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Věchnov
(III.díl – 2000 a dále)
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Úvod
Čtenáři se dostává do rukou již třetí díl Kroniky obce Věchnov. Stejně jak tomu
bylo u druhého dílu chopil jsem se já- Libor Veselý, toho, aby byli naši spoluobčané a
potomci informován o dění v naší obci. Třetí díl Kroniky obce Věchnov zahrnuje léta 2000
až déle. Rok 2000 je krásným kulatým jubileem v dějinách lidstva, ale zároveň i výročím
kronikářské práce ve Věchnově. Totiž první zápis do Obecní kroniky byl učiněn právě
před sto lety. Vystřídala se pěkná řádka kronikářů, kteří chtěli svým potomkům podávat
pravdivé informace o dění v obci. Proto si neodpustím, abych nezhodnotil, těch
uplynulých sto let. Lidstvo se v roce 2000 chystá na změnu, která se, doufám, nedotkne
pouze změny čísla v letopočtu. Očekává se nové století a zároveň i nové tisíciletí. Všichni
věří, že bude lepší než to předchozí. Doba zase jen ukáže, zda byla naše víra správná či
nikoliv.
Za sto let se spousta věcí změnila. Zasáhla každý kout naší planety Země, ani naše
obec nebyla ušetřena. Jak pestrá byla historie jen naší země, dokládají následující údaje.
Za zmíněných sto let se zastupitelstvo Věchnova muselo vždy zodpovídat jiným úřadům
(celkem 8krát) – do roku 1918 c. a k. úřadům Rakousko-Uherské monarchie, od roku
1918 Republice československé, po obsazení pohraničí Německem úřadům ČeskoSlovenska, krátce před vypuknutím světové války a během ní úřadům Protektorátu Čechy
a Morava, po válce Československé (od roku 1960 socialistické) republice, od roku 1992
federativní republice a konečně od roku 1993 České republice, která se od 1. května 2004
má stát součástí nadnárodního celku Evropské unie. Podobné změny nastaly i na úrovni
krajské a okresní samosprávy - nejprve příslušnost k Jihlavě, pak Bystřici nad
Pernštejnem, od roku 1960 ke Žďáru n. S. a Brnu (Jihomoravský kraj) a od roku 2001
zase k Jihlavě (Kraj Vysočina).
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Celkový ráz obce prodělal rovněž nemalé změny. V dřívějších dobách měla obec
sice více obyvatel, jak ukazuje následující tabulka, bylo to však dáno vyšší porodností a
nižší migrací obyvatelstva do měst. Dnes na prahu 21. století můžeme konstatovat, že
migrace obyvatelstva má spíše opačný charakter, jak ukazuje nárůst počtu obyvatel
v prvních letech nového tisíciletí.
1900

451 obyvatel

1921

411 obyvatel

1930

377 obyvatel

1950

329 obyvatel

1970

321 obyvatel

1995

307 obyvatel

1998

299 obyvatel

2001

310 obyvatel

2003

325 obyvatel

Vstoupili jsme tedy do nového století. Lidé 21. století si zvykli na větší komfort a
využívají všech vymožeností moderní doby. Svět se však stal méně vnímavější k člověku
samému a mezilidské vztahy se výrazně zhoršily. Nehledě na tyto zápory vstupujeme do
nového století a tisíciletí s optimismem, s novou vizí lepší společnosti, lepší životní úrovně.
Jen ten, kdo bude číst tato slova po uplynutí několika desítek letí, může posoudit, zda naše
představy byly vyslyšeny či nikoliv.
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Rok 2000
Volby do krajského zastupitelstva

12. listopadu proběhly volby do

krajského zastupitelstva. Již v Ústavě České republiky bylo zakotveno, že budou zřízeny
tzv. vyšší územně správní celky. Parlament ČR stanovil počet celků na 13 + hlavní město
Praha. Občané měli volit politické strany s kandidáty, kteří pak po zvolení měli sestavit
Krajské zastupitelstvo. Z něj vzešla Rada a hejtman jako nejvyšší představitel kraje. Naše
obec připadla k Jihlavskému kraji. Tento krok vyvolal nevoli mezi obyvateli nejen naší
obce, ale i celého Žďárského okresu. Občané si stěžovali na špatné spojení s Jihlavou a
malý význam tohoto horáckého města. Jejich nespokojenost však nebyla vyslyšena a
přesto se volby do zastupitelstvech krajů uskutečnily. Občané svou nespokojenost patřičně
vyjádřili slabou účastí na volbách (20 –30% zúčastněných). U nás tomu nebylo jinak.
Z celkové počtu 229 voličů se jich zúčastnilo pouze 99, to je asi 43 %. Občané mohli volit
z nabídky celkem asi deseti stran. Ne všechny byly zvoleny, proto jsou uvedeny pouze ty,
které obdržely více jak jeden hlas.
Komunistická strana Čech a Moravy

38 hlasů

Čtyřkoalice (KDU – ČSL, US, ODA, DEU)

26 hlasů

Občanská demokratická strana

11 hlasů

Česká strana sociálně demokratická

10 hlasů

Nezávislí

6 hlasů

Strana venkova

3 hlasy

Prosperita Vysočiny

3 hlasy

Důchodci za životní jistoty

2 hlasy

Složení volební komise: Bohuslav Sys – předseda, ing. Marie Trojanová – místopředseda,
Mgr. Libor Veselý – zapisovatel; ing. Dalibor Janoušek, Marie Kotoučková – členové.
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Nová zeleň v obci

V březnu rozhodlo obecní zastupitelstvo o nahrazení stávající

zeleně. Vrby a břízy u Horního a Dolního rybníka a na výletišti byly značně vzrostlé a
v zimních obdobích často poškozovány jinovatkou. Zastupitelstvo dalo proto souhlas k
jejich vykácení. Ihned s příchodem teplého období v měsíci květnu byly na místo
vykácených stromů zasazeny nové okrasné dřeviny.

Oprava interiéru Obecního úřadu

O letních prázdninách se přikročilo

k opravě kanceláře Obecního úřadu. Byla provedena celková rekonstrukce vstupní
místnosti, která opravou nabyla nový reprezentativní charakter. Rekonstrukce spočívala
ve výměně dlažby a dveří a nákup nového kancelářského nábytku. Věchnov se tak nyní
může pyšnit nejen pěkný vzhledem obce, ale i komfortně vybavenými úředními prostorami
s moderní technikou (počínaje kopírkou, konče osobního počítače s připojením na
internet).

Rekultivace Horního rybníka

Hráz Horního rybníka byla vlivem mrazů a eroze

značně poškozena, zejména pak ta část, která oddělovala rybník od pozemku Josefa
Smolíka č.38. Každou chvíli zde hrozil sesuv půdy a zhroucení betonového plotu do
rybníka. Horní rybník byl nejprve vypuštěn a hráz byla opravena navezením kamenů,
které ji dokonale zpevnily. Část rybníka byla zrekultivována vyvezením přebytečných
nánosů zeminy.

Výstavba na fotbalovém hřišti

V letních měsících se začalo s výstavbou na

fotbalovém hřišti, které neodpovídalo platným směrnicím. Především bylo nutné přivést ke
hřišti elektrické vedení. Z obecního rozvaděče elektrického proudu byl zemí přiveden
elektrický proud. Nyní bylo již jen nutné vybudovat nové kabiny, jejichž výstavba byla
prozatím zanesena do plánů a odložena na další rok.

Počasí

Když řeknu, že počasí v tomto roce bylo opravdu zvláštní, nevystihnu tím jeho

skutečný charakter. Tento rok byl zřejmě úplně převrácený. Zima byla sice mírnější, ale
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vskutku stála za to. Sníh se objevil pouze v lednu a doslova způsobil kalamitu v řadě
okresů naší vlasti. 21. a 22. ledna se nastaly vánice, které pokryly celou krajinu sněhem.
K podobným vánicím došlo ještě na začátku a v polovině března, kdy 20. března napadlo
za jedinou noc 20 cm sněhu. Ten však rychle roztál a objevil se až nově 16. prosince
v podobě prolétávajících sněhových vloček. Souvislá sněhová pokrývka o výšce 15 cm se
objevila až 30. prosince ráno. Zima byla tento rok velice krátká, vždyť jsme mohli sněhu
užít pouze po 58 dní. Jaro začalo poměrně brzo a bylo velice teplé. Doslova raritou byly
stromy obalené listím na Velký pátek (21. dubna). Teplé počasí trvalo i v létě, kdy se
teploty vyšplhaly na rekordní hodnoty. Nebýt včasného deště tak mohlo dojít ke
katastrofálnímu suchu. Pokud mluvím o suchu, nemyslím tím, že bychom si deště neužili
dost a dost. Za měsíc červenec napadlo 157 mm vody, což je ve srovnání s červencem
minulého roku o dvě třetiny více. Srpen zase srážkami šetřil, neboť od 8. do 31. srpna
nespadl jediný milimetr srážek. Celkem tedy napadlo za rok 823 mm srážek, to je na den
2,24 mm, celoroční teplotní průměr činil 8,58 st. Celsia.

Stav ohrožení v okrese

Silný vítr a husté sněžení způsobily v řadě okresů naší

vlasti kalamitní stav. 21. a 22. ledna napadlo tolik sněhu, že musel přednosta Okresního
úřadu ve Žďáře nad Sázavou vyhlásit stav ohrožení. Policie zakázala jakýkoliv pohyb
vozidel na komunikacích. Řada obcí byla doslova odříznuta od okolního světa a lidé se
nemohli dopravit do zaměstnání. Silnice na Kovářovou byla absolutně neprůjezdná,
podobně tomu bylo i s komunikací směrem na Brno a do Bystřice n.P. Stav ohrožení byl
po několika dnech odvolán, nadále však byly některé komunikace neprůjezdné.

Brzké jaro a horké léto s hrozbou katastrofálního sucha Pomineme-li
některé výkyvy teplot a náhlé sněhové srážky, pak můžeme konstatovat, že jaro přišlo
opravdu velice brzo. Vždyť na velikonoce, kdy se mnohdy objevuje ještě sníh, začaly se
obalovat listím všechny stromy. Tzv. kočičky byly na Květnou neděli dávno odkvetlé.
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Ačkoliv byly velikonoce až 22. dubna, dosáhla teplota na Velký pátek (21. dubna) 25 st.
Celsia. To mělo za následek i rozkvetení třešní, které ve zdejších podmínkách kvetou
mnohem později. Teplý duben vystřídal ještě teplejší květen, kdy se odpolední teploty
pohybovaly od 1. do 17. května běžně kolem 25 st. Celsia. Toto období bylo absolutně
beze srážek a blankytně modrá obloha, na níž nebyl takřka jediný mrak. První květnový
déšť se objevil až 17. května. Zemědělci se pomalu, ale jistě začali obávat o svou úrodu.
V okolí Prahy dokonce začali zaorávat úrodu. Řada z nich se ocitla ve velkých finančních
problémech. Suché počasí donutilo Okresní úřad ve Žďáře n.S. k zákazu rozdělávání
ohňů. Náš kraj byl zachráněn od poloviny května dostatkem srážek, které však v některých
oblastech přišly příliš pozdě. Časté teploty kolem 30 st. Celsia v červnu, červenci a srpnu
půdu nadále vysušovaly. Od 8. do 31. srpna nespadl ani milimetr srážek. Teplota dosáhla
dokonce rekordních 32,2 st. Celsia. Ke katastrofálnímu suchu naštěstí nedošlo, chybělo
k němu jen málo. Úroda byla tento rok přece jen o něco slabší.

Neobvykle teplý podzim a zima

Nejen jaru a létu, ale i podzimu a zimě je

třeba věnovat vlastní vyprávění. Tento rok byl asi opravdu celý převrácený naruby. Snad
to bylo tím, že byl jubilejní. Suché počasí mělo za následek, že úroda byla o něco slabší ve
srovnání s minulými léty. Úroda ovoce se však nebývale vydařila. Časné jaro a srážky
v pravý čas ovlivnily v naší obci a okolí sklizeň jablk a švestek, kterých bylo opravdu dost.
Tento stav způsobilo rovněž teplé podzimní počasí, které se drželo po celé září, říjen a
listopad. V některých oblastech začaly znovu kvést stromy. V okolních věchnovských
lesích se v listopadu objevily dokonce květy na borůvkách. Obilí dosáhlo nebývalé výšky.
Až do půli prosince se udrželo teplé počasí, teploty nepoklesly nějak výrazně pod 0 st.
Celsia.
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Kometa

O prázdninách 25. července byla nad územím naší republiky pozorovatelná

kometa Linear. Nacházela se mezi souhvězdími Malé a Velké medvědice. Bohužel
povětrnostní podmínky pozorování nepřály.

Úplné zatmění Měsíce

Dalším astronomickým úkazem bylo úplné zatmění

Měsíce. Podobně jako u komety, počasí nedovolovalo pozorování tohoto jevu.

Padající hvězdy

Mnohem lepší podívaná se na obloze naskytla 11. srpna. Za

krásného jasného počasí bylo možno pozorovat na noční obloze padající hvězdy, které
nebyly ničím jiným než meteority hořícími v atmosféře Země. Odborně jsou tyto meteority
nazývány perseidy. Na některých místech naší země mohl tento jev vypadat jako vesmírný
déšť.

Lyžařské závody Velice dobrých sněhových podmínek využila místní Tělovýchovná
jednota k pořádání lyžařských závodů pro děti. Za krásného slunečného počasí se 30.
ledna odpoledne sešli děti a mládež, aby vyzkoušeli svého soutěživého ducha. Nejlepší
lyžaři byli podle dosaženého výkonu náležitě oceněni.

150 let od narození TGM

7. března tomu bylo 150 let od narození jedné

z velikých postav našich dějin. První československý prezident Tomáš Garique Masaryk
nadále zůstává vzorem řadě občanů naší vlasti. Je pořád vysoce ceněn a sochy a jména
ulic a náměstí jsou jeho stálou připomínkou. Ne jinak je tomu i v naší obci, kde je před
budovou bývalé školy umístěna Masarykova busta.

Významné události Naši obec, resp. celou naši republiku zasáhly některé významné
události. Mezi první z nich patří přidání dvou státních svátku do kalendáře. Poprvé
v historii se náš stát rozhodl uctít svatého Václava. Teprve po několika průtazích
v Parlamentu ČR bylo 28. září uznáno za státní svátek. Den byl nazván Dnem české
státnosti. Tedy nezasvěcený neví, že se jedná o svátek svatého Václava. Dalším státním
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svátkem byl vyhlášen 17. listopad, který se nám nezapomenutelně vryl do paměti jako den
svržení totalitní moci v bývalém Československu.
Aby byl přehled významných událostí kompletní, je třeba zmínit takové malé svátky, které
naše země slaví nehledě na den volna či práce. Jsou to pohyblivé svátky, jako například
svátky sportovních příznivců. 13. května totiž český národní hokejový tým už po druhé za
sebou vyhrál titul mistra světa. Jeden z našich nových občanů David Hošek č. 11 neváhal
a projížděl obcí za troubení z automobilu a máváním české státní vlajky.

Přestavby rodinných domků a novostavby

Tento rok byl ve znamení

mohutné výstavby. Protože může obec poskytnout svým občanů maximální komfort
v podobě rekonstruované elektrické sítě, plynofikace a kabelové televize, rozhodla se řada
osob z okolních obcí a města Bystřice n. P., že si zde vystaví své rodinné domky. Při
průjezdu Věchnovem pozorovatel lehce zjistí, že je zde v pokročilém stavu výstavba
celkem 8 domů. Přestavbu svého rodinného domu realizoval Antonín Pokorný ml. č. 23,
který rozšířil půdní prostory. Další změnou byla prodej domu paní Marie Hlávkové č. 81,
která jej převedla do užívání Jana Horníčka.

Přestavba pekárny a nový provoz

Přestavba se dotkla i místní pekárny č. 59,

která rozšířila svou výrobu. Ke stávající budově pekárny byl přistavěn jeden blok a byl
rozšířeny půdní prostory. Pekárna byla vybavena novými parními pecemi, které byly
schopny zvládnout výrobu pečiva v požadovaném objemu za noční směnu.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně 1999/2000 se fotbalová družstva

věchnovských žáků, dorostenců a mužů umístila na poměrně slušných pozicích. Družstvo
mužů obsadilo celkově ve III. třídě fotbalových soutěží 5. místo ze 14 týmů, když za třetím
ve skupině zaostalo pouze o 3 body. Naši muži dosáhli 46 bodů s celkovým skóre 49:42.
Nejlepším střelcem byl vyhlášen Pavel Bednář, který v dresu Věchnova zaznamenal
celkem 10 branek za sezónu. Družstvo dorostenců skončilo na pěkném 2. místě se ztrátou
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sedmi bodů na vítěze. Dorostenci získali v konkurenci 10 týmů 42 bodů se skóre 62:33.
Nejmladší tým věchnovských fotbalistů, žáci, skončil na 6. místě. Ve vzájemných utkáních
sedmi týmů ve skupině dosáhli pouze 9 bodů se skóre 9:35.

Narození

Dalibor Kolbábek č.68

Zemřelí

Tomáš Kotouček

Sňatky

ve věku 68 let

Dalibor Kolbábek č. 68 – Vlasta Neugebauerová, Brno – zůstali v obci

Lenka Hirschová č. 69 – Václav Šimíček, Brno – odstěhovali se do Brna
Jana Harvánková č. 95 - p. Červený, Věžná - odstěhovali se do Věžné
Dana Dvořáková č. 104 – Petr Gregor, Vítochov – usadili se v obci

Přistěhovali se

Miroslav a Miroslava Peškovi se synem Miroslavem z Rožné do
novostavby č. 20.
Antonín a Jana Slabých s dětmi Veronikou a Antonínem do č. 50
Antonín a Michaela Špačkovi z Bystřice n.P. do domu č. 21
Josef a Sylvie Martínkovi se synem Vojtěchem z Bystřice n.P. do
domu č.63

Odstěhovali se

Milada Harvánková č. 37 do Domu s peč. službou na Mitrově
Bohumila Bednářová č. 27 do Bystřice n.P.

Počet obyvatel

K 1.1. 2001 čítá Věchnov 311 občanů.
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Rok 2001
Krajská správa

Počínaje 1. lednem 2001 vstoupil v platnost Zákon o vyšších územně

správných celcích. Okres Žďár nad Sázavou se společně s okresy Havlíčkův Brod,
Jihlava, Pelhřimov a Třebíč začlenil do Jihlavského kraje se sídelním městem Jihlava. Na
žádost krajských poslanců schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR přejmenování
kraje na kraj Vysočina. V kraji Vysočina žilo k 1.3.2001 521 212 obyvatel v 730 obcích.
Nejbližší krajská hranice od naší obce je mezi obcemi Borač a Štěpánovice (Jihomoravský
kraj). Zvláště na Bystřicku však nicméně stále sílí nesouhlasné názory vyjadřující se
k podobě kraje, hranicím a vzdálenosti do sídelního města. Vždyť vzdálenost do Jihlavy je
z Bystřice n.P. kolem 70 km, zatímco do Brna 50 km.

Sčítání lidu, domů a bytů

1. března 2001 proběhlo po celé zemi sčítání lidu,

domů a bytů, kterému předcházela velká kampaň ve sdělovacích prostředcích. Následující
výsledky vycházejí z předběžných výsledků za okres Žďár nad Sázavou, které provedl
Český statistický úřad. Zde jsou tedy slibované výsledky za naši obec:
V obci Věchnov žilo k 1. březnu 2001 310 obyvatel. Odpovídá to 69. místu v okrese
z celkového počtu 196 obcí. V kategorii 200–499 obyvatel zaujímá naše obec v okrese 22.
místo. Na Bystřicku patří podle počtu obyvatel mezi 15 největších, pomineme-li samotné
město Bystřice n.P., které se ostatním obcím svými 9 141 obyvateli výrazně vzdaluje.
K trvalému pobytu bylo v obci přihlášeno 307 obyvatel, k dlouhodobému 3 občané.
Pohlavní struktura: 146 žen a 164 mužů (52,9%), ve srovnání s okresem 49,6%, krajem
Vysočina 49,4% a s ČR 48,8% mužů. V tabulce v rámci okresu to znamená 19. místo
ze 196 obcí.
Věková struktura: 0-14 let – 60 občanů, 15-59 let - 200 občanů (z toho 105 mužů, 95 žen),
60 a více let – 50 občanů (28 mužů, 22 žen).
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Obyvatelstvo podle ekonomické aktivity: pracujících 131. V procentuálním vyčíslení z
celkové počtu obyvatel: v obci - 42,3% (69. místo v okrese ze 196 obcí) , v okrese - 43,4%,
v kraji Vysočina - 44,8% a v ČR – 45,0%. Z toho v obci pracuje 78 mužů (47,6%
z celkového počtu mužů), 53 žen (36,3% z celkového počtu žen). Počet občanů, kteří
pracují v jiné obci ČR - 108 (82,4% z celkové počtu pracujících).
Obyvatelstvo podle národnosti: 281 občanů se přihlásilo k české národnosti, 26
k moravské, 3 občané jsou ukrajinskými státními občany.
Obyvatelstvo podle náboženského vyznání: 78 občanů bez vyznání, 226 věřících: z toho
Církev římsko-katolická - 219 občanů, Českobratrská církev evangelická - 7 občanů,
nezjištěno u 6 občanů. Počet věřících vyjádřen procentuálně je 72,9%, což odpovídá 93.
místu v okrese z celkového počtu 196 obcí. Ve srovnání s okresem 56,3%, krajem
Vysočina 46,1% a ČR pouze 31,7% věřících.
Domovní a bytový fond: V obci je celkem 106 domů, z toho trvalé obydlených je 89 (88
rodinných domů), 17 domů je neobydlených (16% z celkového počtu domů). Občané
celkem disponují 117 byty, z nichž 98 je trvale obydlených. Procentuálně je obydleno
83,8% bytů, což v okresním měřítku znamená 26. místo ze 196 obcí. Ve srovnání
s okresem 83,6 %, krajem Vysočina 84,6 a ČR 87,6%. 19 bytů v obci je neobydlených – 1
z nich je obydlen přechodně, 4 slouží k rekreaci a 5 je nezpůsobilých k bydlení.
Velikost trvale obydlených bytů: počet trvale obydlených bytů - 98, plocha jednotlivých
místností: kuchyně 1 400 m2, obytné místnosti 5 300 m2. Počet obytných místností
s plochou 4-7,9m2 je v obci 27, s plochou 8 a více m2 279. Průměrný počet osob na jeden
trvale obydlený byt jsou 3,2 osoby (ve srovnání- okres 3 osoby, kraj Vysočina 2,90 a ČR
2,69 osoby).

Výstavba kabin na fotbalovém hřišti

V letních měsících se opět rozjela čilá

stavba na fotbalovém hřišti. Členové Tělovýchovné jednoty se zapojili do budování kabin.
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Do zimy se jim podařilo vybudovat zcela nové prostory pro fotbalový klub. Nové zděné
kabiny se sociálním zařízením a sprchami nahradily stávající buňky, které již
nevyhovovaly ani hygienickým předpisům ani vlastním požadavkům klubu. Obec, která se
větší mírou finančně podílela na výstavbě kabin, vytvořila pro místní fotbalovou
jedenáctku důstojné prostory. Zároveň se tak podařilo ukončit 17 let trvající provizorium
v podobě dřevěných montovaných buněk.

Oprava křížků

Do rázu krajiny na Vysočině patří neodmyslitelně upomínka na

zesnulé. Tzv. křížek není jen pouhým symbolem víry, který kdysi vybudovali naši předkové,
aby ukázali míru své zbožnosti, „křížek“ je dnes nedílnou součástí krajiny a jeho stav
ukazuje nemalou měrou na to, jak si v současné době dokážeme vážit odkazu našich
předků. Obec Věchnov by se dala zařadit mezi ty obce, které si tohoto dědictví dokážou
vážit. Vždyť v letních měsících tohoto roku přispěla finanční částkou 20 000 Kč na sanaci
křížků ve vlastním katastru. Největší opravu si vyžádal křížek na pozemku pana Aloise
Gabriela č. 33. Poškozený podstavec byl kompletně vyměněn za zcela nový, pískovcový.
Ostatní symboly byly natřeny, pozlaceny a osazeny na původní místo. Křížek byl poté za
hojné účasti místních občanů vysvěcen P. Jiřím Buchtou, farářem Církve římsko-katolické
z Bystřice n.P.

Další opravy v obci

Mimo již výše zmíněných, výstavby kabin a oprav křížků,

obec financovala opravu silnice směrem na Kovářovou, kterou byla pověřena firma
Silnice Jihlava a.s. Před Sedlářovým pekařství č. 59 bylo z obecního rozpočtu vybudováno
parkoviště pro zaměstnance a zákazníky pekárny. Současně s tím proběhla výstavba
schodiště u kapličky. Pro lepší údržbu obecních travních ploch byla zakoupena bubnová
sekačka značky Mountfield. Hráz Dolního rybníka byla osázena několika kusy okrasných
borovic, stejně tak se stalo i na hřišti u autobusové otočky.
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Počasí

v tomto roce nebylo až zase tak výjimečné. Zima nebyla příliš krutá. V lednu

sice krajinu zakrýval sníh, ale jen do výše maximálně 20 cm. V únoru se po několika
dnech dokonce ztratil úplně a zdálo se, že je jaro už na dohled. Teploty se totiž
pohybovaly kolem jarních 5 stupňů a 16. února dosáhly dokonce 8,8 st. Celsia. Kdo si
myslel, že zima končí, ten se mýlil. Teplá polovina února byla nejprve vystřídána silným
větrem o rychlosti kolem 100 km/h, poté sněhovou bouří (22. února), kdy do noci napadlo
18 cm a do rána dalších 8 cm sněhu. Nato ihned poklesly teploty pod bod mrazu a k ránu
dosahovaly hodnoty kolem –10 st. Celsia. Některé oblasti v republice byly po této změně
počasí odříznuty od okolního světa. Dálnice z Prahy do Brna se stala 22. února
neprůjezdnou. Na Sněžce dosáhla rychlost větru hodnoty orkánu o síle 130 km/h. Sníh
z konce února se udržel bohužel jen do prvních dnů v měsíci březnu a pak se objevoval jen
sporadicky, střídán dešťovými přeháňkami. Teploty začaly pozvolna stoupat už v březnu a
15 st. Celsia v odpoledních hodinách nebylo výjimkou. Velikonoce však byly kupodivu na
sněhu, sice se jednalo o menší poprašek, ale po několika letech teplých velikonočních dnů
to byla změna.
5. května večer se přes naši obec přehnala průtrž mračen, za hodinu napadlo 24 mm
srážek. V převážné většině šlo o kroupy, které dokonale ucpaly střešní okapy. Voda se pak
valila po brněnské silnici směrem na autobusovou otočku a na malé hřiště, které bylo celé
zaplaveno vodou. Pan Jiří Švarc ml. č. 102 musel dokonce ze svého domu u potoka čerpat
vodu ze sklepních prostor.
Červen byl nezvykle chladný a deštivý. Teploty jen málokdy přesáhly hranici 20 st. C., až
na 30. červen, kdy rtuť sahala k necelým 32 st. Celsia.
Teplotní rekord byl tohoto roku překročen až v dalším měsíci, 14. července byla naměřena
hodnota 32,2 st. Celsia. Červenec byl sice o něco teplejší než červen, ale jako tradičně byl
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velice deštivý. Za celý měsíc napadlo 142 mm srážek, což je asi celoroční čtvrtina. Na den
je to zhruba 5 mm.
V srpnu jsme si mohli konečně užít tepla. Počasí bylo jako obvykle stálé s teplotami do 28
st. Celsia, výjimečně 30 st. Celsia.
S nadcházejícím podzimem se počítalo s chladnem, ale opak byl pravdou. Odpolední
teploty mezi 12-15 st. Celsia v říjnu byly sice nezvyklé, avšak příjemné. Předchozí deštivé
léto bylo tak vystřídáno teplým podzimem beze srážek. A co je zajímavé, poprvé klesla rtuť
teploměru pod bod mrazu až 6. listopadu ráno. První sníh začal proletovat záhy
v polovině listopadu, ale na souvislejší pokrývku jsme si museli počkat až do konce
listopadu.
Prosinec byl poměrně chladným měsícem s dostatkem sněhových srážek. Na své si přišli
hlavně milovníci zimních sportů. Od počátku prosince dosahovala sněhová pokrývka
kolem 20 cm. 30. prosince dosáhla svého ročního vrcholu v podobě 35 cm. Tedy ideální
podmínky pro lyžování. Avšak i příznivci bruslení a hokeje nebyli zklamáni. Prakticky od
prvních prosincových dnů nastaly silné mrazy, které jen v odpoledních hodinách brzdily
sluneční paprsky či zamračená obloha. 13. prosince dosáhla hodnota na teploměru
rekordních –15 st. Celsia a držela se na tomto stupni po celý den i za slunečného počasí.
Ročního rekordu však tento den dosaženo nebylo. Museli jsme si na něj počkat až na
Štědrý den, který sice nebyl až tak mrazivý jako již zmíněný 13. prosinec, ale ráno rtuť
teploměru dosáhla hodnoty –17,2 st. Celsia. I zbylé dva vánoční svátky proběhly v té
správné zimní atmosféře. 30. prosince se přehnala přes obec sněhová bouře, která na
poslední chvíli zmařila konání lyžařských závodů.
Nejvyšší teplota v tomto roce byla naměřena 14. července, kdy rtuť dosáhla rekordních
32,2 st. Celsia, nejnižší hodnota byla zaznamenána 24. prosince, a to sice -17,2 st. Celsia.
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Celoroční teplotní průměr dosáhl hodnoty 6,9 st. Celsia. Celkově na území obce napadlo
727 mm srážek, to je na den 1,99 mm. Sněhu jsme si mohli užít celkem plných 97 dní.

Úplné zatmění Měsíce

9. ledna si mohli znalci astronomie přijít na své. Ve

večerních hodinách od 19 do 23 hod bylo možno pozorovat úplné zatmění Měsíce. Na
rozdíl od předchozích let bylo polojasné počasí, takže byl úkaz dobře viditelný.

Další úkazy na obloze

Pomineme-li zatmění Měsíce, tak můžeme říci, že

k pozorování byly v průběhu roku ještě dva úkazy. Jeden z nich byl přírodního rázu a
druhý pak umělý. K tomu přírodnímu můžeme přiřadit leonidy, kosmické částice, které při
svém putování vesmírem protnuly dráhu naší planety. Přitahováni gravitací Země začaly
některé z nich hořet v zemské atmosféře, čímž vytvořily na obloze pěkné světelné efekty. Ty
však nebyly až tak výrazné jako v jiných oblastech planety. Druhým úkazem bylo rychle se
pohybující těleso na obloze. Šlo totiž o nově vybudovanou vědeckou kosmickou stanici
ISS, která od této doby začala kroužit kolem planety Země. Odraz jejich slunečních
kolektorů bylo možné pozorovat ze Země jako rychle letící a svítící hvězdu.

Oslavy nového století a tisíciletí

Jestliže někdo očekával 31. prosince 2000,

respektive 1. ledna 2001, pompézní oslavy nového tisíciletí, tak byl určitě zklamaný.
Oslavy se totiž nesly v duchu každoročního vítání Nového roku. Vinu na tom měly zřejmě
i sdělovací prostředky, protože mylně označily přelom roku 1999/2000 za nové tisíciletí a
s klidným svědomím prezentovaly mohutné oslavy vítání nového století po celém světě.
Silvestr 2000 byl sice komerčně slabší, ale každý ho strávil a prožil tak, jak si ho sám
předem naplánoval.

Smutné události zářijových dnů

11. září roku 2001 se asi navždy zapíše do

světové kroniky jako tragické datum. Celý svět tento den se zděšením sledoval v televizi
obrázky ze vzdáleného amerického New Yorku a Washingtonu. Lidé tehdy nevěřili a snad
ani dnes ještě nevěří, že se může najít někdo, kdo zabijí nevinné lidé pro jedinou
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nesmyslnou ideologii. Historie zažila řadu tragedií, vzpomeňme války, epidemie,
hladomor, vyhlazování lidí. Nikdy však ještě teroristický útok, během něhož by skupina
teroristů úmyslně nasměrovala dvě dopravní letadla plná lidí proti jedné z největších a
nejrušnějších budov na světě, proti World Trade Center v New Yorku. Normální rušný
pracovní den se změnil během pár hodin v okamžiky zkázy a zmaru. Doslova v přímém
přenosu mohl každý pozorovat padající, několik set metrů měřící, dvojče budov, z něhož
vyskakovali lidé ve snaze zachránit se před plameny. Zasažen musel být snad každý, kdo
tyto obrázky zahlédl. Byl to útok na civilizaci, na každého člověka a jeho hodnoty. Nebylo
snad tehdy nikoho, kdo by nediskutoval o této katastrofě a nebylo snad ani toho, kdo by
neuctil památku desetitisíce mrtvých. Minutou ticha se k ní připojila i celá naše země.

Vandalismus se dostal až k nám

Po léta se tvrdilo, že vesnice patří mezi

klidná místa, kde sice rozepře mezi lidmi jsou běžným jevem, ale ničení a vandalismus je
věcí okrajovou. Je pravda, že menší města, jako například Bystřice n.P., marně čelí
vandalismu a poškozování obecního majetku. Avšak jedná se přece o místo s větším
počtem lidí, kteří víceméně žijí v určité anonymitě. Z takového uvažování nás měli hned
vyvést prázdniny tohoto roku. Během jedné noci se jedněm nejmenovaným mladíkům
podařilo zkrášlit sprayovými barvami budovu školy a obě autobusové zastávky. Zřejmě asi
nesouhlasili s výběrem fasádní barvy a svůj nesouhlas dali patřičně najevo. Když pak měli
svůj názor ohledně jim nevyhovující barvy fasády obhájit před obecními zastupiteli,
zapírali a nechtěli se k spáchanému přečinu doznat. I když dnes prakticky větší část obce
zná ony mladé pachatele, chybí jasné důkazy. Mladíkům se pak nedostává slušnosti a
snahy uvést poničené věci do původního stavu. Tak se tedy naše obec neslavně přiblížila
k místům, které musí jen zoufale přihlížet ničení obecního majetku.

Přestavby rodinných domků a novostavby

Tento rok pokračovala

dostavba a přestavba některých rodinných domků z loňského roku. Mezi ně patřil dům
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Davida Hoška č. 11, Milana Konečného č. 63, Ladislava Křenka č. 14, Marie Šnajdrové
č. 51 a Antonína Pokorného ml. č. 23. Přestavbu zahájil Dalibor Kolbábek č. 68, Jan
Horníček č. 81. Stavbu a dostavbu rodinného domu realizují František Svoboda
z Věchnova, Vladimír Balga č. 116, Martin Haluška č. 52, rodina Čížkova č. 115 a Marie
Kolbábková s Bronislavem a Radkem Šustrovými č. 45 všichni z Bystřice n.P.

Věchnov láká ke stavbě rodinného domku

Za poslední dva roky se v obci

zvýšil počet nově vystavěných či rekonstruovaných domů. Věchnov se stal díky dobrým
stavebním podmínkám lákadlem pro řadu osob z okolí. Po výhodném odkoupení některých
pozemků od starousedlíků se několika občanům z okolí, především však z Bystřice n.P.,
podařilo dostat se k výhodné stavbě rodinného domu v naší obci. Věchnov se přímo nabízí
výstavbě rodinných domů. Je totiž vybaven veškerým komfortem pro výstavbu. V minulých
letech zde byla rekonstruována elektrická síť, provedena plynofikace, zavedena kabelové
televize, nově položena a rozšířena telefonní síť. Obec je spojena s většími okolními
středisky pravidelnou autobusovou linkou. Vidina těchto výhod, kterými se nemůže
pochlubit kdejaká obec v okolí, přivedla do obce nové rodiny. Věchnov se rázem proměnil
v jedno velké staveniště a dále se rozrůstá co do šířky i délky, avšak mnohdy na úkor
estetiky. Půdorys obce jasně prozrazuje chaotičnost ve výstavbě za posledních několik let.
Stávající domy jsou přestavovány, rozšiřovány o nové bytové jednotky či na nových
stavebních parcelách vyrůstají nové domky. Ty nové pak vyrůstají doslova jako houby po
dešti. Na jedné straně je třeba tento fakt uvítat, vždyť tzv. bránění rozvoji obcí
v socialistické éře málem způsobilo zánik obcí. Na druhé straně však mají dnešní
architekti volnou ruku při navrhování podoby rodinného domu. Tato volnost pak má za
příčinu, že jsou do obecní zástavby zasazovány sice architektonicky zajímavé objekty,
avšak do klasické zástavby zapadají velice ztuha.
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Výsledky fotbalového klubu

V sezóně 2000/2001 sahala družstva mužů a

dorostenců po umístění mezi třemi nejlepšími. Jejich snaha se však minula účinkem. Muži,
pod vedením Jaroslava Březiny č. 40 a Pavla Smolíka č. 90, skončili na celkovém 5. místě
se 37 body a skóre 59:40 ze 14 fotbalových celků. Na třetího ve skupině jim chyběly pouze
dva body. Družstvo dorostu pod trenérským vedením Pavla Smolíka č. 90 a Františka
Koudelky st. č. 101 obsadilo konečné 4. místo se 43 body a skóre 72:29 ze 12 fotbalových
týmů. Od třetího místa dělil náš dorostenecký tým pouze menší počet vstřelených branek.
Naopak v počtu vstřelených branek patřil tým mezi nejlepší ve své skupině. František
Koudelka se se svými 15 vstřelenými brankami stal třetím nejlepším střelcem ve skupině.
Družstvo našich nejmladších se pod trenérským vedením Františka Smolíka ml. č. 90 a
Libora Šutery umístilo až ve druhé polovině tabulky. Z celkového počtu deseti týmů
obsadili žáci s 19 body a pasivním skóre 33:68 7. místo ve skupině. Zato druhým
nejlepším střelcem ve skupině byl vyhlášen Ondřej Rössler s 16 brankami.

Narození

Žádné dítě se tento rok v obci nenarodilo.

Zemřelí

Vojtěch Soukop

Sňatky

ve věku 90 let

Petra Šuterová č. 104 - p. Drdla, Žďár n. S.
Miroslav Maděra č. 47 – Irena Jungrová – odstěhovali se do Klatov

Přistěhovali se

David a Lenka Hoškovi se nastěhovali do novostavby č. 11

Počet obyvatel

K 12.12. 2001 obývá Věchnov 308 občanů s trvalým pobytem.
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Rok 2002
Volby do Poslanecké sněmovny

Ve dnech 14. a 15. června proběhly v obci

volby do Poslanecké sněmovny. Z celkového počtu 239 voličů se jich zúčastnilo 164. Ti
dali svůj hlas celkem 11 stranám:
Česká strana sociálně demokratická

49 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy

45 hlasů

Koalice: Unie svobody – DEU

8 hlasů

Naděje

8 hlasů

Strana venkova – spojené občanské síly

3 hlasy

Strana za životní jistoty

2 hlasy

Česká strana národně sociální

1 hlas

Národně demokratická strana

1 hlas

Volba pro budoucnost

1 hlas

Členové volební komise: Jaroslav Slezák – předseda, Bohuslav Sys st. – místopředseda,
Marta Vašicová – zapisovatel, Marie Kotoučková a Mgr. Libor Veselý – členové.
Celorepublikový výsledek: ČSSD zvítězila, dále pak byly do sněmovny zvoleny ODS,
KSČM a Koalice.

Volby do Senátu

25. a 26. října proběhlo 1. kolo a 1. a 2. listopadu pak 2.

kolo voleb do Senátu, kterého se z celkem 245 voličů zúčastnilo v 1. kole pouze 95 voličů,
z toho dva volili chybně a jejich lístky byly označeny za neplatné. Ke 2. kolu voleb, které
se uskutečnilo zároveň s volbami do obecního zastupitelstva, se dostavilo z 245 voličů sice
178, ale volilo jich pouze 141. Ti, co odmítli, vyjadřovali veřejně svůj nesouhlas
s účelností Senátu. 5 občanů pak vyjádřilo tajně svůj odpor odevzdáním prázdné obálky.
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Obyvatelé žďárského volebního obvodu mohli vybírat z těchto kandidátů, kteří v naší obci
obdrželi následující počet hlasů:
Ing. Josef Novotný

nezávislý

40 hlasů

Jiří Šenkýř (dosavadní senátor)

KDU-ČSL

20 hlasů

Jan Dřínek

nezávislý

12 hlasů

Alois Koukola

KSČM

12 hlasů

Miroslav Sedlařík

ODS

9 hlasů

Do 2. kola postoupili: ing. Josef Novotný – získal v obci 85 hlasů a Jan Dřínek – 50 hlasů.
Senátorem se na 6-leté období stal ing. Josef Novotný – starosta města Bystřice n.P.
Členové volební komise: Jaroslav Slezák – předseda, ing. Marie Trojanová –
místopředseda, Mgr. Libor Veselý – zapisovatel, Marie Horníčková – člen komise.

Volby do obecního zastupitelstva

Společně s druhým kolem voleb do

Senátu se v obci 1. a 2. listopadu uskutečnily volby do obecního zastupitelstva. Protože
neprojevilo více občanů zájem o kandidaturu, než stávající zastupitelstvo, sestávala se
kandidátní listina pouze z jedné strany a 5 kandidátů. Výsledek voleb byl tedy zřejmý již
předem, avšak voliči měli dát najevo svůj souhlas nebo nesouhlas s prací zastupitelstva.
Nakonec se jich dostavilo k volbám z celkového počtu 245 voličů 178 a rozdělili své hlasy
následujícím způsobem:
František Fendrych ml.

155 hlasů

František Fendrych st.

147 hlasů

Alois Gabriel

143 hlasů

Stanislav Křenek

136 hlasů

Ing. Ludvík Veselý

133 hlasů

Složení volební komise: Jaroslav Slezák – předseda, ing. Marie Trojanová –
místopředseda, Mgr. Libor Veselý – zapisovatel, Marie Horníčková – člen komise.
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Volby a volební nálada

Znovuobnovení demokracie v naší vlasti po roce

1989 sebou přineslo samozřejmě pro jednotlivce možnost svobodně se rozhodnout „koho
volit“, ale hlavně, zda jít k volbám. Ne vždy si všichni uvědomovali, jak cenný je jich hlas
a mávnutím ruky oznámili, že se o politiku nezajímají. Jejich nadávky a spílaní tak nebyly
namístě a ani by se prakticky neměli k politice vyjadřovat, protože se vzdali práva o ní
spolurozhodovat. Právě v roce 2002 se to jasně ukázalo nejen po celé zemi, ale i v naší
obci. Hned trojí volby – do Sněmovny, Senátu a zastupitelstva - poskytly ucelený obraz
této skutečnosti. Ti, kteří nepřišli k volbám do Sněmovny tak vlastně nepřímo odevzdali
svůj hlas straně, která byla před revolucí jedinou politickou silou v zemi. Účelnost Senátu
pak vyjádřili občané pouze asi jen 30% účastí v 1. kole a ve 2. kole se proti této instituci
někteří manifestačně vyjádřili odmítnutím hlasovacích lístků do Senátu nebo odevzdáním
prázdných obálek. Při kampani k volbám do zastupitelstva pak žádný z občanů nebyl
ochoten kandidovat do zastupitelstva proti nebo po boku dosavadních radních, i přestože
nebyl spokojen s jejich prací. Svou nespokojenost pak občané Věchnova vyjádřili pouze
pasivně tím, že se nedostavili k volbám. Nabízí se tedy otázka: Kam se podělo to nadšení a
ochota z dob totality, kdy byl například v obci postaven bez jakéhokoliv finančního
ohodnocení pracovních sil obecní vodovod?

Složení obecního zastupitelstva

Na ustavující schůzi zastupitelstva bylo dle

zákonné lhůty od konání voleb zvoleno nové zastupitelstvo v tomto složení:
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
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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

Opravy v obci

V měsíci červnu tohoto roku proběhla kompletní výměna veřejného

osvětlení, kdy byly zčásti vyměněny původní oranžové lampy za nové modernější lampy
s méně pronikavým světlem. V době prázdnin bylo navíc celkově rekonstruováno ústřední
topení v mateřské škole, kdy bylo původní ocelové vedení vyměněno za měděné.

Počasí

v tomto roce bylo natolik nevyzpytatelné, že se jen stěží dalo spoléhat na nějaké

lidové pranostiky. Ani meteorologové nebyli ve svých předpovědích přesní. Hned první
dny v lednu se ozvala naplno zima, když se obcí přehnala sněhová vichřice o rychlosti asi
24 m/s a zakryla obě hlavní komunikace směrem na Nedvědici. Ty se podařilo zprůjezdnit
později až za nasazení těžké techniky. Situace se opakovala ještě 28. ledna, ovšem vichřice
už nenapáchala takové škody. Na konci ledna se příroda probudila nepochopitelně do
jara. Denní teploty se pohybovaly kolem 10 oC. 18. února dokonce napadlo 18 mm
dešťových srážek. Poté se střídaly tu teplé, tu studené dny a už to vypadalo na pěkný teplý
rok. Vždyť již v březnu dosáhly teploty kolem 20 oC a o velikonocích se bylo možno
procházet v letním oblečení. Na Velikonoční neděli (31. března) se pohybovala rtuť
teploměru kolem 18 oC. Velikonoční oktáv měl však ukázat, že se zima ještě nechce jen tak
lehce vzdát a ještě 7. dubna napadlo 5 cm čerstvého sněhu. Pak se počasí vcelku ustálilo,
jen 6. května napadlo za noc 27 mm vody. Extrémním se stal červen, kdy jsme museli
snášet tropické teploty. Vždyť 23. června byla naměřena teplota dokonce 33 oC a každý se
těšil na krásné a teplé léto. Opak měl být pravdou. 21. června se přes obec přehnala
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vichřice a 29. června nás, avšak nijak tragicky, postihly kroupy. Pravidelně deštivý
červenec se stal suchým měsícem a půda už čekala na první kapky deště. 13. července se
přes Věchnov přehnala celkem čtyřikrát bouřka a přinesla dostatek vláhy. Doplatily na to
však nedaleké obce – Crhov, Olešnice, Hodonín u Kunštátu a Štěpánov, které byly vážně
postiženy rozvodněnými řekami. Snad každoročně suchý srpen měl ukázat zcela jinou tvář.
Staly se jí povodně v Čechách a na jižní Moravě. Naši obec nijak zvláště nezasáhly.
Napadlo zde však celkem od 11. do 13. srpna, kdy v Čechách voda kulminovala, 60 mm
dešťových srážek.
Září nadále zůstalo chladným měsícem, podobně jako srpen. 13 a 14. září se objevila
k ránu dokonce i námraza. I říjnové teploty se držely kolem 10 oC a občas zesílil jen vítr,
který 27. října dosáhl dokonce stupnice orkánu. V Čechách ničil domy, vyvracel stromy.
V naší obci se to obešlo bez větších ztrát až na několik poshazovaných střešních tašek.
Listopad se stal měsícem výkyvů. Již 4. listopadu, přesně v neděli po skončení hodů, se
objevil první sníh a vytvořil pokrývku asi o 2 cm. Od té doby teploty nadále klesaly a
výjimkou nebylo občasné sněžení a tvoření náledí na silnicích. Až do sv. Martina se sníh
jakžtakž udržel, ale po té příroda rozehrála doslova bláznivou hru. 15. listopadu dosáhla
rtuť teploměru dokonce neuvěřitelných 15 st. Celsia a zmatená příroda na to ihned
zareagovala. Tzv. kočičky rozkvetly, jako by snad čekaly na příchod velikonoc. Výjimkou
nebylo teplé počasí kolem 5 – 10 st. Celsia, které trvalo až do konce listopadu. Na
teplotní výkyvy reagovala i zvířata. Za zmínku snad stojí párek ježků, které teplé počasí
vyhnalo z pelíšku. Opravdová zima nastala až po sv. Mikuláši, kdy teploty rapidně klesaly
a 10. prosince se přiblížily hodnotě –15 st. Celsia. Sníh se však objevil až po 16. prosinci
s nejvyšší pokrývkou 23 cm těsně před Štědrým dnem. Vánoce tedy proběhly na sněhu a za
pěkných mrazivých teplot, čehož mohli využít jak vášniví lyžaři, tak i bruslaři.
V předposledním a posledním dnu v roce se počasí náhle měnilo. Jestliže 30. prosince
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odpoledne byla naměřena nejvyšší teplota 7,6 st. Celsia, tak na Silvestra už bylo –5 st.
Celsia. Do Silvestra sníh za vysokých teplot úplně roztál a za vytrvalého deště se léta
vyschlé koryto u malého hřiště proměnilo v zurčící potok. V noci bylo nadto možné na
jihozápadě pozorovat bouřku. Přes noc na Silvestra teplota rapidně klesla, téměř o 10 st.
Celsia, déšť se ihned proměnil v sníh a zmoklá půda v náledí. Po celý silvestrovský den
pak teplota klesala až dosáhla na přelomu Nového roku – 13 st. Celsia. Za 24 hodin rtuť
spadla o 18 st. Celsia, tedy z +5 st. Celsia na –13 st. Celsia. Tímto posledním výkyvem
skončil bláznivý rok 2002 a s napětím se očekával nový rok. Dříve než začne, zhrňme
následující meteorologické záznamy.
Nejvyšší teplota v tomto roce byla naměřena 23. června, kdy rtuť dosáhla rekordních 33
st. Celsia, nejnižší hodnota byla zaznamenána 3. ledna, a to -19,7 st. Celsia. Celoroční
teplotní průměr dosáhl hodnoty 7,8 st. Celsia. Celkově na území obce napadlo 823 mm
srážek, to je na den 2, 25 mm. Sněhu jsme si mohli užít celkem plných 53 dní.

Ochromení dopravy směrem na Kovářovou

Hned na Nový rok a následně

den po té se obcí přehnala sněhová vánice o rychlosti přibližně 24 m/s, která svými
sněhovými přívalovými srážkami prakticky úplně zakryla obě silnice směrem na
Nedvědici. Silnice na Brno byla zanedlouho zprůjezdněna sněhovou frézou. Horší to však
bylo směrem na Kovářovou. Ani za pomoci dvou traktorů se ji nepodařilo zprůjezdnit.
Později byla použita sněhová rolba nedvědického lyžařského klubu, který ji běžně využívá
na kovářovském a dvěma býšovských lyžařských vlecích. Prohrnutím se na okrajích
silnice vytvořily poměrně vysoké hradby, které mnoha řidičům způsobily nemalé
problémy. Na nezkušenost jízdy v těchto extrémních podmínkách doplatili dva nepozorní
řidiči, kteří se při vjezdu do obce srazili a plně zablokovali už tak špatně průjezdnou
silnici na Kovářovou.
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Povodně v Čechách a na Moravě

Tento rok se stal pro spoustu lidí

katastrofou, která měla navždy změnit jejich životy. Začalo to již v polovině července, kdy
se po poměrně suchém období několikrát za sebou přehnala bouřka. Celkem asi čtyřikrát.
Bouřka přinesla s sebou 26 mm dešťových srážek, z toho v půlhodinovém intervalu
napršelo přibližně 14 mm. Zmíněné bouřky však nejvíce zasáhly nedalekou Olešnici,
Crhov, Hodonín u Kunštátu a Štěpánov. Místní potůčky a řeky se rozvodnily natolik, že
sebou odnesly vše, co jim stálo v cestě. V Crhově bylo několik domů poničeno natolik, že
musely být zdemolovány. Silnice směrem na Štěpánov zůstala po dlouhou dobu
neprůjezdná.
To, že se by jednalo o jakési předchozí varování nemohl nikdo tušit. I když byl srpen
odjakživa spojován s teplým a stálým počasím a většinou se srážky objevovaly jen zřídka,
došlo v naší zemi doslova k potopě světa. Silné srážky na jihu Čech, na Šumavě a v
Českém lese rozvodnily snad všechny české řeky a potoky v povodí Vltavy. Nezkrotná
Vltava se valila Čechami a ničila jedno město a jednu vesnici za druhou. Její tok navíc
zesilovala ještě Sázava a Berounka. Ve své největší kulminaci dorazila do hlavního města
a zde si vybrala rovněž krutou daň. Naštěstí se však jednalo pouze o materiální ztráty,
které šlo a půjde v budoucnu určitě nahradit, i když na úkor nás všech. Rozbouřená Vltava
pak pokračovala po Labi do Německa, kde napáchala rovněž nemalé škody. Zvýšenou
hladinu Labe, způsobenou rozvodněnou Vltavou, zaznamenali až v Pardubicích. I když si
velká voda vybrala místy i daň nejvyšší, tedy několik lidských životů, nešlo o až tak velký
počet jako ve srovnání s rokem 1997. Co je zajímavé, velká voda se vyhnula
severozápadní Moravě a především naší obci, kde jsme sice zaznamenali po celé období
povodní vydatné srážky. Během tří dnů napadlo 60 mm, avšak místní potok se nijak zvláště
neprojevil. Do budoucna jsou však povodně v Čechách hrozbou i pro naši obec. Při
zastaralé kanalizaci a pochybné funkci stavidel rybníků nelze vyloučit podobnou
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katastrofu, jakou postihly třebas jihočeské Metly, které byly doslova srovnány se zemí
protrženým rybníkem. Vždyť i sama historie nás může poučit, vzpomeňme jen rok 1927 a
povodeň ve Věchnově.

Neobvyklé konstelace planet

27. února bylo možno na obloze pozorovat

neobvyklý tvar měsíce, dosahujícího skoro dvojnásobku své normální velikosti. Tento
vizuální efekt byl způsoben jeho nejbližším postavením k Zemi. 14. a 15. května se pak
pozorovateli hvězd na obloze naskytl jiný, určitě neméně zajímavý pohled. Na západní
obloze mohl totiž spatřit hned 6 jasně svítících hvězd, které nebyly ničím jiným, než
planetami naší sluneční soustavy. Postupně bylo možno rozeznávat Jupitera, Venuši,
Mars, Merkur a Saturn a celou scenerii pak dokreslil sám Měsíc. Škoda jen, že tento
zážitek trval pouze několik málo minut, nehledě na počasí, které nebylo zrovna
pozorovatelům nakloněno.

Věchnov lze pozorovat z nové rozhledny

25. května byla slavnostně

otevřena, za přispění města Bystřice n.P. a líseckého podnikatele pana Libora Jedličky,
zcela nová rozhledna nad obcí Karasín, odkud je možno za pěkné viditelnosti pozorovat
celé okolí Bystřicka až k Novoměstsku. Z rozhledny se rovněž nabízí pohled na naši obci, i
když je nutno říci, že spíše na louky a pole věchnovského katastru. Samotná obec se totiž
skrývá za lesy a kopečky okolo Bratrušína.

Věchnov se otevřel světu

Od listopadu tohoto roku se naše obec otevřela celému

světu. Nový výdobytek lidstva, internet, poskytující během několika vteřin informace
z jakéhokoliv místa na světě a v jakoukoliv denní i noční dobu dorazil i k nám. Je pravda,
že již řada občanů využívá poměrně dlouhou dobu služeb internetu soukromě, ale
málokdo si sestavuje vlastní internetové stránky. Naše obec je nyní má a poskytuje v nich
základní informace o obci, o dění v ní. Pouhým zadáním internetové adresy
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www.obecvechnov.webzdarma.cz se může kdokoliv na světě připojený k internetu dozvědět
něco málo o naší malé moravské vesničce.

Vzrůst nezaměstnanosti a ceny některých produktů

Rok od roku se na

Bystřicku stává problémem sehnat práci. Nic naplat nezaměstnanost vzrůstá. Vinu na tom
nesou krachující podniky, které nejsou schopny obstát v konkurenci ostatních firem.
Z hlediska špatné rentability tak pomalu končí těžba uranu v Dolní Rožínce. Omezena a
na konci roku byla úplně zastavena výroba ve firmě Bos (Kras). Podobný osud postihl i
provoz v bystřické mlékárně. Pracovního uplatnění v regionu je tedy málo. Kdo chce však
pracovat, práci si sežene, ne však v místě bydliště. Výjimkou tedy není zaměstnání v Brně,
Jihlavě, Praze, … I když se někomu podaří sehnat pracovní místo, je nucen pracovat za
minimální mzdu stanovenou státem. Kupříkladu pro rok 2002 dosahuje minimální mzda
5.700 Kč hrubého. Na druhé straně je třeba říci, že řada občanů dává raději přednost
finanční podpoře v nezaměstnanosti, která dosahuje prakticky s menším rozdílem hodnotu
minimální mzdy. Občané hledají kdejaké výhody, jako např. pracovní neschopnost,
trvalou či částečnou individualitu, které jsou pro ně dočasně finančně zajímavější než
vlastní zaměstnanecký poměr. Nejhorší je, že sám stát tyto nálady podporuje a namísto
budování nových pracovních příležitostí nabízí široké spektrum vysokých sociálních
dávek. Každopádně se však z minimální mzdy dá jen stěží vyžít. Vždyť jen běžný nákup
nejnutnějších potravin přijde čtyřčlennou rodinu na víkend na 800 – 1.000 Kč. Pro
přehled alespoň několik málo cen nejnutnějších potřeb: chléb 19 – 22 Kč, 1l mléka 15 Kč,
máslo 20 – 30 Kč, brambory 5 - 10 Kč/kg, 1kg kuřecí masa 50 Kč, vepřová kýta 110
Kč/kg.

Situace v zemědělství

Nejen průmysl je ohrožen, ale i zemědělství. Dalo by se říci,

že zemědělství snad i citelněji. Éra samostatného hospodaření zcela skončila, alespoň tedy
v naší obci. Ani jediný zemědělec se nevěnuje hospodaření jako základní obživě. Většinou
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raději nechává svá pole pronajímat zemědělským podnikům, které mu potom zaplatí
pronájem. Zemědělská produkce se stává zcela nevýnosným a také velice riskantním
podnikem. Vždyť v době, kdy chce každý rychle zbohatnout, se není ani čemu divit.
Naštěstí však ve většině případů nezůstávají pole a louky v okolí naší obce neobdělanými
a nevzhlednými kouty. Z větší části je obdělává firma Agria Drásov, která se specializuje
především na pěstování technických a jiných výnosných plodin, jako na řepku,
ostropestřec mariánský, len, méně pak na obilí a brambory. Tento trend není patrný pouze
v naší obci. Při průjezdu krajem se naskýtá pohled na nekonečné lány žluté barvy
(kvetoucí řepka) či obilí. Vlastně tedy porevoluční parcelace polí a jejich návrat do
soukromých rukou nemělo až tak velkého významu. Naopak celému zemědělství přitížila.
Stačí jen pohlédnout na chátrající stáje dobytka, budovy zemědělských podniků a
rezavějící stroje.

Přestavby rodinných domků a novostavby

Milan Smolík č. 38 dokončil

nadstavbu bytu nad firemními garážemi. Rodina Balgova č. 116 a Martin a Lucie
Haluškovi č. 23 dokončili stavbu rodinného domku. Josef Sedlář č. 58 dokončil stavbu
firemních garážích.

Slavnostní otevření fotbalových kabin

31. března proběhlo slavnostní

otevření kabin na místním fotbalovém hřišti. Každý ze zájemců měl možnost nahlédnout
do nových prostor našich sportovců, které vznikly za výrazného finančního přispění obce.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně 2001/2002 se všechna tři naše družstva

neumístila až na tak skvělých místech, jak se očekávalo. Nepomohly k tomu ani nově
vystavěné kabiny. Družstvo mužů skončilo na celkovém 10. místě z 14-členné skupiny,
když celkem dosáhlo 28 bodů, vsítilo 44 branek a naopak 57 branek obdrželo. Mnohem
hůře dopadl dorost a žáci, kteří skončili na beznadějně posledních místech. Družstvo
dorostu dosáhlo 14 bodů, radovalo se ze vstřelené branky celkem 28- krát a 76-krát
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zakusilo hořkost z obdrženého gólu. Žáci dopadli mnohem hůře, neboť nezakusili ani
radost z vítězství, ani z nerozhodného stavu. Fotbalové štěstí se k nim v tomto roce zřejmě
obrátilo zády, když jim dovolilo radovat se v sezóně z branky pouze 9- krát a doslova lovit
míč neuvěřitelně 212 – krát.
Naši fotbalisté však i přes neúspěchy nepověsili kopačky na hřebík a zorganizovali
v červnu již tradiční fotbalový turnaj, při kterém své síly změřilo celkem 20 mužstev ze
širokého okolí.

Lyžařské závody

Dobré podmínky pro zimní sporty přiměly členy místní TJ

k uspořádání tradičních lyžařských závodů pro děti. Akce byla už jednou odložena kvůli
nepřízni počasí, když se den před koncem roku 2001 přehnala přes naši obec sněhová
bouře. Závody se uskutečnily jako tradičně na Bařinách a přilákaly řadu mladých
nadšených sportovců, kterým se zachtělo poměřit si vzájemně své síly a vyzkoušet svou
výkonnost. Neobešly se však ani bez zanícených diváků, kteří se zájmem přihlíželi snažení
mladých závodníků. To bylo nakonec korunováno oceněním v podobě medailí a sladkostí.

Akce pro děti

Vyjma lyžařských závodů se v červnu uskutečnilo i tzv. letní klání,

kdy měli poražení na sněhu možnost ukázat své dovednosti na fotbalovém hřišti
v disciplínách jako: jízda na kole, běh, … Celé letní dovádění bylo zakončeno fotbalovým
zápasem žáků a žákyň. V srpnu pak mohli všichni malí a mladí nadšení sportovci ukázat
něco ze svého tanečního umu na diskotéce pro děti a mládež pořádané na výletišti.

Narození

Zemřelí

Tadeáš Gregor

č. 104

Dominik Michal Popovič

č. 46

Petr Smolík

č. 38

Marie Veselá

ve věku 60 let

Miroslav Hlavatý

ve věku 90 let
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Sňatky

Marie Hlavatá

ve věku 88 let

Anna Křenková

ve věku 89 let

Štěpán Harvánek č. 95 – Věra Straková, Vítochov - usadili se v obci
Milan Smolík č. 38 – Eva Valachová, Štěpánov - usadili se v obci

Přistěhovali se

Rostislav a Helena Kučerovi z Bystřice n.P. do domu č. 24
Martin a Lucie Haluškovi z Bystřice n.P. do domu č. 52.
Věra Drhlíková z Karlových Varů do domu č. 8
Bronislav Šustr, Radek Šustr, Marie Kolbábková z Bystřice n.P. do
domu č. 45

Odstěhovali se

Petr a Marcela Cackovi č. 55 se synem Martinem do Černvíra
Petra Dvořáková č. 104 do Žďáru nad Sázavou
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Rok 2003
Referendum o vstupu ČR do Evropské unie

Ve dnech 13. a 14.

června proběhlo v naší zemi referendum o vstupu České republiky do Evropské unie.
Referenda se zúčastnilo z 246 voličů 147. Pro se vyslovilo 96 občanů, proti 51. Prognózy
o chabé podpoře Unie ze strany venkova se staly ze strany sdělovacích prostředků zcela
lichými.
Členové volební komise: Jaroslav Slezák – předseda, Marta Vašicová – zapisovatel, Mgr.
Libor Veselý a Mgr. David Veselý – členové.
Celorepublikový výsledek: Referenda se zúčastnilo 59% voličů, kteří hlasovali 77,3% pro
vstup do Evropské unie.

Češi a Evropská unie Poprvé po dlouhé době jsou Češi zase přizváni do Evropy,
dokonce úplně poprvé mohou spolurozhodovat o dění na tomto prastarém kontinentu,
který se již po několik desítek let snaží o nalezení konsensu ve změti národů a odlišných
představ. Asi už rok staví Unie dokonce i na společné měně a nyní se tedy rozhodla
přizvat mezi šestnáctku členů státy středovýchodní a východní Evropy. Spolu s námi
rozhodly o vstupu do Unie Polsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko,
Estonsko, Malta a Kypr. Nikdo však dnes s určitostí nemůže říci, zda se jedná o úspěšný
krok. Vše teprve ukáže blízká budoucnost. Každopádně nemůžeme, podobně jako v roce
1989, očekávat obrovské změny a okamžité zlepšení a srovnání poměrů jako u vyspělých
států. Jenom snahou, pílí a nesmírným úsilím se podařilo dosáhnout těmto státům
stávajícího pokroku. I u nás může dojít ke změnám po době nuceného budování
„socialistické“ společnosti, ovšem přiloží-li každý ruku k dílu, jako kdysi, když po válce
zavládlo nadšení ve vybudování nové společnosti. Můžeme jen doufat, že se to nezvrhne,
tak jako před padesáti lety.
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Evropské nálady

Před vstupem ČR do Unie panovaly v naší zemi různé nálady.

Kampaň ve sdělovacích prostředcích měla naše občany přesvědčit o správnosti kladného
rozhodnutí. Ne všichni s tím však byli srozuměni. Je správné, že hlasování nedopadlo po
vzoru dřívějších let a každý rozhodl tak, jak mu velí jeho osobní přesvědčení. Ze vstupu do
Unie však právem kolují pochybnosti. Mladší a střední generace jasně dala zelenou pro
zapojení naší vlasti do evropských struktur. Starší generace v obavách před vlastní
existencí vyslovila sice jasný nesouhlas, s ohledem na pozdější generace se však přece jen
přiklonila pro vidinu lepší budoucnosti svých potomků. I v naší obci bylo možno pozorovat
podobné nálady. Strach především panoval z osudu o zemědělství, pracovního uplatnění a
důchodové zabezpečení a především zdražovaní. Máme-li se vyrovnat průměru Unie,
musíme některé služby výrazně zdražit, ovšem za předpokladu zvýšení příjmů. Vždyť
průměrný plat se sice celorepublikově pohybuje někde na úrovni přes 12 tis. Kč, na
Vysočině je fakticky však hluboko pod touto hranicí, někde na 8- 10 tis. Kč. Ve srovnání
s Unií je to však třetina jejich nejnižších platů. Zda se situace v tomto ohledů zlepší ukáže
pouze čas.

Volba prezidenta ČR

7. března, v den výročí narození našeho prvního prezidenta

T.G. Masaryka, byl zvolen v pořadí již desátým prezidentem republiky Václav Klaus.
Vystřídal tak po 14 letech Václava Havla. Zároveň se jednalo o poslední volbu hlavy státu
prostřednictvím Parlamentu ČR, kde často docházelo k rozmíškám a politickým třenicím.
V příštích volbách budou o nové hlavě státu rozhodovat výhradně občané.

Opravy v obci

Na náklady Obecního úřadu byla v obci stržena budova bývalého

Obecního úřadu č. 18, pozdější klubovna SSM. Na místě této budovy bylo postaveno
oplocení, čímž se zvětšila zahrada za školou.
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Oprav se dočkalo i ústí do Horního rybníka před domem Antonína Slabého č. 50. Koryto
potoka, který přivádí vodu do rybníka, bylo osazeno betonovými panely. Nově byla
vybudována i vpusť počítající s většími přívaly vody.
Rekultivace obecního potoka se dotkla i části koryta za domem Martina Horníčka č. 81,
které bylo vsazeno do betonových rour.
Před novostavbou manželů Hoškových č. 11 byla rozšířena kanalizace, vybudovány vpustě
a příční silniční rošt, které by měly napříště zachytávat větší přívaly vody z polí, často se
podílející na znečišťování silnice směrem na Kovářovou.
Nových úprav se dotkl v září i prostor před hasičskou zbrojnicí, kde se každoročně konají
hody. Obec přistoupila k jeho vyasfaltování i v místech, kam se do země obvykle vkládá
hodová máj. Dle dřívějších zvyklostí bylo nutné vždy před konáním hodům vykopat před
zbrojnicí jámu pro uložení máje. Tato práce májovníkům od této chvíle odpadla, neboť
současně s asfaltováním byla na toto místo vložena do země ocelová roura, do které bude
napříště máj stavěna.
Asfaltování se dotklo i komunikace před domem Jiřího Prokopa č. 103.
Menší úpravy byly provedeny i na fotbalovém hřišti. Za fotbalovými brankami byly
vystavěny ochranné sítě, pro fanoušky pak ze starých kabin stánky s občerstvením.

Počasí

v tomto roce bylo plné rychlých změn a neustálých výkyvů, o kterých se zmiňuje

samostatná kapitola. Typickým měsícem takovýchto výkyvů byl leden. Rtuť teploměru
překračovala hodnoty tu nad +5 st. Celsia, tu nad –5 st. Celsia. Nejnižší teplota byla
zaznamenána 12. ledna –16, 4 st. Celsia. Celý měsíc leden jsme se museli obejít beze
sněhu, teprve až počátkem února dosahovala sněhová pokrývka místy až 25 cm. Březen a
duben nadále pokračovaly ve střídání teplých a mrazivých dní, teprve až od poloviny
dubna se teploty ustálily, ovšem na poměrně vysokých teplotách s minimem srážek. Ty,
když už tedy napadly, tak ve většině případů v přívalech.
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Léto i podzim se tento rok staly teplými a klidnými obdobími, až na několik málo výkyvů,
jako např. 22. července, kdy se přes naši obec přehnala větrná smršť. Vysoké teploty,
vždyť již od počátku června se pohybovaly na hodnotě 30 st. Celsia (30. června nejvyšší
roční teplota 32,2 st. Celsia), s nedostatkem srážek měly sice na svědomí slabší úrodu,
ale plody byly mnohem šťavnatější a zralejší než v předchozích obdobích. Poměrně vysoké
teploty se udržely dlouho i v podzimním období. Výjimkou bylo jen pár sněhových vloček,
jako 16. října. Souvislá sněhová pokrývka se však neudržela, teploty se vždy pohybovaly
těsně nad hranici bodu mrazu a sníh rychle roztál. 1. listopadu dosáhla rtuť teploměru
ještě 13 st. Celsia, podobné hodnoty kolem 10 st. Celsia nebyly v tomto měsíci ničím
výjimečným. Pravá zima s teplotami kolem –10 st. Celsia a sněhovou pokrývkou do 10 cm
nastala až v předvečer vánoc a na Silvestra, tehdy byla naměřena druhá nejnižší teplota
v roce –16,4 st. Celsia.
Celkově lze konstatovat, že tento rok byl chudší na srážky. Teplotně však spadl do
normálu. Průměrná teplota dosáhla hodnoty 7, 15 st. Celsia, napadlo 549,5 mm srážek,
což odpovídá zhruba 1,5 mm za den. Nejvyšší teplota byla naměřena 30. června - 32,2 st.
Celsia, nejnižší pak shodně 12. ledna a 28. prosince –16,4 st. Celsia. Nejvíce napadlo
dešťových srážek 20. července 39 mm, nejvyšší sněhová pokrývka byla naměřena 6. února
26 cm, počet dní se sněhem 65.

Prudké změny a výkyvy teplot

Již po dobu několika let si můžeme všimnout

kolika katastrofami nás příroda zahrnuje. Naši Zemi postihují neustále změny a výkyvy a
dá se říci, že tomu není jinak i v tomto roce. I když při nich díky lepší technice a větší
informovanosti osob nedochází ke ztrátám nejvyšším, je to důvod k zamyšlení nad sebou
samými. Z větší části na tom bude vinen především člověk, který svými nešetrnými zásahy,
ve snaze zkrotit Matku přírodu, ji vyvedl z rovnováhy. Ta se pak pochopitelně snaží vrátit
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zpět do své přirozenosti. Poukažme například na umělé zásahy do koryt řek, které se
projevily v povodních v předchozím roce.
I naše obec se nevyhýbá oněm zmíněným změnám, naštěstí pro nás nemají až takový
zničující charakter. Prakticky každé roční období přinese sebou nečekanou reakci
přírody.
V lednu to byly neustále výkyvy teplot, které začaly Silvestrem předchozího roku. Z teplot
kolem + 7, 6 st. Celsia poklesla náhle teplota na –13,9 st. Celsia na Nový rok. Půda se
tak proměnila v ledovou plochu místy až 3 cm silnou, po které se místy dalo i bruslit. 2.
ledna teplota začala náhle stoupat a z noci na 3. leden se přehnala přes obec vichřice,
během níž napadlo 30 mm dešťových srážek. Po té pak teploty začaly opět klesat a 5.
ledna již byla naměřena nejnižší teplota –9, 3 st. Celsia, která nadále klesala, až se
zastavila 12. ledna na hodnotě –16, 4 st. Celsia. Nutno podotknout, že prakticky celý
leden se obešel beze sněhu. V únoru pak během jediného dne (3. února) napadla sněhová
pokrývka v podobě 20 cm, která se udržela prakticky po celý měsíc. Podobně tomu bylo i
v březnu déšť střídal sníh, 12. března dokonce i kroupy a rtuť se pohybovala od nejnižší
hodnoty –7 st. Celsia do 12,9 st. Celsia. Počátek dubna dosahovaly teploty až k 11 st.
Celsia, střídané prudkým deštěm o 21 mm a na to hned o dva dny později (6. dubna)
sněhovými srážkami, při kterých přes noc napadlo 10 cm sněhu, aby už 12. dubna se
teplota pohybovala na 10 st. Celsia a poslední týden v dubnu dokonce kolem 20 st. Celsia.
Prakticky od poloviny dubna pak nastalo teplé počasí, kdy teploty dosahovaly někdy i přes
25. st. Celsia, avšak srážky nepřicházely pozvolna, ale v přívalech, jako např. 10. května
napadlo 13 mm, ze 13. na 14. května pak 24 mm i s kroupami, 1. a 2. června 16 mm a 10
mm, 2. července 19 mm a 22. července sice 5mm, ale 2 cm krup o velikosti 3,5 – 4 cm.
Výjimkou není ani vítr místy dosahující rychlosti až 100 km/h, který ovšem přejde, aniž by
zanechal jakékoliv dešťové srážky. Od již zmiňované poloviny dubna je sice teplo, ale

37
spíše sucho, které svého vrcholu dosahuje především v červnu, červenci a srpnu. Sice se
sklizeň výrazně uspišuje, ale výnosy nejsou až tak uspokojivé.

Pětiminutová smršť

22. července se ve večerních hodinách přehnala přes obec

vichřice. Na první pohled klidně vyhlížející bouřkové mraky signalizovaly sice silnější
déšť, ovšem nikdo netušil, co přijde. Silný vítr přešel po chvíli v déšť, který nadále
mohutněl až kulminoval v kroupy. Ty dosahovaly opravdu ohromné velikosti (v průměru
až kolem 4 cm) a vyhlížely děsivě. Pětiminutová smršť se podepsala tak již na dost ubohé
úrodě, kterou přinesl letošní rok. Jakékoliv plodiny byly kroupami vážně poničeny, zvláště
pak rajčata, švestky, jabloně. Ledové smršti neunikly ani květiny, obilí, brambory.
Dokonce i v trávníku byly vyhloubeny dolíky, které však byly patrné až po rozpuštění 2 až
3 cm ledové pokrývky. Škody na majetku nebyly nijak závratné. Za největší poškození se
dá snad považovat rozbití několika skleněných výplní u skleníku Josefa Smolíka č. 38. či
znečištění fasády a zprohýbaní hliníkové krytiny domu Milana Bucského č. 78. Co je
zajímavé, že příroda, jakoby si smlsla pouze na Věchnově, neboť okolní vesnice nebyly
kroupami až tolik poničeny. Nedá se však říci, že jen naše obec utrpěla pod tíhou krup.
V některých obcích na Havlíčkobrodsku kroupy dosahovaly velikosti slepičích vajec a
poškodily nejen úrodu, ale i například krytiny střech, apod.

Katastrofální sucho

Nikdo ani nechce věřit tomu, že přesně před rokem naši zemi

zasáhly povodně. Letos je tomu právě naopak. Celou naši zem sužují velká horka a země
trpí nedostatkem vody. Vždyť není divu, neboť právě v některých níže položených městech
dosáhla rtuť teploměru doslova rekordních hodnot, jako např. 13. srpna byla naměřena
nejvyšší teplota v Kopistech u Mostu 39, 5 st. Celsia. Nejvíce trpěli lidé v některých výše
položených obcích republiky, kteří se museli spoléhat dokonce na náhradní zdroje pitné
vody. Naše obec se naštěstí nezařadila mezi zmiňované obce, ovšem pod dobu letních
měsíců zde platil zákaz vstupu do lesa s otevřeným ohněm.
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Částečné zatmění Slunce a Měsíce, planeta Mars nejblíže Zemi

I

letošní rok byl bohatý na přírodní úkazy, avšak k jejich shlédnutí si bylo nutno přivstat,
vyjma pozorování planety Mars. Částečné zatmění Měsíce o týden později, 31. května,
vystřídalo zatmění Slunce. Při východu Slunce se pozorovatelům naskytla úžasná
podívaná. Červeně zbarvené Slunce, vypadající jako přebarvený Měsíc ve své první čtvrti,
pomalu vycházelo nad východní oblohou a bylo zpočátku možné pozorovat pouhým
zrakem. S ubíhajícími minutami však sílila jeho intenzita a měsíční stín pomalu mizel, až
se ztratil úplně. I přes relativně krátkou dobu trvání úkazu se díky pěknému počasí jednalo
o zajímavou přírodní podívanou, která oproti roku 1998, kdy bylo Slunce přece jen
zakryto z větší části, měla zase jiné zvláštní kouzlo.
Podobně tomu bylo i s planetou Mars, která ve večerních hodinách pronikavě zářila na
východní obloze, vždyť podle měření vědců byla Zemi nejblíže za posledních 55 000 let.
Na její pozorování však bylo třeba přece jen lepších přístrojů. Ten, kdo si vyšel z pouhým
triedrem byl zřejmě zklamán.

Finanční odměna za narozené dítě

Celoevropský trend nepřivádět na svět

děti se projevuje i v naší zemi. Není divu, když jsou mladí manželé v současné době natolik
omezeni ekonomickou situací, že si dítě prostě nemohou dovolit. Jen málo z nich se
rozhoduje pro založení rodiny a trpí tím pak celý národ, který stárne, co do věkového
průměru, čím dál tím víc. Zodpovědnost za ekonomické zajištění rodiny si uvědomuje stále
více a více rodin, a proto přivedení potomků oddalují na možná co nejpozdější období, než
jak tomu bylo třeba dříve. Obecní zastupitelstvo se v tomto ohledu snaží vyjít mladým
párům s trvalým bydlištěm v obci vstříc tím, že nabízí jednorázovou finanční podporu za
každé narozené dítě v hodnotě 10. tis. Kč. Tato novinka byla zavedena v naší obci od
Nového roku po vzoru některých jiných měst a obcí a dá se říci, že se dobře ujala.
Podpory v tomto roce využilo již několik matek.
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Anketa

Na závěr roku byla Obecním úřadem uspořádána anketa o spokojenosti

občanů s prací obecního zastupitelstva. Do každého domu byly rozneseny anketní lístky,
kde se občané měli vyjádřit k plánovaným akcím, popř. navrhnout některé další opravy či
změny. Z celkově asi přes stovku vydaných lístků se vrátilo necelých 5 lístků, ve kterých
občané vyjádřili spokojenost s prací zastupitelstva. Zbytek zůstal k anketě netečný a jen
podtrhl celkový nezájem o veřejné záležitosti, s kterým v současnosti naše společnost
musí bojovat.

Tříkrálová sbírka

2. ledna byla poprvé v naší zemi uspořádána Českou katolickou

charitou „tříkrálová sbírka“. Kašpar, Melichar a Baltazar se nevyhnuli ani naší obci.
V doprovodu dospělé osoby procházely děti, přestrojené za slavné tři krále, se
zapečetěnou pokladničkou České katolické charity dům od domu a prosily o nějaký
drobný peněžní dar na potřebné. Tato sbírka vynesla v naší obci 6 458,70 Kč.

Expedice Skandinávie

aneb Věchnovan na konci světa. Tak by se dala nazvat

expedice, které se jako jeden z vedoucích zúčastnil i občan naší obce David Veselý č. 98
(učitel II. základní školy v Bystřici n.P.). Skupina žáků a učitelů z vybraných škol z kraje
Vysočina navštívila v době od 30. srpna – 9. září Norsko, kde prováděli terénní výzkum a
poznávali zvláštnosti a kulturu tamního obyvatelstva. Do vlasti se pak vrátili se spoustou
zážitků, o které se s ostatními podělili ve dvou besedách v Městském muzeu a gymnáziu
v Bystřici n.P. Ostatní veřejnost byla informována o expedici v deníku Vysočina a
regionálním periodiku Novinky.

Přestavby rodinných domků a novostavby

Martin Horníček dokončil

rekonstrukci rodinného domu č. 81. David Veselý vybudoval v domě č. 98 podkrovní byt.
Manželé Čížkovi č. 115 dokončili stavbu rodinného domu.

Výsledky fotbalového klubu

V jubilejní sezóně 2002/2003 se všechny naše týmy

umístily na pěkných pozicích. Nejlepšího umístění dosáhlo družstvo mužů, které skončilo
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na celkovém 3. místě z 16 klubů s 50 body, pouhý bod za druhým místem a takřka o vlásek
mu unikla kvalifikace do vyšší soutěže. Jednalo se o velmi dobrou sezónu, vždyť porážku
pocítila naše jedenáctka pouze 8krát, dále uhrála 2 remízy a zbytek patřil vítězstvím,
celkem 16. V síti soupeře skončilo 47 branek, 39krát pak museli naši hráči sklonit hlavu
po inkasovaném gólu .
Dorostenci se umístili na 10. místě z celkového počtu 16 družstev, celkově dosáhli 33 bodů
(10 vítězství, 3 remízy, 17 proher) se skóre 72:100. Nejlepším střelcem našeho družstva a
celkově šestým ve skupině se stal David Kašuba s 26 vstřelenými brankami.
Družstvo našich nejmladších se umístilo na 5. místě z celkového počtu 8 družstev a
dosáhlo 14 bodů s celkovým skóre 21:44.

Oslavy 20 let fotbalu ve Věchnově
oslavy 20 let od

2. a 3. srpna proběhly v naší obci

založení TJ ve Věchnově. Neproběhly nijak jinak než rozehráním

několika vzájemných střetnutí mezi pozvanými kluby. Už v ranních hodinách byl
rozlosován fotbalový turnaj mezi čtyřmi družstvy mužů. Zúčastnily se jej fotbalové kluby z
Rozsoch, Rožné, Trstěnic a pochopitelně nechybělo ani naše domácí mužstvo, které
skončilo na pěkném druhém místě. Jako vložený zápas se uskutečnilo utkání žáků
Věchnova s Lažany. Hořkost porážek či naopak radost z vítězství mohly všechny kluby
náležitě oslavit na taneční zábavě na výletišti za hudby skupiny „Pikardi“. Dvoudenní
oslavy byly zakončeny utkáním našeho dorostu se Štěpánovem a poté utkáním starších
panů ze stejných klubů.

Narození

Tomáš Kolbábek

č. 68

Veronika Špačková

č. 21

Miroslav Humplík

č. 63

Lukáš Harvánek

č. 95

Kristýna Smolíková

č. 114
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Zemřelí

Sňatky

Ladislav Slabý

ve věku 58 let

Josef Kolbábek

ve věku 50 let

Marta Havlíková

ve věku 89 let

Milada Harvánková

ve věku 74 let

Ivana Konečná č. 63 – Miroslav Havlík, Bystřice n.P.
Naděžda Hirschová č. 69 – Petr Blecha, Ujčov
Iveta Gabrielová č. 33 – Jiří Houdek, Crhov
Libor Veselý č. 98 – Jana Špatková, Domanín
Jiří Prokop, č. 103 – Jaroslava Hofírková, Rožná
Martin Horníček č. 88 – Kateřina Martínková, Lískovec
Martin Kolbábek č. 56 – Ivana Šnoblová, Praha

Přistěhovali se

Libor Veselý z č. 98 a Jana Veselá z Domanína do č. 86.
Martin Horníček z č. 88 a Kateřina Martínková z Lískovce do č. 81
Lea Čížková s dětmi Ladou a Viktorem do novostavby č. 115
Vladimír a Taťána Balgovi s dětmi Monikou a Martinem do
novostavby č. 116
Jiří Houdek k manželce Ivetě do č. 33

Odstěhovali se

Naděžda Hirschová č. 69 s manželem do Bystřice n.P.
Ivana Konečná č. 63 s rodinou do Bystřice n.P.

Počet obyvatel

K 1.1. 2004 čítal Věchnov 325 obyvatel, což odpovídá počtu obyvatel

z rozmezí let 1950 a 1970 (dle údajů sčítání obyvatelstva). V těchto letech měl Věchnov
329, resp. 321 obyvatel. Věkový průměr k roku 2003 činil 38 let.
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Rok 2004
Vstup ČR do Evropské unie aneb Češi v Evropě

1.

května

nastala

očekávaná chvíle a řada občanů uvítala vstup naší vlasti s netušeným optimismem, ale i
neskrývaným pesimismem.
Stali jsme se členy Evropské unie a poprvé nám Evropa jasně řekla: „I vy, Češi,
jste jejími právoplatnými členy.“ Můžeme se nyní spolupodílet na budování nové Evropy,
kde už snad nebudou války a národní třenice. Nikdy už více opakovat světové války a přít
se o malý kus hranic, vyhánět z něj obyvatele, jen proto, že tam mluví jiným jazykem a
vyznávají jinou kulturu a náboženství. Evropa sice uznává nadále národní identitu, ale
vytvořila cosi jako její nadnárodní formu - evropanství. Rozšířená Evropská unie se nyní
rozprostírá od Gibratalského průlivu až Baltskému moři, od Severního polárního kruhu až
k Středozemnímu moři a není vyloučeno její další rozšiřování.
Co však nová Evropa přinese? Většina občanů Evropské unie setrvává v nejistotě
a spíše v pesimismu. Podle účasti ve volbách do Evropského parlamentu se v naší zemi dá
říci, že se jedná o více než 2/3 populace, kteří ničemu nevěří, podléhají skepsi a odmítají
se jakýmkoliv způsobem zapojit do dění naší země, nyní tedy již i Evropy. Lidé se čím dál
tím více bojí o svou budoucnost a příliš nedůvěřují politice a politikům, slibujícím lepší
zítřky. Vždyť už i samy nejvyspělejší státy Evropské unie se dnes potýkají s řadou
problémů a jejich dřívější blahobyt mírně polevuje.
To vše pramení z pasivity a nezájmu po celé Unii. Nejsmutnější je pasivita mladé a
nejmladší generace a absence odpovědnosti. Jasně se to ukázalo v naší obci, když z 87
voličů od 18- 35 let přišlo k volbám do Evropského parlamentu pouze 13 voličů. Volila
pouze populace staršího produktivního nad 45let až postproduktivního věku 60 a více (40
voličů – z toho jen nad 60 let 28 voličů). K zamyšlení stojí účast jednoho z nejstarších
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věchnovských občanů (87let), který i přes svůj vysoký věk a zdravotní obtíže neváhal a
vážil cestu přes celou obec, jen aby vhodil svůj hlas do volební schránky.
Jak přispějeme k budování my, mladší generace, ukáže jen budoucnost.

Volby do Evropského parlamentu

Poprvé v novodobé historii České

republiky se mohli občané spolupodílet na budování společné Evropy a svobodně dát 11.
a 12. června svůj hlas 24 zástupcům naší vlasti v Evropském parlamentu v Bruselu. Avšak
nepřevládalo nějaké velké nadšení a voleb se zúčastnilo pouze 28,3 % voličů, v naší obci
pouze 26,8%. Z celkového počtu 250 voličů přišlo dát svůj hlas pouze 67 voličů. Z 32
stran a politických uskupení byly zvoleny následující strany:
Křesťanská demokratická unie-ČSL (KDU-ČSL)

21 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

19 hlasů

Občanská demokratická strana (ODS)

12 hlasů

SNK Sdružení nezávislých a Evropští demokraté

6 hlasů

Pravý blok – Strana za odvolatelnost politiků, referenda, …

3 hlasy

Nezávislí

2 hlasy

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

1 hlas

Unie liberálních demokratů

1 hlas

Strana za životní jistoty

1 hlas

Republikáni Miroslava Sládka

1 hlas

Členové volební komise: Mgr. Libor Veselý – předseda, Mgr. David Veselý –
místopředseda, Marta Vašicová – zapisovatel, ing. Zdeněk Vetešník – člen.
Celorepublikový výsledek: ODS 30% (9 mandátů), KSČM 20,3% (6 mandátů), SNK 11%
(3 mandáty), KDU-ČSL 9,6% (2 mandáty), ČSSD 8,8% (2 mandáty) a Nezávislí 8,2% (2
mandáty). Nejvíce propadla vládní strana ČSSD, vládní Unie svobody se vůbec do
Evropského parlamentu nedostala.
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Volby do krajských zastupitelstev

Ve dnech 5. a 6. listopadu se uskutečnily

v naší obci volby do zastupitelstev krajů. Voliči mohli již podruhé rozhodnout o složení
45-členného krajského zastupitelstva v našem zemském městě Jihlavě. Při volbách
zavládla zjevná nespokojenost a zřejmě i nesouhlas s volbami a dostavilo se pouze 83
voličů z celkového počtu 253. Ti mohli v našem kraji vybírat z celkem 12 politických stran
a uskupení a rozhodli následujícím způsobem:
Křesťanská demokratická unie-ČSL (KDU-ČSL)

29 hlasů

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM)

22 hlasů

Občanská demokratická strana (ODS)

19 hlasů

Česká strana sociálně demokratická (ČSSD)

10 hlasů

Strana zelených a Unie svobody- DEU

2 hlasy

Moravská demokratická strana

1 hlas

Členové volební komise: Mgr. Libor Veselý – předseda, Josef Beneš – místopředseda,
Marta Vašicová – zapisovatel, Bohuslav Sys – člen.
Krajský výsledek: ODS 29,5%, KSČM 21%, KDU-ČSL 20,5%, ČSSD 13,3%, SNK
(Sdružení nezávislých kandidátů) 7,1%. Rozdělení křesel: ODS 15, KSČM 11, KDU-ČSL
10, ČSSD 6, SNK 3.
Celostátní výsledek: vítězství ve všech krajích pro ODS, pouze v Jihomoravském kraji
ODS na 2. místě. Zde vyhrála těsně KDU-ČSL.

Opravy v obci

Menší změnu prodělala horní autobusová čekárna, kde byl prostor

nástupiště rozšířen a vydlážděn zámkovou dlažbou. Proměnila se i fasáda kulturního
domu a hasičské zbrojnice, neboť zde byla vyměněna stávající dřevěná okna za okna
plastová s lepší zvukovou a tepelnou izolací. V kulturním domě byl nadto vybudován nový
šenk. Opravy se dočkal i křížek směrem na Kovářovou. Obec zadala vytesání nové
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podesty, na kterou byl umístěn renovovaný kříž. Zároveň byly vykáceny vzrostlé břízy,
které křížek zakrývaly.

Vylepšená sportoviště

V tomto roce se obecní zastupitelstvo rozhodlo pro

podporu sportovních aktivit a vyhradilo prostředky pro rekonstrukci a úpravu místních
sportovišť. Jako první byla zahájena kompletní rekonstrukce tělocvičny v mateřské škole,
kde byla položena nová podlaha a stávající parkety byly odstraněny. Na horním hřišti u
autobusové otočky byly instalovány v srpnu dva basketbalové koše. Hřiště se pro řadu
školních a předškolních dětí, ale i dospělých stává od nynějška vyhledávaným místem, kde
lze provozovat celou řadu sportovních aktivit, vedle basketbalu a nohejbalu, také tenis,
kopanou, odbíjenou, atd.

Počasí

bylo spíše mírnější než v předchozích letech. Rok byl především suchým období.

I když bylo sněhu více než v předchozích letech, jarní, letní a podzimní období, jako i
závěr roku byly ve znamení nedostatku srážek. Leden byl poměrně příznivý pro milovníky
zimních sportů, neboť se sněhová pokrývka pohybovala kolem 20cm. Koncem ledna
dosáhla dokonce 55cm. V únoru sníh během několika dní zmizel a došlo k prudkému
zvýšení teplot. Z běžných –5st. C došlo k oteplení až na rekordních 11,4 st. C (6. února). O
několik dní později pak prudká sněhová bouře navrátila teploty k zimnímu normálu a
přinesla 30cm nové sněhové pokrývky, která se prakticky udržela až do poloviny března,
částečně pak ještě do konce března. Jednalo se však už pouze o malý poprašek. Zajímavé
bylo, že se teplotní rekordy střídaly nejen v létě, ale i v zimě jako na běžícím pásu. Ještě 6.
března bylo naměřeno –13,7 st. C, zatímco 18. března již 18,6 st. C. Měsíc duben se stal
již typicky jarním obdobím s teplotami nad 10 st. C, koncem měsíce i nad 20 st. C. Jarní a
letní měsíce byly ve znamení sucha a vysokých teplot. Pouhou výjimkou byl sníh 23.
května, kdy po teplotách nad 20. st. C došlo k náhlému výkyvu a půdu a již rozkvetlé
stromy pokryl sníh. Dešťové srážky se objevovaly jen sporadicky, a když přišly, tak jako
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obvykle v přívalech, jako 20. července - napadlo např. 20mm. Nejstabilnějším měsícem se
stal jako obvykle srpen. Poměrně teplé a suché léto bylo vystřídáno pěkným teplým
podzimem, který se vyznačoval vyššími teplot než obvykle. Vždyť ještě do 12. listopadu se
rtuť pohybovala na 5 st. Celsia (3.11. např. 12,1 st. C, 12.11. ještě 11,2 st. Celsia). Tomu
odpovídalo i přemnožení všelijakých hlodavců, kteří z mírné zimy velice dobře těžili.
Skutečná zima nastala opravdu až úderem astronomických hodin 21. prosince, kdy již
teplota dosahovala i přes den zimních –5 st. C a přes noc kolem –10 st. C.
Rychlá změna počasí, předznamenaná silným větrem, přinesla o vánocích místo vytoužené
sněhové pokrývky oblevu a dešťové srážky. Paradoxně se Štědrý den stal nejteplejším
dnem v prosinci (4,7 st. C) a ani další vánoční svátky, včetně posledního dne v roce
neukázaly charakteristické rysy zimního období. Noční teploty do –3 st.C a denní kolem 0
st.C byly velkým zklamáním pro vyznavače zimních sportů a hlavně pro děti, které v době
zimních prázdnin nemohly ani lyžovat ani bruslit.
Celoročních průměr dosáhl hodnoty 6,74 st.C. Nejvyšší teplota byla naměřena 19. srpna
30,1 st. C, nejnižší naopak 25. ledna –19,8 st.C. Celkový úhrn srážek činil 662 mm, z toho
sněhových srážek 210 cm. Nejvíce napadlo 20. června 22mm dešťových srážek a 25cm
sněhových srážek 30. ledna, kdy sněhová pokrývka dosahovala nejvyšší hodnoty 55cm.
Sněhu jsme si mohli užít 96 dní.

Sníh v květnu

se stal raritou, která tu již dlouho nebyla. Vždyť po té co, rtuť

teploměru dosahovala již více než 20 st. C, by příchod zimy už málokdo očekával. Přesto
však ještě 23. května na pouhý jeden den přišla, aby ukázala své kouzlo na rozkvetlé
přírodě, pučících stromech a na ze země rašících rostlinách. Den poté se příroda jakoby
mávnutím proutku vrátila k původním jarním, příjemným teplotám.

Uragán se přehnal

19. listopadu i přes naši obec. Byla to předzvěst změny počasí.

Do té doby velmi teplé počasí bylo vystřídáno prudkým ochlazením a sněžením. Na
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Vysočině však vítr nenapáchal takovou škodu. Odneslo to jen pár střech a několik stromů.
Oproti tomu v Tatrách na Slovensku si vybral stamilionové škody a cenu nejvyšší, několik
lidských životů. Byly zde vyvráceny tisíce stromů a krajina se během několika minut
proměnila v nepoznání. V naší zemi byla uspořádána sbírková akce „Pomoc Tatrám“ ve
formě krátkých textových zpráv z mobilních přístrojů, na které mohl přispět 30 Kč každý
majitel mobilního telefonu. Protože šlo o anonymní příspěvky, pevně věřím, že tak učinili i
naši občané.

Hlasy po slučování obcí

stále sílí. Především z velkých měst, které přičleněním

několika obcí chtějí dosáhnout většího počtu obyvatel. Ten je směrodatný pro rozdělování
daní. Daně již nejsou jako dříve rozdělovány podle daně z příjmů, kterou odevzdaly
občané mající trvalé bydliště v obci, ale vlastně podle počtu obyvatel. Dá se říci, že
některé obce si polepšily, jiné zase pohoršily, jako např. i Věchnov. Nicméně rozpočet je
pro obec přijatelný a lze uskutečnit celou řadu akcí, tedy alespoň v rozsahu obdržených
financí. Větší akce, které by byly třeba uskutečnit, jako např. kanalizaci, si obec s něco
přes 1 milionovým rozpočtem prostě nemůže dovolit. Dotace na tuto akci, jež by mohla
činit něco přes 3 milióny, jsou v nedohlednu. Vraťme se ale ke slučování, kde se
především ze strany bystřického starosty a senátora v jedné osobě zvedla kampaň na
opětovné slučování obcí. Výhodou může být sice větší množství dosažených financí
v rozpočtu, u Věchnova by to činilo něco kolem 300 tis. ročně navíc, ale na druhé straně
by obec ztratila samostatnost a jen stěží by mohla prosazovat místní projekty, které by
muselo nově schvalovat pouze město. Takovýto stav Věchnov již v minulosti zažil, a proto
prozatím občané vyslovují místnímu obecnímu zastupitelstvu absolutní důvěru ve všech
otázkách. Peníze přece jenom nejsou vše. Jde zde především o znalost poměrů a důvěru
lidem.
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Lupič se do prodejny nedostal

Přesně s údery novoročních zvonů a za výbuchu

dělbuchů a raket se pokusil jeden 47letý lupič z Bystřicka o vyloupení místní prodejny
smíšeného zboží. Za pomoci krompáče se mu podařilo vylomit postranní dveře do
prodejny. Hluk u prodejny však zaslechl pan František Svoboda č. 9, bydlící naproti
prodejně, sám povoláním policista, který lupiče vyrušil. Ten se dal ihned na útěk. Pan
Svoboda přivolal pomoc několika dobrovolníků z místního hostince a ti se ihned vydali
lupiče hledat. Celá záležitost byla oznámena starostovi obce, který vyrozuměl policii.
Ještě před příjezdem policie se podařilo několika odvážlivcům nad Věchnovem lupiče
dopadnout, dovézt ho ke starostovi a předat policii včetně předmětu doličného a zlodějské
brašny. Zloděj byl obviněn z pokusu o vloupání. Celková škoda na majetku činila asi 1
000 Kč, jak uvedla mluvčí policie v deníku Vysočina z 2. ledna 2004.

Vážná dopravní nehoda

Je tomu přesně 22 let, co se občané naší obce stali

svědkem vážné dopravní nehody. Tehdy to bylo v době sklizní a šlo o nepozornost řidiče
nákladního automobilu a nepřiměřenou rychlost motocyklisty. Tento rok to byla
přítomnost alkoholu v krvi (podle deníku ‘Vysočina’ 0,95 promile) a rovněž nepřiměřená
rychlost, která naštěstí skončila několika pohmožděninami a otřesy mozku a zcela
zničeným osobním automobilem. 10. listopadu v pozdním večerních hodinách, asi kolem
22.30, se vracel místní občan p. David Hošek č.11 se svou manželkou Lenkou osobním
vozem Ford Probe

domů. Podle všeho zapomněl odbočit na silnici směrem na

Kovářovou, kde se nachází jeho dům a pokračoval dále směrem na Nedvědici. Po chvíli si
zřejmě uvědomil svou chybu, snažil se ji nějakým způsobem zkorigoval, v tom se již však
řítil v plné rychlosti přímo proti vchodové brance domu p. Miloše Kolbábka č.68. Naštěstí
rodina Kolbábkova prováděla toho času přestavbu domku, takže byly před domem
odstraněny obrubníky a plot. I tak řidič narazil na zbývající kus plotu, železnou branku, a
betonový taras, který zdemoloval. Kusy plotu a tarasu byly vymrštěny daleko do zahrady a
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na silnici. Auto se nárazem vymrštilo, z něho vypadla jeho neupoutaná manželka, která
dopadla do zahrádky rodiny Kolbábkových. Automobil se odrazil dále od stromu urazil
vzduchem vzdálenost asi 5m, než dopadl na střechu na druhou krajnici vozovky. Řidič
zůstal v autě. Naštěstí nebyl ve voze zaklíněn a jeho vyproštění nebylo složité. Zraněná
spolujezdkyně i vyproštěný řidič byli ošetřeni společnými silami rodin Veselých a
Kolbábkových, načež byla přivolána rychlá lékařská pomoc. Ta oba zraněné odvezla do
nemocnice v Novém Městě na Moravě a podrobila je dalšímu vyšetření. Zanedlouho
přijeli i příslušníci hasičského sboru z Bystřice n.P. a Policie ze Žďáru nad Sázavou. Oba
účastníci dopravní nehody mohou mluvit o obrovském štěstí, neboť přežili silný náraz. Bez
toho, aniž by byli upoutaní, utrpěli jen pohmožděniny a otřesy mozku. Mluvit o štěstí
mohou i občané obce, neboť během dne, kdy je na silnici docela čilý ruch a pohyb osob,
by událost dopadla mnohem tragičtěji. Zhruba 2,5 hodiny se odstraňovali následky
nehody a příslušníci Policie vyšetřovali místo nehody. Všichni nevěřícně kroutili hlavami,
jak mohlo dojít k této nehodě na takovém rovném úseku. Hmotná škoda byla vyčíslena na
210 tisíc korun, jak uvádí deník ‘Vysočina’ z 13.listopadu 2004.

Přestavby rodinných domků a novostavby

Stavbu rodinného domu zahájil

Oldřich Kalvoda č.4.

Výsledky fotbalového klubu

V sezóně 2003/2004 obsadilo družstvo našich

mužů nelichotivé poslední místo ze 14 družstev III. třídy okresní soutěže se 16 body a
celkovým skóre 28:68. Naši dorostenci se umístili na 10. místě ze 14 družstev s celkovým
počtem 29 bodů a skóre 54:61. Nejlépe si vedli žáci, kteří obsadili celkové 2. místo z 8
družstev s 31 body a skóre 40:10, když v soutěži nastříleni jako druhé družstvo více než 40
branek. Z těchto 40 branek vsítil 14 branek Josef Beneš nejml. č.43 a stal se nejlepším
střelcem v soutěži.

Narození

Kristýna Filipová

č.30
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Zemřelí

Marie Pokorná

Sňatky

Jana Kalvodová č.4 – Pavel Chytrý, Věžná

ve věku 81 let

č. 13

Jana Brožová č.30 – Stanislav Filip, Pikárec

Přistěhovali se

ing. Pavel Chytrý k manželce Janě č. 4.
Jaroslav a Lenka Zábršovi s dětmi Lukášem a Jaroslavem č.39
Šárka Kocourková č.99

Odstěhovali se

Bohuslav a Lenka Brožovi č.30 s rodinou do Pikárce
Marie Zítková č.80 do Léčebna TRN Buchtův kopec
Věra Drhlíková č.8
Jana Filipová s dcerou Kristýnou č.30
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Rok 2005
Opravy v obci

Obec zakoupila budovu statku od majitele Jaroslava Rychlého i se

zahradou o ploše 10. tis. m2 za 1,650,000 Kč. V budoucnu má být pozemek využit ke
stavbě rodinné výstavbě. V oblasti autobusové otočky byly na jaře vykáceny některé
vzrostlé břízy, které byly již poničeny jinovatkou ze zimních období. Na jejich místě bude
po terénních úpravách zasazena nová zeleň.

Počasí

v tomto se zdálo být příznivé, alespoň to tak vypadalo na začátku roku. Ovšem

hned v druhém týdnu v lednu vystřídala

mírnou zimu náhlá změna počasí, která se

projevila častým sněžením a prudkým ochlazením. Teploty začaly sahat až k hodnotě
kolem -10 st. C a krajinu pokrývala místy až vrstva 50 cm sněhu. Sníh se začal ztrácet až
kolem poloviny března, kdy teploty náhle stouply na jarní hodnoty a nadále rostly.
Vypadalo to na docela teplý rok. Zdání však klamalo. Léto nebylo tím opravdovým létem.
Vždyť rtuť teploměru v srpnu dosahovala jen maximálně 25 st. C., což ve srovnání
s uplynulými roky bylo velice málo. Spíše jenom pršelo a výjimkou nebylo 38 mm srážek
15. srpna, kdy se obcí prohnala vichřice. Vše si vynahradilo září, které se stalo
opravdovým babím létem a dlouho zůstalo teplé s teplotami kolem 20 st. C, ráno kolem 15
st. C. Ještě krátce v říjnu se udržely slušné teploty, ale listopad a prosinec byly již ve
znamení tuhé zimy. První vločky se sice objevily až v polovině listopadu, ale souvislá
sněhová pokrývka se udržela až do konce roku a neustále narůstal až dosáhla hodnoty 40
cm kolem vánočních svátků. Celkem tedy za rok napadlo 657 mm srážek, z toho 355mm
činily sněhové srážky. Průměrná teplota činila 7,24 mm, nejvyšší teplota byla naměřena
29. července 31,3 st. C. a nejnižší naopak 25. ledna - 17,7 st. C.

Hodnocení práce starostů v novinách

To, že veřejné sdělovací prostředky

mohou podléhat tendenční vlivům a ne vždy v nich musí obsahovat pravdu, dokázal článek
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jednoho začínajícího redaktora v deníku Vysočina z 15. prosince 2004. Autor se tehdy
zabýval prací zastupitelstva v jedné nedaleké obci. Ke svému článku připojil nejen kritiku
tamního zastupitelstva, ale zevšeobecnil své úvahy a napadl tak práci téměř všech malých
zastupitelstev. Místní zastupitelstvo neváhalo a zaslalo deníku svou reakci, která vyšla 8.
ledna 2005 v rubrice „Napsali jste nám“. Obec se tak zastala celé řady poctivě
pracujících zastupitelstev kraje, které své veškeré úsilí a čas, mnohdy vykonávané po
zaměstnání, věnují zvelebovaní svých obcí a blahu svých spoluobčanů.

Solidarita po celé zemi

tak by se dala nazvat vlna aktivní účasti všech

občanů naší země, ale i celé planety. Byla vlastně protiváhou obrovské katastrofy, která se
stala na Štědrý večer v Indickém oceánu. Tato oblast zažila velmi silné zemětřesení, které
nejprve poškodilo pevninu, na oceánu se pak vzedmula obrovská vlna (místy více než 10m
vysoká), která ničila vše, co jí stálo v cestě. O život přišlo tehdy celkem 160 tis. lidí,
z toho několik tisíc cizinců, nejvíce Švédů, Němců. Čechů kolem 10 (mezi nimi nebyl
naštěstí žádný občan naší obce). Jednalo se víceméně o majetnější osoby, které si chtěli
užít vánoce v exotické krajině. Lidé po celé Zemi ukázali, že jim není cizí lhostejnost nad
osudy obyvatel Thajska, Srí Lanky, Indie, Indonésie a celé řady malých států a ostrovů
v Indickém oceánu. Občané naší země darovali na pomoc postiženým kolem 300 mil. Kč,
formou bankovních převodů, složenkou, ale nejvíce formou SMS-zpráv z mobilních
telefonů (více než polovina). Pro srovnání jedna textová zpráva stála 30 Kč.

Vzrůst úrovně české ekonomiky a evropské dotace

Počínaje vstupem

do Evropské unie se naší zemi otevřely nové možnosti. I když vše nemá tak jednoznačná
pozitiva, jak se nám před vstupem zdálo, celá řada věcí se změnila. Ekonomika roste a
s ním i životní úroveň našich občanů. Srovnáme-li průměr výdělku těsně po roce 1989 a
nyní, můžeme hovořit o velkém skoku. Ne ovšem všude. Je to ve větší míře závislé na
regionu a jeho zaměstnanosti. Náš kraj Vysočina patří mezi jedny z nejchudších regionů
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s nejnižšími mzdami. I přesto lze pozorovat, že celé řadě občanů se daří relativně dobře.
Svědčí o tom výstavba rodinných domků, jejich opravy, koupěschopnost, vybavenost
domácností, atd. Do jisté míry za tím stojí i nárůst investicí z Evropské unie, který se
počínaje vstupem České republiky výrazně zvýšil a řada obcí, firem a subjektů požádaly o
evropské dotace. Jejich projekty tak byly z větší části uhrazeny z peněz Evropy, jako např.
kanalizace v Bystřici n.P. Záleží jen na tom, zda tyto prostředky budou využity rozumně.
Zatím nám vstup do Unie pomohl k dobrému startu, při kterém jsme za sebou nechali
první členský stát Evropské unie Portugalsko a předstihli ho v hrubém domácím produktu
na osobu. Česká ekonomika se opět vrátila na své pozice, které zaujímala v dobách tzv.
První republiky.

Přestavby rodinných domků a novostavby

Alois Gabriel č. 33 začal

budováním podkrovní byt. Milan Konečný č. 63 a Libor Veselý č. 86 provedli celkovou
rekonstrukci rodinného domku. Oldřich Kalvoda dokončil stavbu rodinného domku č. .

Výsledky fotbalového klubu

Narození

Zemřelí

V sezóně 2004/2005

Jiří Houdek

č.33

Mikuláš Haluška

č.52

Lucie Harvánková

č.95

Denisa Koukolová

č.

Marie Veselá

č.86

Adam Vejpustek

č.105

Filip Horníček

č.88

Bohumír Smolík

ve věku 91 let

č.

Vlasta Kolbábková

ve věku 73 let

č.
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Sňatky

Oldřich Kalvoda č.4 a Martina Koukolová z Rožné, usadili se v obci
Michal Bednář č.99 a Šárka Kocourková ze Žďáru n.S., usadili se v obci
Martina Prokopová č.105 a František Vejpustek z Kalů, usadili se v obci

Odstěhovali se

Dalibor Pekař, František Jokl, rodina Popovičova, Jiří Broža
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Rok 2006
Obec čerpá z fondů EU

Po zakoupení pozemku bývalého statku pana Jaroslava

Rychlého byl vypracován projekt na rekultivaci terénu a přípravu výstavby rodinných
domků. Ke konci roku byla zahájena první etapa zboření stodoly za statkem a vyklizení
prostor statku.

Volby do obecních zastupitelstev

10. a 11. října proběhly v naší obci volby

do obecního zastupitelstva. Voleb se zúčastnilo z 259 voličů 174 osob, kteří volili
následující kandidáty.
František Fendrych ml.

142 hlasů

František Fendrych st.

137hlasů

Alois Gabriel

130 hlasů

Ludvík Veselý

115 hlasů

Stanislav Křenek

111 hlasů

Libor Veselý

76 hlasů

Složení obecního zastupitelstva

Na základě volebního výsledku bylo na

ustavující schůzi zvoleno obecní zastupitelstvo v následujícím složení:
František Fendrych st.

starosta obce

Ludvík Veselý

zástupce starosty

František Fendrych ml., Alois Gabriel, Stanislav Křenek

členové

Libor Veselý

náhradník

Volby do Poslanecké sněmovny

se uskutečnily 2. a 3. června a byly plné

očekávání. Celá řada voličů naší obce vyrazila do volební mistnosti, aby podpořila svou
stranu. Z 259 voličů volilo celkem 199 osob následující strany a uskupení:
ČSSD

81 hlasů
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ODS

40 hlasů

KSČM

34 hlasů

KDU-ČSL

26 hlasů

Strana zelených

15 hlasů

Právo a spravedlnost

1 hlas

US-DEU

1hlas

SNK (Sdružení nezávislých kandidátů)

1 hlas

Celkový výsledek: ODS 35,38%, ČSSD 32,32%, KSČM 12,81%, KDU-ČSL 7,22%, Strana
zelených 6,29%. Volby dopadly absolutním krachem. Po celých 8 měsících se podařilo
sestavit provizorní vládu.

Setkání rodáků

V sobotu 24. června se v obci Věchnov uskutečnilo první setkání

rodáků, tedy bývalých občanů obce, kteří měli možnost zavzpomínat si s místními občany
na jejich působení v obci. Někteří z nich přijeli jen z okolních obcí, kam se odstěhovali ke
svým životním partnerům nebo za lepším bydlením. Dorazili však rodáci ze vzdálených
koutů naší vlasti, dokonce i ze zahraničí, tedy pokud za něj považujeme sousední
Slovensko.
Toto jedinečné setkání si nenechalo uniknout na 88 bývalých občanů Věchnova.
Nejstarší a zároveň nejvzdálenější rodák obce přicestoval z Karlových Varů. Byla jím
paní Hedvika Suchopárková, roz. Bednářová, která se v tomto roce dožívá úctyhodných
92 let a těší se nadále výbornému zdraví. Naopak nejmladším občanem sotva
dvouměsíčním byla místní občanka Eliška Svobodová.
Každý z rodáků byl osobně přivítán zastupitelstvem obce v místním kulturním
domě. Setkání bylo zahájeno vystoupením dětí místní mateřské školy, na které navazovalo
přivítání starostou obce panem Františkem Fendrychem st. a krátká zpráva o dění v obci
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od roku 1945 do současnosti přednesená zástupcem starosty panem ing. Ludvíkem
Veselým.
Dalším programem setkání byla slavnostní mše svatá v místní kapli sv. Antonína,
obětovaná za místní občany i bývalé rodáky. Při bohoslužbě byl slavnostně vysvěcen nový
prapor místního hasičského sboru, který v tomto roce slaví 110 let založení sboru. Mši
celebroval páter Karel Rozehnal z Bystřice n.P. a páter Jaroslav Rychlý ml., potomek
místního statkáře Jaroslava Rychlého st. V souvislosti s bohoslužbou před kaplí sv.
Antonína je nutno podotknout, že termín setkání rodáků nebyl vybrán náhodně. V mnohém
měl být i připomínkou padesátého výročí vysvěcení kaple.
Po společném obědě se místní i bývalí rodáci odebrali k prohlídce budovy bývalé
školy, kulturního domu, kanceláře obecního úřadu, místní hasičské zbrojnice a nově
rekonstruovaného sportovního hřiště. V budově školy byla umístěna zcela unikátní výstava
fotografií, kterou občané Věchnova poskytly široké veřejnosti. K vidění byly fotografie
různých dat, mapující akce, které v blízké i vzdálené minulosti ve Věchnově proběhly (jako
např. tradiční hody, rekonstrukce obecních budov, školní fotografie, panoramatické
fotografie, fotografie okolí obce, atd.)
Setkání rodáků bylo zakončeno společnou zábavou na místním výletišti za
doprovodu „Venkovské kapely“.
V této souvislosti nezbývá než poděkovat všem za organizaci celé akce, která
jedinečným způsobem umožnila setkání místních i bývalých rodáků. Spousta z nás si
uvědomila, že obec Věchnov tvoří nejenom občané zapsaní k trvalému bydlišti, ale i její
bývalí rodáci, kteří své rodiště nadále milují, rádi se do něj vrací a šíří povědomí o něm
v místě svého nového působiště.

110. výročí založení hasičského sboru

Akcí, která bezprostředně navazovala

na setkání rodáků, byla oslava 110. výročí založení hasičského sboru ve Věchnově. Z
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blízkého okolí se sjely sbory dobrovolných i profesionálních hasičů, aby oslavili a zároveň
poděkovali věchnovskému sboru za jeho dlouholetou činnost.
Věchnovský hasičský sbor vznikl v roce 1896 řídíce se heslem „Bohu ke cti,
bližnímu ke pomoci“. Toto heslo nese také nový prapor, který byl vysvěcen předchozí den
u příležitosti padesátého výročí vysvěcení kaple a setkání rodáků.
Oslava 110. výročí založení sboru se uskutečnila na místním výletišti v neděli 25.
června za hojné účasti okolních okrskových sborů a místních občanů. Při této příležitosti
pronesl starosta sboru pan František Fendrych st. slavnostní projev a uvítal všechny hosty
a krátce se zmínil o historii Sboru dobrovolných hasičů ve Věchnově.
Pohlédněme tedy i my v krátkosti na více jak stoleté působení sboru v obci
Věchnov. V době založení, tedy 8. srpna 1896, čítal sbor jen několik málo členů. Postupně
byla zakoupena koňská stříkačka (dodnes plně funkční), hákové a střechové žebře a 186
hadic v ceně 1.100 Zlatých. V roce 1900 zasáhl obec rozsáhlý požár, který zachvátil pět
selských usedlostí. Místnímu sboru jej pomáhalo hasit dalších deset okolních sborů.
V roce 1938 sbor kupuje motorovou stříkačku v ceně 20.000 Kčs a postupně ji splácí
spořitelně v Bystřici n.P z výtěžku z místních zábav a divadel. V roce 1978 byl nákladem
obce a většinou ve formě dobrovolných brigád postavena nová hasičská zbrojnice. V roce
1984 byla sboru přidělena nová stříkačka PPS 12. Za posledních 20 let se sbor zúčastňuje
s dvěma družstvy okrskových soutěží a organizuje společně s TJ Věchnov tradiční hody
s májí. V současné době má sbor 49 členů, z toho 15 žen.
O tom, že sbor dobře pracuje, svědčí četná vyznamenání, udělená jak okresním,
tak i celostátním vedením Hasičů. Ne jinak tomu bylo i při oslavách 25. června. Celkem
bylo vyznamenáno 11 členů místního hasičského sboru.

Počasí

v tomto roce jsme si opravdu nemohli stěžovat na nedostatek sněhu. Alespoň

první tři měsíce. Leden byl tradičně nejchladnějším měsícem. Teplota se místy blížila až k
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22st. Celsia v polovině měsíce. Silné mrazy střídaly sněhové srážky, které většinou
napadly přes noc a dosahovaly po několik dní pravidelně hodnoty kolem 10 -20 cm, takže
sněhová pokrývka činila něco kolem 60 cm. V místech nějakých terénních nerovností i
něco přes 1 metr. Podobně tomu bylo i v únoru i v březnu. Teploty již nedosahovaly
takových arktických hodnot, ovšem přibývaly sněhové srážky i s nimi i sněhová pokrývka,
která se neustále pohybovala nad hranici 40 cm. Léto, až na druhou polovinu července,
kdy se teplota pohybovala nad 30 st. Celsia, bylo také o něco chladnější a tak jsme
pomalu nabyli dojmu, že i nadcházející zima bude taková. Polovina nejteplejšího měsíce
v roce, srpna, byla ve znamení dešťových srážek, teplejší počasí bylo až v září. Koncem
září však došlo ke zlomu. Mírný podzim ne a ne skončit a protáhl se až do konce roku.
Sníh už jsme si prakticky neužili, až na tři dny začátkem listopadu. A co řicí souhrně o
tomto roku v číslech? Nejvyšší naměřená teplota byla dosažena 21. července 33 st. Celsia,
nejnižší naopak -22 st. Celsia 23. ledna. Průměrná roční teplota dosáhla hranice 7,9 st.
Celsia, celkem napadlo 721 mm srážek, z toho 171 cm sněhu. Nejvyšší sněhová pokrývka
dosáhla 67 cm a pokrývala naši krajinu celkem 94 dní.

Extrémní zima

Prakticky od listopadu roku 2005 až do dubna trvala po celé

Evropě extrémní zima. Byla to podle meteorologů nejdelší zima za posledních 30 let.
V naší obci trvala, počítáme-li dny se sněhovou pokrývkou, od 19. listopadu 2005 do 30.
března 2006, tedy 134 dnů. Zvláště Každý den nás paní Zima zásobovala novou nadílkou
sněhu nebo se představovala třeskutými mrazy. V polovině ledna nebyly výjimkou teploty
kolem -20 st. C. (nejnižší -22,2 st. C.). Když se obloha zatáhla, spustily se sněhové přívaly.
Výjimkou pak nebyla sněhová pokrývka kolem 10-15cm. Spousta občanů už byla pěkně
znechucena délkou zimy, zvláště když se musela brodit místy až 60 centimetrovou
pokrývkou sněhu. Jak se zpívalo v jedné oblíbené písni Jarka Nohavici „Ladovská zima“,
kterou písničkář složil jako reakci na nekonečnou zimu. Zpívalo se vní „děcka sáňkují už
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jen z povinnosti“. Ani motoristé to neměli jednoduché. Vždyť silnice lemovaly bariéry
místy až dvoumetrové, mezi kterými jen stěží mohl jedním směrem projet jeden osobní
automobil. V naší obci musely být nasazeny nakladače, které hromady sněhu přemístily na
místa, kde tolik nepřekážely. Cesta do práce se pro mnohé občany stala opravdovým
dobrodružstvím, především do našeho okresního města nebo do Brna. V současné době
rozvinutá kamionová doprava mnohdy nerespektovala základní pravidla zimního provozu
a řidiči kamiónů vyjížděli s letními pneumatikami. Na dlouhou dobu pak kamiony
zablokovaly hlavní tahy a spousta osob se do práce dostala s velkým zpožděním nebo
vůbec. Podniky údržby silnic si stěžovaly na nedostatek posypového materiálu a hlavně na
nedostatek financí, neboť už dávno vyčerpaly rozpočet i na letní opravy silnic. Co však je
nejhorší, že bohatá nadílka sněhu dokonce ohrozila lidi na životě. Na střechách domů
ležela místy až 50-60 cm sněhu, a proto spousta občanů musela tuto masu sněhu sházet.
Nejednalo se opravdu o žádný prachový sníh, vždyť jeden m2 dokonce dosahoval váhy
kolem 200 kg. V naší zemi, ale hlavně v zahraničí, se již několik objektů dokonce zřítilo,
jako např. nákupní centra - Ostrava, sportovní haly - Přibyslav. V Polsku, v Bavorsku a
Rusku doplatilo několik lidí životem na nedůslednost kontroly sněhem zatížených střech.

Extrémní zima podruhé

I když zima na počatku tohoto roku vypadala, že si

s lidmi bude jen pohrávat, neustále jsme se museli brodit metry sněhu, vypadal konec roku
úplně jinak. Pouze začátek listopadu předpovídal nečekaný nástup přívalů sněhu, hned
však za několik dní se sníh rozpustil a objevil se až koncem měsíce ledna následujícího
roku. Kvůli náhlému příchodu zimy musely být tradiční hody přesunuty po dlouhé době do
kulturního domu. Jestliže minulá zima byla nejchladnější a nejbohatší na sníh za
posledních třicet let, tak tato zima byla zase nejteplejší za posledních třicet, někdy až
padesát let. Komu by se jen podařilo chodit v podzimním oblečení v údajně zimních
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měsících. Ani ranní teploty neklesaly pod bod mrazu, naopak se místy pohybovaly nad
hodnotou 10 st. Celsia.

Politika jen občany znechucuje

Po neúspěšních povolebních jednání o

sestavení vlády, které se táhly prakticky do začátku ledna následujícího roku, při kterých
padla jedna vláda a byla sestavena poloprovizorní vláda, již lidé totálně rezignovali na
sledování veškerého politického dění. Každý brzy zjistil, že i bez vlády dokáže stát
fungovat, avšak potřebné reformy se neřeší. Rezignovali jsme na boj politiků o vládní
posty. Je to jasný důkaz toho, že se naše mladá demokracie vyvíjí. I v západní Evropě
musela celá řada zemí řešit povolební pat, avšak na rozdíl od malého provičního Česka se
pár jedinců dokázalo domluvit.

Přestavby rodinných domků a novostavby

Narození

Eliška Svobodová

Zemřelí

Sňatky

Stavbu rodinného

Aleš Martínek

č. 63

Jaromír Špaček

ve věku 76 let

Marie Pokorná

ve věku 77 let

č.

Pavel Křenek a Martina Kovaříková odstěhovali do Lanškrouna
Lucie Koláčková a Pavel Flos odstěhovali se do Domanínku

Odstěhovali se

Michal Bednář a Šárka Bednářová odstěhovali se do Žďáru n.S.

1. Iveta Benešová, Antonín a Josef Benešovi nejml. do Žďáru n.S.

