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ZPRAVODAJ  
OBCE VĚŽNÁ 
ČÍSLO 3                2009 

 

Váţení spoluobčané, milí sousedé! 

 

Rok se s rokem sešel, a jak uţ se stalo pro 

Vás téměř tradicí a pro mě a další členy naší „redakční 

rady“ povinností, rád bych připomněl formou obecní-

ho zpravodaje dění v uplynulém roce a nastínil plány 

v roce nastalém, případně další výhledy do budoucna.  

 Hned na úvod bych chtěl podotknout a při-

pomenout, ţe chod a budoucnost obce není v rukou 

starosty či několika zastupitelů, ale všech jejích obča-

nů, vlastníků a uţivatelů nemovitostí. To samozřejmě 

v závislosti na podmínkách poskytnutých státem a 

moţnostech spolupráce při získávání nejen finančních 

prostředků, ale i celkového vypořádávání se 

s konkrétními problémy dané doby. Prostě vše souvisí 

se vším a my se dnes nacházíme v době nelehké a 

všichni to více či méně cítíme nebo pocítíme, ač pro-

gnózy pro obce byly, i kdyţ nevím proč, ještě nedávno 

příznivé, dnes uţ je jasné i největším optimistům, ţe 

dopad současné krize se logicky promítne přinejmen-

ším v jejich daňových příjmech. Samozřejmě i zákla-

dem našeho rozpočtu jsou hlavně daně závislé na 

příjmech občanů a jejich koupěschopnosti. Tato pravi-

dla nijak neovlivníme. Jedinou obcí ovlivnitelnou daní 

je daň z nemovitosti. Tuto moţnost jsme v minulém 

roce vyuţili a nová vyhláška o její výši je v platnosti 

uţ pro letošek.  

 Při tvorbě rozpočtu obce na letošní rok vy-

cházelo zastupitelstvo z reálných příjmů v roce 2008 a 

ty byly hlavně zásluhou změn v rozdílení daní o něco 

vyšší neţ v letech minulých. O konkrétní výši roz-

počtu i jeho jednotlivých poloţkách či případných 

změnách jste samozřejmě informováni na úředních 

deskách a internetových stránkách obce.  

 Ale vrátím se k věcem konkrétním a srozumi-

telnějším, tedy jiţ úplně či alespoň částečně uskuteč-

něným za uplynulý rok. Tak tedy zimních měsíců jsme 

vyuţili jednak k některým nutným pracem v obecních 

lesích, ať uţ šlo o likvidaci kalamitního dřeva a pro-

bírky sušin nebo čištění nových parcel. Některé tyto 

činnosti byly dokončovány ještě na podzim. 

V kulturním domě byla provedena povinná kompletní 

revize elektrické instalace a současně oprava vnitřních 

omítek a nátěrů v sále a na jevišti. V loňském zpravo-

daji jsem Vás informoval o podání ţádosti na SZIF 

(Státní zemědělský intervenční fond) o dotaci na reali-

zaci projektu „Úprava veřejného prostranství obce 

Věţná“. Po provedení dalších úprav a oprav projektu 

nám byla v březnu dotace z Programu rozvoje venko-

va (PRV) přislíbena ve výši 90% z celkového roz-

počtu téměř 900 000,- Kč. Hned jsme započali s jeho 

realizací vykácením některých stromů na návsi, vybu-

dováním schodů u mostu a opěrné zdi a schodů u fary. 

V té době jsme také opravili fasádu západní stěny 

budovy OÚ, hlavní budovy fary a výměnu oken ve 

třídě staré školy. Tyto práce s rozpočtem více neţ 

200 000,- Kč byly hrazeny 60% dotací Kraje Vysočina 

z programu POV. Všechny tyto práce byly dokončeny 

i s následným úklidem do pouti. K sečení návsi a 

prostranství v obcích před poutí jsme jiţ vyuţili nový 

zahradní traktor, který byl současně s ruční sekačkou, 

křovinořezem a motorovou pilou zakoupen s 90% 

dotací v rámci zmíněného projektu PRV.  

Květen uţ byl věnován přípravám akce roku, 

tedy „Setkání rodáků a přátel obcí Věţná a Brná“, 

které se uskutečnilo 24.5.2008. Přípravu této akce, její 

průběh a hodnocení ponechám jiným. Nerad bych 

totiţ na něco, či někoho, zapomněl. Omezím se jen na 

projevení „DÍKU“ všem místním organizátorům i 

lidem, kteří byli jakoukoli měrou či způsobem ochotni 

přispět ke zdárnému a pestrému průběhu a nelitovali 

proto svého volného času a sil. Díky patří všem spon-

zorům a přispěvatelům. Tato událost mi vrátila do ţil 

optimismus a přesvědčení, ţe máme ještě v obci lidi, 

kteří jsou schopni strhnout k aktivitě další a ochotni 

udělat tolik pro dobrou věc. Řekl jsem, ţe nebudu 

mluvit konkrétně, ale víme, koho mám na mysli. Ještě 

jednou touto cestou a veřejně děkuji za spolupráci a 

těším se na další.  

Během celého léta probíhala kromě běţné 

údrţby obce realizace projektu PRV. Bylo vysázeno 

18 vzrostlých stromů, přibyla další část opěrné zdi ve 

farském dvoře a ten byl kompletně upraven, oset a 

část vyštěrkována. V červenci a srpnu byly dle plánu 

zpevněny komunikace a chodník na Pršíně, před farou 

a na hlavní návsi. Také ozelenění záhonů u fary se za 

vydatného zalévání, zdá se, podařilo. V září jsme si od 

práce odskočili na výlet do Věţné u Ţďáru nad Sáza-

vou, které jsme stihli oplatit návštěvu při našem Se-
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tkání rodáků, na které byli zástupci občanů této stejně 

se jmenující obce v ČR pozváni. Myslím, ţe všichni 

zúčastnění se dobře bavili a byla tím započata tradice 

vzájemných styků do budoucna. 

Co se týče praktického vylíčení uskutečně-

ných viditelných změn v obci, myslím, ţe to bylo 

velmi stručně a jasně vše podstatné. Do konce roku 

jsme ještě postavili kostru a střechu přístřešku za-

střešující vchod do budovy bývalé školy, coţ bylo 

součástí ţádosti o krajskou dotaci společně s výměnou 

oken a opravou fasády. 

Na podzim proběhly volby do krajských za-

stupitelstev spojené v našem regionu s volbami senát-

ními. Jejich výsledky jste jistě postřehli. Tentokrát se 

shodovali ty v naší obci ve velké míře s těmi celko-

vými a přinesly zásadní změny ve vedení Kraje. Zatím 

to ale vypadá, ţe pro vesničky jako je naše se moc 

nezmění. Spolupráce s naším Krajem Vysočina byla 

dosud ve většině případů úspěšná a výhodná. V roce 

2008 jsme získali od Kraje hned tři dotace, i kdyţ ne 

vţdy v poţadované výši.  

Neţ napadl první sníh a postavili a nasvítili 

jsme vánoční strom, stihly členky ČČK v tradiční 

spolupráci s hasiči uklidit náves od listí i ostatního 

nepořádku. Konec roku starého a začátek nového byl 

spojen s vyrovnáváním účtů a shromaţďováním pod-

kladů a materiálů potřebných pro závěrečné zúčtování 

dotace z PRV. Jistě příjemnější je projekty vymýšlet a 

realizovat neţ ţádat, shánět peníze a účetně uzavírat. 

Jestli je někdo opačného názoru, nechť se mi prosím 

dobrovolně přihlásí a nudit se nebude. Účtování věcí 

uskutečněných souvisí s vyplácením dotací a umoţně-

ní plánování dalších investic.  

Nebudu se nijak podrobně zabývat rozpočtem 

na letošní rok. Jen nastíním hlavní záměry zatím více 

méně odsouhlasené zastupitelstvem. Největším zatíţe-

ním pro účet bude nutná oprava střechy na stájích 

v areálu bývalé fary. Zatím se podařilo zajistit příslib 

dotace z Havarijního fondu Ministerstva kultury, jejíţ 

výši bychom měli vědět v nejbliţších dnech, ale bude 

maximálně 60% z celkových nákladů rozpočtovaných 

na více neţ 800 000,- Kč. Další prací částečně dotova-

nou z POV Kraje Vysočina bude zastřešení tzv. sta-

rých hasičáren ve Věţné a v Brné. Finanční dotace 

minimálně 60% z Ministerstva pro místní rozvoj by 

měla pomoci při kompletní opravě kapličky v Brné.  

Jiţ loni jsem Vás informoval o záměru podat 

ţádost na dotaci na projekt nové kanalizace ve Věţné, 

včetně čističky odpadních vod. Tento projekt je prak-

ticky připraven a uhrazen s dotací Kraje Vysočina ve 

výši 45%. Na základě tohoto projektu lze nyní ţádat 

dotace a hledat cestu k realizaci. Bohuţel, nyní při 

přípravě stavebního řízení, jehoţ součástí jsou souhla-

sy jednotlivých vlastníků s věcnými břemeny či prode-

jem pozemků v případě realizace čističky dochází ke 

zbytečným problémům, které mohou mít za důsledek 

zdrţení o další rok, protoţe ţádosti mají max. dva 

termíny v roce.  

Další akce a investice jsou kromě běţné 

údrţby obce a majetku a provozu obecního úřadu 

závislé na moţnostech plynoucích samozřejmě na 

přílivu financí do obecní kasy. Samozřejmě jsou vítá-

ny všechny podněty občanů, jejich názory a připomín-

ky k dění v obcích a jejímu hospodaření. Současně 

bych si přál, aby si kaţdý uvědomil, ţe obec má právo 

očekávat pochopení jejich potřeb a poţadovat plnění 

povinností obyvatel a vlastníků nemovitostí. 

Doufám, ţe spoluprací nás všech se nám dál 

bude dařit překonávat překáţky a výsledkem bude 

potěšení z dokončených děl a úspěchů. Navzdory 

hektické době, ve které ţijeme, vyšším poţadavkům 

na lidi, techniku a infrastrukturu, stále nedostatečným 

finančním zdrojům, jsem přesvědčený, ţe drţet stan-

dardní, ne-li zvyšovat úroveň ţivota v naší obci se 

nám společnými silami daří.  

Mnoho v naší obci je potřebné vybudovat, 

vylepšit a zkrášlit. Na to je potřebné hodně úsilí, prá-

ce, jednání, projektů ale i dobré vůle, spolupráce, 

ochoty a tolerance. 

Vyuţívám této příleţitosti k poděkování 

všem, kteří jakoukoliv formou a mírou přispívají ve 

prospěch obce, obohacení jejího kulturního i duchov-

ního ţivota, protoţe budoucnost obce je v rukách 

jejích občanů. 

Přeji Vám víc lepších dní neţ těch horších, 

víc lásky neţ nenávisti, víc radosti neţ smutku. Pevné 

zdraví a hodně úspěchů v pracovním i osobním ţivotě. 

 
Ladislav Vlach 

starosta obce 
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SETKÁNÍ RODÁKŮ A PŘÁTEL OBCÍ 
VĚŽNÁ A BRNÁ 

Dne 24.5.2008 se v naší obci uskutečnilo his-

toricky první Setkání rodáků a přátel obcí Věţná a 

Brná. 

Tato akce se začala připravovat  hned po roz-

hodnutí zastupitelstva obce dne 3.12.2007. Nastala 

doslova mravenčí práce se sháněním adres rodáků, 

kteří zde jiţ neţijí, starých materiálů, fotografií a do-

kumentů. Coţ byl úkol sice náročný, ale zdaleka ne 

nejtěţší. 

Poté jsme vymýšleli program. První pomoc-

nou ruku podal náš pan farář, který navrhl zahájení 

slavnostní mší od 11 hod. a zajistil návštěvu tehdejší-

ho generálního vikáře z Českých Budějovic Mons. 

Jana Baxanta a P. Františka Říhy.  P. J. Šmejkal a P. 

F. Uhlíř jako bývalí duchovní správci se bohuţel 

z účasti omluvili. Inspiraci jsme čerpali ze zapůjče-

ných videokazet a DVD z podobných Setkání 

z Metánova, Vyskytné, Velké Chyšky, Salačovy Lho-

ty a Bedřichova. Za cenné poznatky vděčíme také 

kapele Jetřicháci.  

Po odeslání pozvánek bylo jiţ vše v reţii na-

šich spolků ČČK a SDH. Členky ČČK uklidily náves, 

kulturní dům, kde umyly okna a ušily nové záclony, 

uklidily třídu v bývalé škole a připravily nástěnky 

s fotografiemi. Hasiči  natírali zdi u kostela a hřbitova, 

vyklízeli třídu v bývalé škole. 

Mezitím postupně přicházely dopisy od oslo-

vených rodáků s potvrzenou účastí či neúčastí. Zajiš-

ťovali jsme výrobu pamětních listů, skleniček, nových 

pohlednic a prezentace. 

V týdnu před Setkáním se dolaďovaly po-

slední detaily. Ve čtvrtek se stavěly stany, sekla se 

náves a okolní prostranství. V pátek se připravoval sál 

kulturního domu, kostel, psaly se seznamy rodáků 

k prezenci a proslovy. 

 
V sobotu se rodáků sjelo na 250. Průběh dne 

jiţ všichni znáte. Moc rádi jsme u nás přivítali počet-

nou skupinu občanů z Věţné, okr. Ţďár nad Sázavou, 

se kterými jsme navázali druţbu, ve které úspěšně 

pokračujeme. 

Děkujeme tímto Vám všem, kteří jste jakým-

koliv způsobem přispěli ke zdárnému průběhu tohoto 

Setkání. V první řadě děkujeme členkám a členům 

ČČK a SDH Věţná, kteří se na přípravách, organizaci 

a průběhu Setkání podíleli nejvíce. Členkám ČČK za 

připravení občerstvení, obsluhu rodáků a prezenci 

účastníků, hasičům za řízení dopravy a zajištění ob-

čerstvení v hasičárně. Dále pak Kraji Vysočina, který 

nám poskytl dotaci, VOD Kámen hlavně za sponzor-

ský dar ve formě oběda, agentuře Agronom, Ing. Jaro-

slav Tomšů za zapůjčení stanu a nástěnek, panu Vác-

lavu Vlachovi a jeho kolegovi za projíţďky koňmi, 

paní Markétě Jílkové za sladké kostelíčky pro děti, 

paní Olze Krškové a Heleně Šafratové za hudbu a 

zpěv v kostele, věţenským dětem za přednášení a 

tancování, souborům Straţišťan a Straţišťánek za 

taneční vystoupení, Jetřichákům, ţe nás bavili do 

časného rána a všem ostatním, které není v našich 

silách zde vyjmenovat proto, abychom na někoho 

nezapomněli. 

Děkujeme téţ všem hostům, ţe přijali naše 

pozvání: Ing. Pavel Hájek, tehdejší náměstek hejtmana 

Kraje Vysočina; Ing. Josef Houček, předseda VOD 

Kámen; Ing. Jiří Studnička, TZÚS Praha; Dalibor 

Jaroš, starosta obce Kámen; Hana Bendová, starostka 

obce Eš; Mons. Jan Baxant; P. František Říha; P. Jan 

Poul. 

Bohuţel se někteří občané chovali jako vzácní 

hosté a opomenuli zaplatit účastnický poplatek. Ten 

nebyl pouze za jídlo, ale měl uhradit část nákladů. 

Smutné na tom je, ţe téměř všichni, kteří Setkání 

připravovali, si ho s naprostou samozřejmostí uhradi-

li… 

 
 Ač mi to všechno někdy připomínalo slavnou 

trilogii Slunce, seno,… kdyţ měli do Hoštic přijet 

Italové, troufám si říct, ţe se Setkání velice vydařilo. 

Za to patří dík hlavně Vám všem, protoţe bez Vašeho 

přístupu a pomoci bychom toto nikdy v takové míře 

zvládnout nedokázali. Doufám, ţe si tuto akci ještě 

někdy zopakujeme! 

   Za organizátory

 Miloslava Zíková  
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CZECH POINT 

 
Český Podací Ověřovací Informační Národní 

Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by 

měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – 

veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit 

několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech 

POINT bude slouţit jako asistované místo výkonu 

veřejné správy, umoţňující komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data 

ne občan“.  

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit ga-

rantovanou sluţbu pro komunikaci se státem prostřed-

nictvím jednoho universálního místa, kde bude moţné 

získat a ověřit data z veřejných i neveřejných infor-

mačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, 

převést písemné dokumenty do elektronické podoby a 

naopak, získat informace o průběhu správních řízení 

ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení 

řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální vyuţití 

údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizová-

ny poţadavky na občany. 

Projekt Czech POINT přináší značné ulehče-

ní komunikace se státem. V některých situacích bude 

stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi pro-

jektu by občan mohl své záleţitosti vyřizovat i z do-

mova prostřednictvím internetu. 

CO POSKYTUJE CZECH POINT 
 Výpis z Katastru nemovitostí 

 Výpis z Obchodního rejstříku 

 Výpis z Ţivnostenského rejstříku 

 Výpis z Rejstříku trestů 

 Přijetí podání podle Ţivnostenského zákona 

(§ 72) 

 Ţádost o výpis nebo opis z Rejstříku trestů 

podle zákona č. 124/2008 Sb. 

 Výpis z bodového hodnocení řidiče 

 Vydání ověţeného výstupu ze Seznamu kva-

lifikovaných dodavatelů 

 Podání do registru účastníků provozu modulu 

autovraků ISOH 

 Czech POINT E-SHOP – výpisy poštou 

 

Obec podala ţádost dotaci na zřízení kon-

taktního místa Czech POINT na Obecním úřadě ve 

Věţné. To obnáší zejména nákup potřebného technic-

kého a počítačového vybavení. K realizaci tohoto 

projektu by mělo dojít do 30.6.2009. 

 

Ing. Pavel Martinec 

místostarosta obce 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE 
VĚŽNÉ 

 
První naší akcí v roce 2008 bylo jiţ tradičně 

uspořádání plesu, který se konal dne 9.2. K tanci a 

poslechu nám zahrála kapela Dlouhá chvíle. Ples se 

vcelku vydařil, škoda jen, ţe účast hostů byla slabší. 

        S nástupem jara se vţdy začíná roztáčet kolo-

toč hasičských soutěţí. Jelikoţ jsme nechtěli tentokrá-

te ponechat nic náhodě, zhotovili jsme si překáţky pro 

poţární sport, aby cvičící druţstvo mělo na čem tréno-

vat. 

       10.5. jsme vyrazili na zkušenou do Obrataně 

na tzv. Táborskou ligu, kde jsme se umístnili na 13. 

místě. 

        Týden poté, 17.5., jsme jeli do Obrataně 

znovu, tentokráte na okrskovou soutěţ. V tomto klání 

druţstev  soutěţících v rámci okrsku se nám podařilo 

po mnoha letech zvítězit a mohli jsme se radovat 

z postupu do okresní soutěţe.  

        Ještě nám ani  neuschly hadice a uţ tu byly 

finální přípravy na největší akci roku v obci, a to Se-

tkání rodáků. Připravoval se sál v Kulturním domě, 

stavěl stan, prováděly se poslední přípravy. Při samot-

ném konání akce jsme zajišťovali pořadatelskou sluţ-

bu a starali se o občerstvení. 

        31.5. jsme obveselili děti při Dětském dni. 

Není nic lepšího neţ si na vlastní kůţi vyzkoušet,  jak 

stříká  opravdová stříkačka a leze se přes překáţky. 

        13.6. jsme se zúčastnili oslav 130 let zaloţení 

SDH Velká Chyška, kde jsme se po nezaviněném 

opakovaném startu umístili na 14. místě. 
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         Další víkendy byly ve znamení příprav na 

okresní soutěţ v poţárním sportu, která se konala dne 

12.7. v Pelhřimově. Zde jsme obsadili 7. místo. 

         Hned další týden, tj. 19.7., jsme zvítězili 

v Benešově u Kamenice n. Lipou. Toto vítězství nás 

potěšilo, neboť spolu s diplomem jsme si odvezli i sud 

piva. 

         Na přelomu prázdnin, 2.8., jsme uspořádali 

diskotéku, abychom přivykli nočnímu ţivotu, neboť 

nás čekalo noční cvičení. 

         To se uskutečnilo hned další sobotu 8.8. 

v Salačově Lhotě. V těţké konkurenci 22 muţstev 

není 12. místo  k zahození. 

         27.9. jsme se na závěr sezony opět rozjeli do 

Obrataně, tentokráte však s naší nejstarší stříkačkou. 

Konala se zde výstava hasičské techniky od prvopo-

čátků aţ po současnost. Naše 110 let stará koňka zde 

slavila úspěch jako za starých časů a na závěr výstavy 

jsme ji předvedli  i v akci. 

         Po ukončení soutěţní sezony jsme veškerou 

techniku ošetřili a připravili na zimu. 

         29.11. jsme uspořádali Kateřinskou diskoté-

ku. 

         Rok jsme tradičně zakončili Silvestrovskou 

diskotékou. 

         Během celého roku jsme v rámci svých moţ-

ností vypomáhali OÚ, trénovali na jednotlivé soutěţe 

a starali se o svoji techniku. 

         Na závěr bychom rádi všem členům hasič-

ského sboru poděkovali za jejich práci v roce 2008 a 

popřáli mnoho elánu do roku 2009, kdy slavíme 110. 

výročí zaloţení sboru.. 

Miroslav Zíka, starosta sboru 

Jan Zíka, velitel sboru 

 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VE VĚŽNÉ 
První akcí roku 2008 bylo pořádání jiţ tra-

dičního karnevalu dne 1.3.. Sešlo se asi 65 dětí. 

O hudbu a zábavu se opět postarala skupila JEZEVCI. 

Děkujeme tímto všem sponzorům za krásné ceny a 

všem, kdo se na organizaci a přípravách podíleli. Ve-

čer se konala Maškarní zábava. Účast byla obvyklá. 

 
Před poutí jsme provedli tradiční jarní úklid 

obce. 

26.4. se konala Pouťová diskotéka. 

Počátkem května jsme se skoro všechny vy-

fotografovaly k 50. výročí zaloţení ČČK. 

24.5. jsme napomáhali hladkému průběhu Se-

tkání rodáků. 

31.5. proběhl ve spolupráci s místními hasiči 

dětský den, kterého se zúčastnilo 32 dětí. Děti byly na 

závěr odměněny diplomem a špekáčkem. Celé odpo-

ledne bylo zakončeno kácením máje. 

V listopadu jsme provedli podzimní úklid ob-

ce. 

15.11. se konala Výroční členská schůze s 

oslavou 50. výročí zaloţení spolku. 

Miloslava Zíková  

 

CO SE JEŠTĚ DĚLO VE VĚŽNÉ? 
 2.2. - Masopustní průvod za účasti 13 masek 

 30.4. - odpoledne stavění máje a večer pálení čaro-

dějnic 

 5.7. -  jsme tradičně přivítali prázdniny a 29.8. 

jsme se s nimi tradičním způsobem rozloučili 

 6.9. - jsme navštívili druţební obec Věţná  

 
 5.12. - návštěva čertů z pekla, anděla a Mikuláše 

 20.12. - turnaj ve stolním tenise 

 

CO SE BUDE DÍT VE VĚŽNÉ? 
 7.3. - Dětský karneval, začátek ve 13:30, hrají 

Jezevci 

 4.4. - Divadlo ochotnického souboru z Častrova 

 18.4. - Vítání občánků 

 24.4. - Pouťová diskotéka  

 9.5. - Hasičské cvičení, oslavy 110. výročí zaloţe-

ní sboru 

 Květen/červen - Dětský den, termín bude upřesněn 

 Tradiční vítání a konec prázdnin 

 Prosinec (sobota před Štědrým dnem) - Turnaj ve 

stolním tenise 

 

Miloslava Zíková 
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POČET OBYVATEL K 1.1.2009 
V loňském roce se: 5 obyvatel přihlásilo 

      10 obyvatel odhlásilo 

 

Narodili se 3 občánci: Dominik Daněk, Marie Tichá a Markéta Martincová. Do ţivota jim přejeme hlavně hodně 

zdraví a štěstí. 

 

K 1.1.2009 má Věţná 100 obyvatel a Brná 23 obyvatel. 

 

DALŠÍ INFORMACE 

POPLATKY 

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

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

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

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

 

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

Pro sběr tříděného odpadu (papír, sklo, plasty) je moţno vyuţít sběrného místa u budovy Obecního úřadu.  

 
Miloslava Zíková, Ing. Pavel Martinec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj obce Věţná, č.3 (v r.2009 č.1) 

Redakční rada: Ladislav Vlach, Jan Zíka, Miroslav Zíka, Miloslava Zíková, Ing. Pavel Martinec 


