
překvapila sněhová bouře.
Pro lyžaře tak nastaly ideální podmínky. Vždyť sněhová pokrývka dosáhla své nejvyšší
hodnoty právě v poslední den roku, a to 34 cm. Když celkově shrneme sněhové podmínky
v tomto roce, můžeme konstatovat, že sněhová pokrývka zabrala z celkového počtů dní
roku 1999 72 dní.
Na jaře, 4. dubna, se vlivem velkého zchlazení atmosféry objevily kroupy, které svým
poměrně malým průměrem nemohly napáchat nějaké velké škody.
31. července mohli občané pozorovat nad obcí kolem 8 hodiny večerní duhu, která se
klenula nad lesy u Bařin. Největší podívanou však bylo zatmění Slunce 11. srpna.
28. srpna dopoledne se nad obcí spustil silný déšť, který trval až do 30. srpna ráno. Za tu
dobu napadlo rekordních 60 mm vody.
Co se týče srážek, tak nejbohatším měsícem na srážky byl červen, kdy celkový měsíční
úhrn dosáhl hodnoty 120 mm vody na m2, což odpovídá 4 mm na den.
Za celý rok pak napadlo 745 mm, přepočteno na den asi 2 mm.
Teploty v roce 1999 nebyly až příliš rekordní, jako třeba předchozí rok. Nejvyšší teplota
byla naměřena 20. července a dosáhla hodnoty 32,1oC. Nejnižší teplota klesla na
teploměru 31. ledna na hodnotu –17 oC. Nejteplejším měsícem byl červenec s průměrnou
teplotou 19,3 oC, nejchladnějším byl naopak únor –2,65 oC. Průměrná teplota za rok 1999
dosáhla hodnoty 7,96 oC.

Částečné zatmění Slunce

11. srpen se řadě milovníků nebeských úkazů vryje

určitě do paměti. Neboť v tento den jsme mohli pozorovat částečné zatmění Slunce, kdy
bylo Slunce zakryto z více než 95% své plochy. Někteří šťastlivci nebo nadšenci mohli
pozorovat dokonce úplné zatmění, ale museli si zajet do Rakouska, Německa, Francie,
Maďarska, Rumunska,... Od 11hod do 14 hodiny začal Měsíc nad celou Evropou pomalu
ukrajovat kousek po kousku ze slunečního kotouče, až 10 min před 13 hodinou dosáhl
vrcholu. Slunce bylo zakryto z více než 95% a bylo možné pozorovat úbytek sluneční
intenzity. Teplota poklesla asi o 2 stupně Celsia a dosud neklidná zvířata se ztišila a
začala ulehat k večernímu odpočinku. Ještě větší podívané se dostalo těm, kteří spatřili
úplné zatmění. Mezi ně jsem patřil i já, když jsem nedaleko poutního místa Mariazell
uviděl něco, co by se dalo popsat jako půlnoc v pravé poledne. Úkaz dosáhl vrcholu tehdy,
když se celé Slunce zakrylo měsíčním kotoučem. Náhle se během několika vteřin setmělo a
dosud zmateně poletující ptáci se utišili a připravili se na spánek. Sami lidé místo
projeveného hlasitého úžasu náhle oněměli. Teplota výrazně poklesla. Na místě zářícího
Slunce se objevil záblesk neboli diamantový prsten, který přešel v úkaz nazývaný jako
Bailyho perly. Je vystřídal asi 2 minuty svítící černý kotouč, který svou intenzitou světla
připomínal Měsíc v úplňku. Vše dokreslovala nádherná tmavá obloha s blankytně
modrými horizonty, nad kterými se pyšnila zářící planeta Venuše, pozorovatelná jen
v zimním období. Za 2 minuty bylo představení u konce a ve zlomku vteřiny jsme mohli
přivítat s velkým uspokojením nové Slunce, které bude opět vycházet a zacházet nad
našimi domovy jako doposud.

Meteorický déšť

Tentokrát marně čekali příznivci nebeských úkazů na

meteorický déšť, který se měl objevit nad Evropou ve 3 hodiny ranní 18. listopadu. Obloha
byla totiž zatažena, a tak jsme jen s úžasem mohli sledovat fotografie v tisku či obrázky
z televize. Na místech, kde byla jasná obloha začal padat déšť 1700 až 1800 hořících
částic za hodinu, které pomalu hořely v atmosféře, aniž by spadly na zemský povrch.

Měsíční úkaz

22. prosince, 2 dny před Štědrým dnem, dosáhl Měsíc úplňku. V

16.15 vycházel však v nebývalé nádheře a velikosti. Měsíc byl totiž tento den nejblíže
Zemi. Měsíční kotouč při východu zaujímal téměř velikost vycházejícího Slunce. Celý efekt
se znásobil v nočních hodinách za jasné oblohy a při sněhové pokrývce. Při pozorování
jsme mohli nabýt dojmu, že jde ne o noc, ale o den. Vždyť samy zprávy ze sdělovacích
prostředků uvádějí, že se jednalo o největší intenzitu měsíčního svitu za posledních 130 let.

Novostavby a přestavby rodinných domů

V současné době vysoké ceny

stavebního materiálu dovolují jen málo občanům začít se stavbou nového domu. Ale i
přesto se v tomto roce rozběhl v naší obci nebývale čilý stavební ruch. Milan Konečný č.
63 započal s výstavbou půdního bytu a rodina Svobodova z Věchnova, rodina Peškova z
Rožné a manželé Hoškovi z Bystřice n.P. se dokonce rozhodli pro výstavbu nového domu.
O tom, že tento stav není konečný svědčí i další výkup pozemků pro výstavbu dalších
rodinných domů. V tomto roce se obec rozhodla pro výkup pozemku i s domem Josefa
Pokorného č.52, který se nacházel při silnici, naproti Hasičské zbrojnici. Dům byl v dost
zuboženém stavu a kazil celkový dojem obce. Obce ho tedy od majitele odkoupila a
nechala ihned na vlastní náklady zbourat. Celý pozemek byl zrekultivován a ihned prodán
kupci, který o něj projevil zájem.

Výsledky fotbalového klubu
jedenáctka

V sezóně

1998/1999

skončila

fotbalová

mužů na 11. místě. Důvodem toho byly spory se svazem, kdy bylo

věchnovským hráčům zakázáno po inzultaci rozhodčího hrát na domácím hřišti. Domácím
působištěm se stalo našim hráčům hřiště v Písečném. Zde se dokonce přihodila i jedna
komická situace, které si povšimly i regionální noviny Vysočina. Když měla naše
jedenáctka vběhnout do dalšího utkání na „domácím“ písečském hřišti, zjistila, že nebude
třeba, aby náš stávající brankář nastoupil. Na jeho postu ho měl vystřídat traktor Zetor,
který stál pěknou chvíli v brance a nemínil ji opustit. Traktor zde totiž úmyslně postavil
jeden z písečských občanů. Hráči museli majitele vyhledat, aby náruživého brankáře

odpravil mimo hřiště.

Lyžařské závody

Příhodné sněhové podmínky byly využity k obnovení

tradičních lyžařských závodů. Jasné slunečné počasí přilákalo na svah Bařiny na sto
diváků nejen z naší obce. Závodů se pod patronací věchnovského Krakonoše zúčastnily
děti ve čtyřech kategoriích v různých disciplínách. Mezi ně patřily klasické zimní sporty
jako sjezd, slalom, běh na lyžích, ale i jízda na bobech, na pytlích a na saních. Všechny
zúčastněné čekalo po skončení závodů milé překvapení v podobě sladkostí, ty nejlepší pak
i čokoládová medaile.

Akce pro děti

U příležitosti Dne dětí bylo na místním fotbalovém hřišti připraven

bohatý program her, kde si děti mohly vyzkoušet svou dovednost a zručnost. Vítězové byli
pochopitelně odměněni sladkostmi.

10 let od pádu totality

17. listopadu tomu bylo 10 let, co jsme oslavili pád

totalitního režimu v naší zemi. Snad jen ve velkých městech se oslavovalo, ale v naší obci
proběhl tento den jako každý jiný. Když bychom měli bilancovat ono desetiletí
demokratického vývoje, museli bychom přiznat, že byla učiněna spousta jak dobrých, tak i
chybných kroků. Občané naší vlasti získali vytouženou svobodu a záruku zachovávání
lidských práv. Mohli svobodně cestovat po celém světě. Naopak byla učiněna řada
chybných rozhodnutí zejména v hospodářství, zdravotnictví, zemědělství,... Český národ
poprvé po dlouhé době pocítil, co znamená nezaměstnanost, nespravedlnost, bezmocnost
dovolat se práva,.... Rapidně se zhoršily mezilidské vztahy, kdy se někteří až příliš
zahleděli do lesku peněz. Upadla ochota vykonávat jakoukoliv práci bez úplaty. Lidé se
odmítli spolupodílet a angažovat na rozvoji a vylepšení okolí svých bydlišť. Lze snad říci,
že každá společenská změna s sebou nese svou daň, která se podepsala na každém z nás.
Není možné z této situace vinit vládní špičky naší země. Je třeba se zamyslet především
nad námi samotnými a zde začít tu zásadní obrodu k vybudování stabilní demokratické
společnosti.

Zvyky a tradice v obci

Každá obec má své zvyklosti a tradice, které se dědí

z generace na generaci. Nelze říci, že by se naše obec příliš lišila ve svých zvycích od
ostatní vesnic na Bystřicku. Spousta zvyklostí našich předků se pomalu začala vytrácet
z našeho podvědomí, až úplně ztratila svůj bezprostřední význam. Co je toho příčinou?
Bezpochyby má na tom vinu tato a minulá totalitní doba. Svůj smysl pomalu přestávají
pozbývat křesťanské svátky. Velikonoce, vánoce a svatodušní a jiné svátky se staly ne
časem odpočinku, ale spojují se u řady z nás se shonem a stresem. Jasným dokladem je
současné slavení vánoc. Je to snad až komické, když si vzpomeneme, že v totalitní éře
v době velikonočních svátků chodil po naší vesnici průvod dětí, který rachotem řehtaček
nahrazoval zvonění umlklých zvonů. Po změně režimu až do dnešních dnů nebyla tato
zvyklost obnovena. Snad světlou výjimkou je tradice hodů a pálení čarodějnic, která se
každoročně dodržuje, a to díky ochotě několika dobrovolníků. Je třeba nezapomínat na
naši minulost, na dědictví svých předků, kteří nám jej svěřili do opatrování a přikázali
nám uchovat je pro své potomky.

Kulturní a tělocvičné akce Současná společnost uvelebená u televizní obrazovky
již většinou odmítá účast na kulturních akcích. Naše obec dává našim občanům
každoročně, zejména v letních měsících, možnost kulturního vyžití. Vztahuje se spíše na
pořádání zábav a výletů, v zimě pak plesů. Jiné kulturní akce, jako například pořádání
zájezdů do městských divadel, již v současné době prakticky vymizelo. Co se týče
tělocvičných akcí, je třeba připomenout snahu místních žen, které se pravidelně scházejí
ve školní tělocvičně při cvičebních hodinách.

Místní tragedie

Doslova tragedií bylo pro občany Věchnova, když se dozvěděli, že

již zmiňovaný párek labutí, který se rozhodl přezimovat na nově zrekultivovaném Dolním
rybníku, je nebude těšit svou přítomností. Jedna z labutí totiž tragicky zahynula, když při
vzletu narazila na jednu ze střech domů poblíž rybníka. Lidé měli radost z jejich
přítomnosti, protože zde v loni vyvedly mladé. Aby jim zima netrpěla takové újmy zhotovil

pro ně Josef Pokorný dokonce dřevěný příbytek. Několik dní na to se však přihodila tato
událost. Druhá labuť pak ze smutku odletěla neznámo kam.

Narození

Jakub Homola, Kateřina Švarcová

Zemřelí

František Kolbábek

ve věku 53 let

František Slabý

ve věku 50 let

Anastázie Soudková

ve věku 76 let

Lubomír Špaček

ve věku 47 let

Sňatky

Miloš Kolbábek č.68 – Alexandra Pecinová Býšovec – odstěhovali se do

Bystřice n.P.

Odstěhovali se

Josef Pokorný č.72 do Bystřice n.P.
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