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Vážení spoluobčané, sousedé,  

čas plyne jako voda a už je to zase rok, kdy jsem 

se Vám, spolu s dalšími přispěvateli, snažil připome-

nout, co se dělo v uplynulém roce v naší obci, co se 

podařilo uskutečnit nebo alespoň přiblížit či napláno-

vat pro čas budoucí. 

Předpokládal jsem tenkrát, že období finanční kri-

ze se promítne více či méně do života každého z nás a 

její dopady neminou ani daňové příjmy obecní kasy. 

Teď už víme, že konkrétní propad těchto základních 

příjmů byl téměř patnáct procent, ale mám obavy, že 

letošní ztráta bude ještě vyšší, a s tímto výhledem 

počítalo zastupitelstvo při tvorbě rozpočtu na letošní 

rok schváleném při únorovém zasedání. Jeho konkrét-

ní podobu jste již našli nebo najdete samozřejmě ve 

zveřejňovaném zápise. Při jeho porovnání se skuteč-

nými čísly roku minulého je rozdíl zarážející, ale ten 

je především způsoben čerpáním dotací přislíbených 

již v roce 2008 nebo získaných přímo v roce minulém. 

Začal jsem snahou co nejjednodušším a nejsrozu-

mitelnějším přiblížením finančního hospodaření naší 

obce. Teď se pokusím všeobecně a jednoduše zhodno-

tit konkrétní akce a investice uplynulého roku. Toto 

hodnocení bude zároveň hodnocením práce lidí ochot-

ných zapojit se a přijmout svou míru odpovědnosti za 

činnost spojenou s rozhodováním a uskutečňováním 

projektů a realizaci prací nutných a potřebných pro 

zdárný chod a rozkvět obce. Tito lidé jsou „živou 

vodou rozvoje“, dokáží být akční, neutíkají od pro-

blémů a jsou schopni aktivovat další. Prostě občané 

nepostradatelní pro obec a starostu, často otráveného 

pasivitou a nezájmem, vytíženého obecní agendou, 

který mnohdy neví, ze které strany dřív začít. 

Když tedy přemýšlím o tom, jaký vlastně byl 

uplynulý rok z pohledu vedení obce, tedy nebyl o nic 

snazší než ty předešlé od počátku letos končícího 

volebního období. Byl to rok náročný, rychlý, plný 

práce, rozhodnutí a změn. 

Již na jeho začátku se zastupitelstvo usneslo na 

prioritách akcí a problémů, které se během jeho prů-

běhu bude snažit řešit a formou dotací se pokusit ale-

spoň z části zajistit jejich financování. Získat dotace 

znamená o ně patřičně žádat, argumentovat, a pak 

doufat, že to nebyla práce marná. 

Na opravu starých hasičáren ve Věžné a v Brné a 

stavbu jejich nových střech byla poskytnuta dotace od 

kraje Vysočina ve výši 60 % celkových nákladů. Nej-

větší investiční akcí roku byla oprava střech stájí 

v areálu fary, která byla vyprojektována a provedena 

podle požadavků a pod dohledem státního památko-

vého ústavu firmou STATUS. Rozpočet byl více než 

tři čtvrtě milionu korun a žádaná výše dotace 

z havarijního programu Ministerstva kultury byla 

téměř 500 000,- Kč. Nakonec nám bylo přiděleno 

250 000,- Kč, tedy 30 %. Další dotaci jsme čerpali na 

vyhotovení projektu na novou kanalizaci a ČOV. Šlo 

o 45 % z celkové částky 360 000,- Kč z programu 

„Čistá voda“ vyhlášeným krajem Vysočina. Dalším, 

bohužel jen pokusem, ale i ten stál svůj čas, byla žá-

dost na Ministerstvo pro místní rozvoj na opravu kap-

ličky v Brné. Tato žádost byla zamítnuta, ale letos 

byla podána opět. Dotaci na pořízení a instalaci vyba-

vení úřadu pro povinnou službu CZECH POINT a její 

význam ponechávám na hodnocení svému zástupci. 

Ke konci ledna byl doložením posledních dokladů 

uzavřen i projekt na úpravu veřejného prostranství 

z r. 2008. Z těchto prostředků se částečně podařilo 

uhradit čištění rybníků v Brné a rozšíření veřejného 

osvětlení směrem k autobusové zastávce ve Věžné. 

Zbylá část této dotace, více než 400 000,- Kč byla 

poukázána na účet již v květnu. V únoru se částečně 

dodavatelsky a částečně formou brigád členů SDH a 

členek ČČK podařilo zrenovovat parketovou podlahu 

v sále kulturního domu.  

Během jarních měsíců byla dokončena poslední 

část pozemkových úprav na katastru Věžná, a to 

schválením obnovy Katastrálního operátu intravilánu 

obce Věžná. Nyní by již tedy všichni vlastníci nemo-

vitostí měli znát přesně hranice svých parcel a téměř 

záhy byl na základě jejich žádostí zahájen prodej 

obecních pozemků užívaných soukromými vlastníky. 

V současné době je prodej téměř padesáti těchto par-

cel ukončen. Zbývající vlastníky bych chtěl touto 

cestou upozornit, že vstoupila v platnost vyhláška 

obce o užívání obecních pozemků a veřejného pro-

stranství a jejich zpoplatnění. Obec v loňském roce též 

pozemky v hodnotě téměř 100 000,- Kč zakoupila. 

Jednalo se o parcely, jichž se týká výstavba kanalizač-

ního řadu a ČOV, aby mohlo být zahájeno stavební 

řízení a posléze vydáno stavební povolení nezbytné 

k možnostem shánění dotací pro zahájení realizace 

stavby tak potřebné nové kanalizace. Co se týče další-

ho výčtu větších investic v loňském roce, zbývá při-
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pomenout ještě téměř 200 m² nové žulové dlažby a 

troje nová vrata v areálu fary, která byla nezbytná pro 

zpevnění podlah a zabezpečení.  

V obecních lesích byly během roku prováděny 

pouze nutné probírky a těžba kalamitního dřeva prak-

ticky na všech parcelách. Bylo prodáno dřevo cca za 

50 000,- Kč, po odečtení nákladů na výrobu. Vytěžené 

parcely byly zatím, po konzultaci s odborným lesním 

hospodářem, ponechány k tzv. samozalesnění. 

O prázdninách jsme využili aktivity místní mláde-

že k brigádní formě pomoci při údržbě obecního ma-

jetku a zkrášlení obce. Za jejich pomoc a snahu při 

plnění mnohdy nelehkých úkolů ve ztížených pod-

mínkách jim patří dík. 

Rekapitulaci hodnocení společenských kulturních 

a tzv. tradičních akcí ponechám jejich samotným po-

řadatelům, ale myslím, že jménem svým i zúčastněné 

veřejnosti jim musím za tyto aktivity poděkovat a 

povzbudit je do další činnosti v duchu hesla: „Nejen 

prací živ jest člověk“. Vím, že za každou takovou akcí 

a zábavou pro širokou veřejnost stojí zase práce jed-

notlivců. 

Ještě jednu událost bych neměl opomenout zmínit, 

neboť je výsledkem nemalé snahy o splnění přání 

občanů naší obce. Dne 14. ledna 2010 jsem společně 

se svým zástupcem převzal v Praze od předsedy Po-

slanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka 

dekret o udělení znaku a vlajky obci Věžná, jako je-

jích symbolů, podle návrhů předložených a vybraných 

Vámi při anketě v létě loňského roku. Oficiální svěce-

ní a seznámení veřejnosti s těmito symboly bude dů-

vodem slavnostní akce konané 24. dubna letošního 

roku. 

 
To byl opravdu zevrubný přehled činností 

v období od vydání minulého zpravodaje. Vidíte, že 

neuvádím žádná jména lidí, které jsem v tomto hodno-

cení a rekapitulaci měl na mysli. Nejsme přeci slepí a 

hluší, abychom nevěděli, že se opakují a objevují 

všude stejná. Samozřejmě jsou situace, kdy se tento 

stav změní, jako například při náhodném zjištění, že 

v Brné by mohla stát fotovoltaická elektrárna. To se 

potom rázem aktivují a sjednotí lidé z celého regionu 

ke snaze, aby tomu zabránili. Na to mají samozřejmě 

právo, ale zarážející je, že o této možnosti jednalo 

zastupitelstvo od jara a vše bylo ve zveřejňovaných 

zápisech, a tedy veřejnost byla informována průběžně. 

To ale svědčí o tom, jak malou pozornost věnují obča-

né takovým záležitostem, jako je činnost zastupitel-

stva, či obecního úřadu, pokud to zrovna nepotřebují 

oni sami. Připomínám tedy, že zastupitelstvo zasedá 

takřka pravidelně každý první čtvrtek v měsíci a zápi-

sy jsou záhy zveřejňovány. Připomínám také, že občan 

má svá práva, ale také povinnosti. 

Ještě se zmíním o plánech a výhledu na nastávající 

období a nejbližší budoucnost. Již jsem uvedl, že roz-

počet na rok 2010 je podstatně nižší než skutečná čísla 

roku minulého. Propad na příjmech se proto rozhodlo 

zastupitelstvo řešit jejich posílením formou dotací. 

Podali jsme celkem šest žádostí o dotace z různých 

grantů a fondů od kraje Vysočina, či na ministerstvo 

kultury a ministerstvo pro místní rozvoj v celkové 

hodnotě více než milion korun. Jedná se o žádosti na 

jednotlivé projekty, a to: na opravu fasády a výměnu 

oken u hlavní budovy areálu fary, výstavbu bytu 

z bývalé školní třídy, opravu kapličky v Brné, opravu 

komunikací a na oslavy přijímání praporu a znaku 

obce. V současné době čekáme na výsledky a samo-

zřejmě doufáme a věříme v úspěch. 

Z výčtu těchto projektů jsou zřejmé naplánované 

akce na letošní rok, v některých případech i na rok 

budoucí. Vše se prostě bude odvíjet od financí. Každá 

dotace je čím dál ve větší míře podmíněna spolufinan-

cováním žadatele a to většinou tím způsobem, že 

nejprve doložíme zaplacení celé akce a následně te-

prve dostaneme dané procento dotace zpětně na účet. 

Je zřejmé, že tento způsob čerpání dotací vyžaduje 

značné finanční rezervy a rozložení realizace na delší 

období. Samozřejmě budeme pokračovat v trnité cestě 

ke stavbě kanalizace, jejíž popis by zabral několik 

stránek. 

Údržba veřejných prostranství a majetku obce by 

měla probíhat formou dobrovolné činnosti a brigád 

jako v letech minulých, doufám s co nejširší účastí 

veřejnosti. Letos by se měly uskutečnit také dvoje 

volby. První na jaře, a to parlamentní, a na podzim 

komunální. Jejich organizace a průběh bude snad dle 

normálních zvyklostí. Doufám ve Vaši vysokou účast 

a šťastnou ruku. Volby parlamentní nehodlám komen-

tovat. Od voleb komunálních očekávám větší aktivitu 

a angažovanost při tvorbě kandidátek do zastupitelstva 

a účast, která vyjádří skutečný zájem obyvatel o dění 

v obci. Budoucnost obce je v rukou jejích občanů. 

Milí spoluobčané, chci Vám poděkovat za všechny 

připomínky, názory i kritiku, která nám pomáhá v naší 

práci. Stejně tak chci poděkovat za dobře odvedenou 

práci nejen svým nejbližším spolupracovníkům, ale 

všem, co jim není osud obce lhostejný a svou měrou 

přispívají k jejímu rozkvětu a soudržnosti. 

Dovolte mi, abych Vám upřímně popřál hlavně 

pevné zdraví, hodně štěstí a lásky celým Vaším rodi-

nám a mnoho úspěchů v osobním i pracovním životě. 

Ladislav Vlach 

starosta obce 
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JAK TO VYPADALO V ROCE 2009 

DOTACE 
 Stát nyní přerozděluje peníze prostřednictvím 

386 národních a 153 evropských titulů, což je značně 

(totálně) nepřehledné. Obecní rozpočty jsou v průměru 

z 27,5 % tvořeny dotacemi. Do roku 2013 máme mož-

nost čerpat ještě 467 miliard korun z evropských fon-

dů. 

Zákon o rozpočtovém určení daní je nekompro-

misní a i když snaha o progresivní snižování propast-

ného rozdílu mezi čtyřmi největšími městy, městy 

středními a malými obcemi v Česku je nemalá, zatím 

zůstávají koeficienty pro rozdělování daňových příjmů 

podle počtu obyvatel jednotlivých obcí stále beze 

změny.  

ČISTIČKY ODPADNÍCH VOD (ČOV) 
Ještě téměř 100 vesnic a měst nad 2000 obyvatel 

nemá odpovídající kanalizaci a ČOV jen na Moravě. 

S českými obcemi dohromady si výstavba této infra-

struktury, která má být podle původních závazků 

k Evropské unii hotova do konce roku 2010, vyžádá 

zhruba 22 miliard korun. 

Pro zajímavost: naše kanalizace a ČOV by měla 

podle původních propočtů stát přibližně 12 – 15 mili-

onů korun. Samotná příprava a vyhotovení projektové 

dokumentace k zahájení stavebního řízení stála již 

výše zmíněných 360 tisíc korun a nákupy pozemků 

téměř 100 tisíc korun.  

 

FARA 
Další investice, která, kromě už tří ze čtyř čtvrtmi-

lionových splátek, spolkla jen pro své zachování a 

možnost alespoň částečného využití více než jeden a 

půl milionu korun, Tento objekt, nad nímž bdí památ-

káři kvůli zachování jeho historické podoby a hodnoty 

pro další generace, bude vyžadovat vyhotovení tech-

nické studie o rozsahu a nutnosti oprav a jejími vý-

sledky se budou muset přizpůsobovat a řídit další 

projekty řešící využití tohoto areálu, které se tím sa-

mozřejmě opět oddálí a prodraží. 

Ladislav Vlach 

starosta obce 

 

¨ 

 

 

SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ ZNAKU A PRAPORU 
OBCE 

V sobotu dne 24. dubna 2010 proběhne v naší obci 

slavnostní svěcení obecních symbolů. 

Program bude následující: ve 14:00 hodin začne 

slavnostní mše svatá. Po jejím ukončení bude před 

kostelem následovat svěcení symbolů (záleží na poča-

sí, při nepřízni se toto bude konat v kostele). 

Poté starosta obce položí kytici k Památníku obě-

tem 1. sv. války a průvodem se přemístíme do kultur-

ního domu, kde bude mít starosta obce řeč, poté bude 

následovat krátké vystoupení našich dětí a cca od 

17:00 hodin se uskuteční Pouťová zábava s živou 

hudbou.  

 
Během odpoledne vystoupí Černovická dechovka 

a pěvecký sbor Slavík Pacov. 

Na tuto akci nebude obec rozesílat žádné pozván-

ky. Zveme na ni tímto nejen Vás, naše obyvatele, ale i 

Vaše příbuzné a známé, prostě všechny, které tato 

jedinečná událost zaujme. Účastnický poplatek se 

hradit nebude, na večerní zábavu bude vstupné dobro-

volné. 

Čekáme také návštěvu z družební obce Věžná, dále 

také starosty z okolních obcí apod.  

 
Jelikož se tato akce bude podobat Setkání rodáků 

(formálně, nikoli rozsahem), dovolujeme si požádat 

naše spoluobčanky, o připravení drobného pohoštění 

do kulturního domu. Na Setkání rodáků jste téměř 

všichni byli, takže jistě víte, co mám na mysli. Za Vaši 

ochotu a pomoc Vám předem děkujeme.   

   Za organizátory

 Miloslava Janů  

 



 - 4 - 

OBČAN A ÚŘAD 

 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Ter-

minál, 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 sloužit jako asistované místo výkonu 

veřejné správy, umožňující komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho místa tak, aby „obíhala data, 

ne občan“.  

Jak jistě víte, v loňském roce byl na našem obec-

ním úřadě realizován projekt „Zřízení pracoviště 

Czech POINT“. V rámci tohoto projektu bylo zakou-

peno potřebné technické vybavení čítající počítač 

s příslušenstvím, multifunkční laserové zařízení (tis-

kárna, kopírka, scanner) a čtečka 2D kódu. 

Bohužel ač máme k dispozici potřebnou techniku, 

stále nemáme přístup k informacím, které se dají skrze 

Czech POINT poskytovat občanům. Pevně věřím, že 

v průběhu letošního roku se podaří získat přístupy 

alespoň k některým informacím, které může Czech 

POINT poskytovat. Jmenujme např. ověřené výpisy 

z katastru nemovitostí, výpisy z rejstříku trestů, výpisy 

z obchodního rejstříku, výpisy z živnostenského 

rejstříku atd. 

 

INFORMOVANOST OBČANŮ 
Zájemcům o aktuální informace o dění v obci a na 

úřadě nabízíme možnost získávat tyto informace pro-

střednictvím e-mailu. K odběru informací je nutno se 

zaregistrovat přes webové stránky obce: 

http://www.vezna.cz/iregistrace.php. Zde je třeba 

vyplnit registrační formulář. Následně bude na zada-

nou adresu zaslán e-mail potvrzující registraci, kterou 

bude třeba dokončit podle pokynů uvedených ve zmí-

něném e-mailu. 

Obecní úřad tuto službu spustí na začátku dubna 

t.r. 

Ing. Pavel Martinec 

místostarosta obce 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VĚŽNÉ 
V loňském roce náš sbor slavil 110 let od svého 

založení, a tak jsme se snažili o to, abychom co nejdů-

stojněji toto výročí oslavili. Hlavní část oslav proběhla 

9. května, kdy jsme uspořádali okrskové cvičení, jehož 

součástí byla i soutěž v požárním útoku „O pohár ke 

110. výročí založení sboru“. Na tuto akci jsme pozvali 

i „druhou“ Věžnou. 

 
Nedílnou součástí celého odpoledne bylo vystou-

pení nejstarších členů sboru, kteří oblečeni ve zbrusu 

nových replikách historických uniforem, celou tuto 

akci zahájili. Za mohutného povzbuzování všech pří-

tomných přijeli s naší nejstarší stříkačkou taženou 

koňmi a uhasili právě vypuknuvší požár. Dále násle-

doval slavnostní nástup, při kterém nám starosta obce 

k našemu velkému překvapení předal hasičský prapor, 

který nechal při příležitosti tohoto výročí zhotovit. Po 

nástupu se už na plné obrátky rozjela okrsková soutěž 

a následně i soutěž o pohár k výročí založení sboru, 

při které se na startovní čáru postavilo i naše B muž-

stvo, které jsme sestavili z nás dříve narozených. 

O závěr soutěžního klání se pak postaralo naše histo-

ricky první družstvo mladých hasičů.  

 
Po ukončení soutěží nám předvedli své umění pro-

fesionální hasiči z Pacova ukázkou vyproštění osoby 

z havarovaného vozu a následně uhašení hořícího 

vozidla. Poté následoval závěrečný nástup 

s vyhlášením vítězů a předáním pohárů. Všechny 

sbory si pak na památku odvezly diplomy a pamětní 

skleničky. Komu nestačilo sportovní vyžití po celé 

odpoledne, vydržel s námi při muzice, která nám vy-

hrávala po celý den, až do časných ranních hodin. 

http://www.vezna.cz/iregistrace.php
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Celá akce se vydařila i díky počasí, které nám po celý 

den přálo. 

Poděkování patří všem, co se o zdárný průběh ce-

lého dne přičinili, zvláště pak členkám místního Čer-

veného kříže, které se nám postaraly o výdej občer-

stvení pro všechny přítomné. 

V roce 2009 se naše soutěžní družstvo zúčastnilo 

ještě dalších sedmi soutěží.  

 Soutěže seriálu Táborská liga – 2. 5. v Obratani a 

20. 6. noční soutěž v Kamenici nad Lipou. 

Pohárové soutěže: 4. 7. – Dolní Hořice, 7. 8. – Sa-

lačova Lhota – noční, 23. 8. – Pacov, 5. 9. – Zárybnič-

ná Lhota, 26. 9. – Humpolec – účast i B mužstva. 

Novou kapitolou sboru v loňském roce byli mladí 

hasiči. Díky dostatečnému počtu malých dětí a jejich 

zájmu o „ stříkání“ se nám podařilo sestavit funkční 

družstvo mladých hasičů. O jejich zápalu a nadšení 

svědčí to, že se po zhruba deseti schůzkách dokázali 

postavit na startovní čáru svého prvního závodu 2. 5. 

v Obratani a v něm porazit ostatních osm zkušenějších 

družstev. Poté nám předvedli svoje umění na domácí 

půdě při našem výročí a do třetice zkusili svoje štěstí 

12. 9. v Obratani při závodě Pelhřimovské ligy. 

 
 Kulturní akce našeho sboru zahájil již tradičně 

hasičský ples, který se konal 14. 2. Zahrála nám na 

něm kapela Jetřicháci, o kulturní vložku se postarala 

taneční skupina Spartakus a viděli jsme i vystoupení 

břišní tanečnice. 

Dalšími kulturními akcemi byly 8. 8. a 21. 11. dis-

kotéky. Na závěr roku nemohla chybět již tradiční 

silvestrovská diskotéka. 

Samozřejmostí byla i naše účast na maškarním 

průvodu, na stavění a kácení máje a na dětském dni. 

 Z naší pracovní aktivity nelze opomenout brigády 

na zvelebování obce, či pomoc při zdělávání dřeva 

v obecním lese. Dále jsme uskutečnili několik brigád 

na sběr kamene v místním VOD. Samozřejmostí je 

starost a údržba hasičské techniky a výstroje. 

V neposlední řadě je nutno zmínit, že jsme od státu 

zdarma obdrželi sedm kusů nových zásahových oble-

ků a osm párů bot. 

Na závěr bych rád poděkoval všem členům za obě-

tavou práci a popřál mnoho zdraví a elánu do roku 

2010. 

Miroslav Zíka, starosta sboru 

 

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VE VĚŽNÉ 
V loňském roce jsme s brigádami začaly již 

v lednu, kdy jsme pomáhaly uklízet kulturní dům po 

renovaci parket. Vypraly jsme záclony, závěsy a spo-

lečně s hasiči umyly židle a stoly. 

7. 3. jsme pořádaly tradiční karneval. Sešlo se přes 

70 krásných masek, kterým se o zábavu postarala 

skupina Jezevci. Děkujeme ještě jednou všem sponzo-

rům za krásné ceny. 

Počátkem dubna si naše organizace dala jarní roz-

cvičku úklidem obce. 

18. 4. naše členky pomáhaly s přípravami na Vítá-

ní občánků. 

25. 4. se konala Pouťová diskotéka. Tentokrát jsme 

obměnily DJe a Karel Kouřil měl velký úspěch. 

6. 6. proběhl na lihovarském dvoře dětský den, 

který byl stylově pojatý se zdravotnickou tématikou. 

Na závěr opět hasiči ukázali svou techniku. Škoda jen, 

že vydařenou akci přerušil déšť. K večeru se však 

počasí umoudřilo a tak místní mládenci mohli pokácet 

máj a stihli i tradiční fotbal. Děkujeme tímto paní 

Kmínkové za zapůjčení zdravotnických pomůcek. 

17. 11. jsme se podzimním úklidem obce rozlouči-

ly s brigádami. 

Za členky ČČK Věžná 

Miloslava Janů  

 
CO SE JEŠTĚ DĚLO VE VĚŽNÉ? 

 21. 2. – Masopustní průvod za účasti 14 masek  

 4. 4. – Divadlo ochotníků z Častrova – Postel pro 

Anděla  

 18. 4. – Vítání občánků 

 30. 5. – návštěva družební obce Věžná při Dět-

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

 19. 12. – turnaj ve stolním tenisu  

 

CO SE BUDE DÍT VE VĚŽNÉ? 

 19. 3. – divadelní hra souboru Vrchlický 

z Častrova od 19:30 hod., vstup 50,- Kč  

 24. 4. – Slavnostní svěcení obecních symbolů 

 Dětský den (termín bude upřesněn) 

 12. 6. – Hasičská soutěž „O pohár starosty obce“ 

 Chystá se návštěva do družební obce Věžná 

 Tradiční vítání a konec prázdnin 

 Prosinec (sobota před Štědrým dnem) – Turnaj ve 

stolním tenise 

 

Miloslava Janů 

 

 

 

 

 

POČET OBYVATEL K 1. 1. 2010 
V loňském roce se:  3 občané přihlásili 

       3 občané odhlásili 

 

Opustili nás:  Marie Markvartová 

   Josef Mareš 

 

K 1. 1. 2010 má Věžná 99 obyvatel a Brná 22 obyvatel. 

 

DALŠÍ INFORMACE 

POPLATKY 

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

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

 Bylo zvýšeno nájemné z rybníků. 

 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 možno využít sběrného místa u budovy Obecního úřadu. 

 

 Ing. Pavel Martinec 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj obce Věžná, č.4 (v r.2010 č.1) 

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


