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Milí spoluobčané, 

přehoupl se další rok a já bych Vám rád všem opět 

cestou tohoto článku v již pátém čísle našeho zpravo-

daje popřál, aby byl pro Vás a potažmo pro celou obec 

jako celek úspěšný. Čeká nás mnoho práce a po dnes 

již mohu říct mnoholetých zkušenostech vím, že to 

nebude práce snadná. 

Řadu věcí a problémů se nám vyřešit či alespoň 

zmírnit podařilo, ale mnoho úkolů máme před sebou. 

Mluvím o práci a úkolech naší samosprávy, tedy 

obecního úřadu. V tak malé obci, jako je ta naše, by 

mělo jít pokud možno o společnou snahu a obhajobu 

zájmu nejen samosprávy, ale všech občanů. Na pod-

zim loňského roku proběhly komunální volby, a ač 

jsem již v loňském zpravodaji a během celého roku 

apeloval na Vás občany, Vás voliče, abyste nejen 

přišli k volbám, ale také vytvořili co nejširší kandidát-

ky a snažili se tak oživit zastupitelstvo novou krví a 

vnést do něj potřebný elán, usoudili jste zřejmě, že 

současní zástupci Vám vyhovují a jestliže sami chtějí 

v této práci pokračovat, stačí je podpořit svými hlasy a 

pojedeme dále spokojeně v zaběhlých kolejích. 

Nejsem zdaleka přesvědčen, že to je úplně dobře, že 

volby dopadly, tak jak dopadly. Účast voličů byla jen 

o málo vyšší než při volbách posledních, tedy na tak 

malou obec poměrně nízká, a to také svědčí o rezer-

vách v práci nás zastupitelů obce. Nedaří se nám zís-

kat občany k větší angažovanosti a zájmu o dění a 

budoucnost obce. Přesto bych Vám, kteří jste 

k volbám přišli, chtěl poděkovat jménem svým i ostat-

ních zastupitelů za projevenou důvěru a na začátku 

volebního období slíbit, že se budeme své mandáty 

snažit využít co nejlépe, ale budeme při našem rozho-

dování spoléhat na Vaši pomoc a spolupráci tak, aby 

opravdu platilo, že obec a její budoucnost je v rukou 

všech jejích občanů. Tento úvod byl poněkud dlouhý, 

ale považoval jsem za nutné Vám tyto věci připome-

nout. 

Ale nyní již ke konkrétnímu, pokud možno co nej-

kratšímu hodnocení uplynulého roku. Na jeho začátku 

přišel s přívalem sněhu také příval dotačních titulů a 

s nimi spojené starosti s výběrem těch vhodných, které 

by odpovídaly naším požadavkům a přinesly tolik 

potřebné finanční injekce pro náš rozpočet. Podali 

jsme nakonec šest žádostí v zimním termínu 

s úspěšností necelých padesát procent. Dotace byly 

přislíbeny nakonec pouze na komunikace ve Věžné a 

na svěcení praporu a znaku obce z programů Kraje 

Vysočina, a dále na stavbu sociálního bytu ze státního 

fondu rozvoje bydlení. Zatímco obě žádosti na opravu 

fary a jedna na opravu kapličky v Brné úspěšné neby-

ly. Přes toto „Waterloo“ v zimním kole jsme ještě na 

jaře podali žádost na opravu komunikací v Brné a na 

nákup kompostérů z fondu Kraje Vysočina a tyto pro 

mírné uklidnění prošly. V konečném zúčtování se 

jednalo o celkovou částku více jak půl milionu, ale 

žádosti v částce ještě vyšší byly zamítnuty. 

Tvorba rozpočtu a plán prací a investic pro daný 

rok už se léta odvíjí právě podle projektů, jejichž sou-

částí je dotační spoluúčast. 

Z větších akcí, které nebyly podpořeny dotací, stojí 

za zmínku letní výstavba opěrné zdi kolem cesty za 

kostelem a osázením vzniklé meze zelení celkem asi 

za sto tisíc. Největší část rozpočtu pohltily opravy 

komunikací ulice pod hřbitovem a u lihovaru na jaře, a 

potom na podzim další nové metry asfaltu v Brné. 

Celkem šlo o více než šest set tisíc korun a dotace 

činily více než 50 procent. 

14. ledna minulého roku nám byl oficiálně udělen 

dekret o přidělení znaku a praporu obce. Slavnostnímu 

vysvěcení a představení symbolů občanům předcháze-

ly přípravy od výběru dodavatelů reprezentativních i 

upomínkových předmětů až po organizaci samotné 

akce, která se uskutečnila 24. dubna. Všem, kteří se 

podíleli na přípravách programu a důstojném průběhu 

této historické události, patří poděkování. I tato akce 

byla finančně podpořena Krajem Vysočina. 

Velký dík patří člověku, který byl hybnou pákou 

nejen této události, ale jehož nápady a myšlenky se 

staly základem takových aktivit, jako bylo setkání 

rodáků či navázání družebních vztahů s jedinou stej-

nojmennou obcí v republice – Věžnou u Žďáru nad 

Sázavou. Připomenutí si práce a zásluh naší zastupi-

telky paní Miloslavy Janů si nemohu odpustit. A je 

bolestné, že to musím dělat v souvislosti s tak tragic-

kou událostí, jakou byla pro její nejbližší a pro celou 

naši obec její náhlá smrt. Zákeřná nemoc jí vzala život 

a my všichni cítíme tuto ztrátu a těžko se s ní vyrov-

náváme. Po této události jako by sjel prapor obce na 

půl žerdi a jen pomalu a těžce se vrací do míst, kde 

vlál s její pomocí. Ale život jde dál a odkaz Milušky je 

jasný: pečovat o obec a stmelovat to malé společenství 

připomínáním tradic a vytvářením nových, neusnout 

do klidu způsobujícího sebeuspokojení. Burcovat, 
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vymýšlet, nabádat k aktivitě a získávat lidi pro život 

pro obec, nejenom v obci. 

Vrátím se ještě k výčtu činnosti v obci během dal-

šího průběhu roku. Celé prázdniny se o pořádek v obci 

a její zkrášlování starala opět osvědčená mládežnická 

brigáda, jejíchž hlavní motivací snad není finanční 

odměna, ale pocit dobře vykonané užitečné práce pro 

obec v kamarádském kolektivu. 

Na závěr svého ohlednutí za minulým rokem bych 

měl vlastně rekapitulovat celé volební období, které 

bylo sice celé čtyři roky dlouhé, avšak v životě lid-

ském poměrně krátké a v historii prakticky zanedba-

telné. Ač moje kalendáře na obecním úřadě jsou čím 

dál tím více popsané, myslím, že výkaz prací je pro 

občany zbytečný. Občan by měl výsledky vidět na 

vlastní oči, cítit na vlastní kůži a podle toho hodnotit. 

Já doufám, že informovanost veřejnosti o záměrech, 

plánech a investicích je dostatečná a kdo chce, ten ví, 

co se děje nebo bude dít a má možnost včas reagovat a 

přispět svými připomínkami či kritikou ve včasné 

diskuzi o daném problému, a tím se účastnit jeho řeše-

ní. Myslím, že základní a klíčová rozhodnutí zastupi-

telstva, především co se týká investic a rozpočtů na 

začátku každého roku a závěrečného účtu na konci 

roku, byla během celého volebního období zásluhou 

jejich průhlednosti bez problémů. Taková historická 

rozhodnutí jako byla koupě areálu fary, výstavba 

obecních bytů, či pořízení obecních symbolů, byly 

vždy podloženy výsledky průzkumu mínění Vás ob-

čanů. 

Finanční rezervy obce, se kterými vstupovalo za-

stupitelstvo do volebního období 2006, nebyly prak-

ticky čerpány, protože většina investic byla podpořena 

dotacemi, takže rozpočty obce v jednotlivých letech 

sice vycházely z reálných příjmů, ale v závěrečném 

účtu byly částky na straně výdajů i příjmů podstatně 

vyšší a většina obcí s podobným počtem obyvatel by 

nám mohla závidět. 

Tím končím opravdu všeobecné hodnocení uply-

nulého volebního období a plynule přejdu k plánům a 

úkolům v době nejbližší i nahlédnutí do problémů 

dlouhodobých. 

 
Tedy v nejbližší době bude dokončena adaptace 

třídy bývalé školy na druhý obecní byt, pro který musí 

zastupitelstvo hned vybrat i nájemce. Tento byt, 

s celkovým rozpočtem více než 700 tisíc, jehož sou-

částí byla i výměna oken v přízemí budovy a další 

nutné opravy, byl podpořen dotací z fondu rozvoje 

bydlení 225 tisíc Kč. Druhou akcí, na které se bude 

šedesáti procenty podílet Kraj Vysočina z Programu 

obnovy venkova Vysočiny, bude výměna oken a 

oprava fasády jižní strany našeho kulturního domu. 

Další výdaje z rozpočtu obce se budou opět posouvat 

podle příslibu dotací. To se týká úpravy v současné 

době nevyužité části vestibulu či chcete-li bývalé 

šatny a skladu KD na klubovnu mladých hasičů. Sa-

mozřejmě budeme hledat další možnosti získání pro-

středků na pokračování zvelebovacích prací na areálu 

fary. Za tímto účelem musíme pořídit projekt, který 

bude obsahovat záměry využití těchto prostor. O 

předběžných plánech budete včas informováni a sa-

mozřejmě se k nim budete moci vyjádřit. Znovu vyzý-

vám všechny k aktivitě v podávání námětů a inspirací. 

 
V prosinci loňského roku nabylo platnosti územní 

rozhodnutí na stavbu kanalizace a ČOV. Nyní se pra-

cuje na projektu ke stavebnímu povolení, jehož sou-

částí bude i přibližný rozpočet stavby. Bez těchto 

podkladů nelze zatím žádat o dotaci na realizaci. Ale 

věřte, že tento úkol jsme nevzdali, ba naopak, jeho 

splnění je pro nás velkou motivací.  

Snažil jsem se opravdu zběžně a srozumitelně 

hodnotit uplynulé období i nastínit plány a úkoly pře-

trvávající a nové, ale prostě stručněji to neumím. Dou-

fám, že většina vás, čtenářů, dospěla až do těchto míst, 

kde bych Vám chtěl popřát jménem zastupitelstva 

obce i jménem svým mnoho zdaru a úspěchů 

v rodinách i v práci, a hlavně hodně zdraví pro Váš 

spokojený život. 

Ladislav Vlach 

starosta obce 
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SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ ZNAKU A VLAJKY 
OBCE 

V sobotu 24. dubna 2010 se v naší obci uskutečni-

la akce vpravdě historická. Pan farář P. Jan Poul slav-

nostně vysvětil znak a vlajku naší obce. 

 
Slavnostnímu dni ovšem předcházela poměrně 

dlouhá přípravná fáze, která započala vytvořením 

návrhů obou obecních symbolů, z nichž jste vy, obča-

né, vybírali. Při tvorbě návrhů obecních symbolů mi 

poskytl neocenitelné rady tehdejší předseda České 

vexilologické společnosti Ing. Petr Exner, kterému 

bych toto cestou ještě jednou rád co nejsrdečněji po-

děkoval. Spoluautorem návrhů obecních symbolů je i 

Ing. Petr Urbánek, kterému rovněž patří velký dík. 

Dne 14. ledna 2010 převzal náš pan starosta od 

tehdejšího předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu 

České republiky Ing. Miloslava Vlčka dekret o udělení 

znaku a vlajky obci Věžná. Tímto aktem de facto 

započaly přípravné práce, jež vyvrcholily dubnovou 

slavností. Rozjela se mašinerie, do jejíhož vleku se 

postupně zapojovali všichni ti, kteří se nějakým způ-

sobem chtěli na organizaci slavnostního dne podílet. 

Nebudu je jmenovat, výčet všech, kteří jakýmkoli 

způsobem pomohli, by byl dlouhý. Všem patří uznání 

a slova díků. Jednu osůbku bych ale vzpomněl velmi 

rád. 

 
Miluška. Dobrá duše naší vesničky. Byla to právě 

ona, která svým nadšením dokázala strhnout spoustu 

lidí ke konání společného dobra. Úsměvy a dobrou 

náladou nikdy nešetřila, vždy měla k dobru užitečný 

nápad či myšlenku. Navíc sama velkou měrou přispěla 

ke zdaru nejen slavnosti svěcení, ale i všech dalších 

podniků a akcí, do kterých se s nadšením sobě vlast-

ním pustila. Miluško, moc Ti za všechno děkujeme! 

 
Samotnou slavnost máme všichni v živé paměti. 

Všechno začalo v našem kostele mší svatou, po níž 

proběhl vlastní akt svěcení. Poté položil starosta obce 

kytici k pomníku padlých z 1. světové války a násled-

ně se centrum dění slavnostním průvodem přemístilo 

do sálu našeho Kulturního domu a jeho bezprostřední-

ho okolí. Rozproudila se bujará zábava, jídla a pití 

bylo dost, všichni se dobře bavili, a tak to má být. 

 
Dovolte mi, abych závěrem poděkoval všem, kdo 

jakýmkoli způsobem přispěli ke zdárnému průběhu 

slavnostního dne. 

  Ing. Pavel Martinec

 místostarosta  

 

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 spustil na začátku dubna 

roku 2010. 

Ing. Pavel Martinec 

 

 

http://www.vezna.cz/iregistrace.php
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OBČAN A ÚŘAD 

 

CZECH POINT 
Český Podací Ověřovací Informační Národní Ter-

minál, tedy Czech POINT, je český státní projekt, 

v jehož rámci obecní úřady, krajské úřady, notáři a 

další právnické osoby (např. provozovny České pošty 

a lokální pracoviště Hospodářské komory ČR s pří-

slušným oprávněním) mohou lidem vydávat výpisy 

z Informačního systému veřejné správy, tedy např. 

výpis z katastru nemovitostí, z rejstříku trestů či živ-

nostenského rejstříku. 

CO VŠECHNO OBČANŮM CZECH POINT 
UMOŽŇUJE 

Výpis z Katastru nemovitostí – o výpis může požá-

dat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě 

listu vlastnictví nebo podle seznamu nemovitostí. 

Nezná-li žadatel požadované údaje, je možné je do-

hledat na stránkách Českého úřadu zeměměřičského a 

katastrálního. O výpis je dále možno zažádat i podle 

seznamu jednotek, v případě, že budova je dělena na 

jednotky, což je typické u větších staveb, dělících se 

na jednotlivé byty, garáže atd. V tomto případě je 

nutné, aby žadatel znal kromě čísla popisného i přesné 

číslo bytu v jednotce (domě). 

Žádá-li klient o výpis podle listu vlastnictví, musí znát 

katastrální území a číslo listu vlastnictví. Je-li žádost 

vyřízena na základě seznamu nemovitostí, měl by 

klient znát katastrální území a dále buď parcelní číslo 

požadované nemovitosti, jedná-li se o pozemek, nebo 

stavební parcelu případně číslo popisné, jedná-li se o 

stavbu. 

Výpis z Obchodního rejstříku – o výpis může požá-

dat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě 

znalosti IČ obchodní organizace. Czech POINT 

umožňuje vydat úplný výpis, v němž jsou obsaženy 

všechny informace z rejstříku za dobu existence firmy, 

nebo výpis platných údajů - obsahuje souhrn informa-

cí o firmě k datu vydání výpisu. 

Výpis z Živnostenského rejstříku – o výpis může 

požádat anonymní žadatel. Pro vydání výpisu je nutná 

znalost IČ požadované organizace. 

Výpis z Insolvenčního rejstříku – o výpis může 

požádat anonymní žadatel. Pro vydání výpisu je nutné 

znát IČ požadované organizace anebo osobní údaj (pro 

konkrétní osobu). 

Výpis z Rejstříku trestů – podle §11a odst. 1 zákona 

č. 269/1994 Sb. o Rejstříku trestů v platném znění lze 

výpis z evidence Rejstříku trestů vydat osobě, které se 

výpis týká, pouze na základě písemné žádosti. Tato 

žádost není ručně vypisována, ale klient ji dostane k 

podpisu předtím, než mu je výpis z Rejstříku trestů 

vydán. Tato žádost je poté archivována dle zákona. 

Výpis lze vydat i zmocněnci na základě vyplněné plné 

moci. O výpis také může požádat cizinec. 

Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72) – 

na základě novely živnostenského zákona lze veškerá 

podání obecním živnostenským úřadům předat pro-

střednictvím kontaktního místa veřejné správy. 

Jedná se o ohlášení živnosti, ohlášení údajů (nebo 

jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku, 

žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí 

o udělení koncese. 

Výpis bodového hodnocení osoby – na základě nove-

ly zákona č. 361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu) 

je možné požadovat výpis z bodového hodnocení 

osoby. Výpis je vydán na základě ověření žadatele. 

Seznam kvalifikovaných dodavatelů – výpis ze 

seznamu kvalifikovaných dodavatelů dokáže nahradit 

několik výpisů a prokázání kvalifikace v případech 

podání nabídky do veřejné soutěže. Podmínkou vydání 

je registrace do seznamu kvalifikovaných dodavatelů a 

znalost IČ organizace. 

Registr účastníků provozu MA ISOH – od 1. ledna 

2009 autorizují vybraná kontaktní místa Czech POINT 

kontaktní osoby, které žádají o oprávnění k přístupu 

do MA ISOH ("Modul Autovraky Informačního sys-

tému odpadového hospodářství) za účelem podání 

agendy nebo její kontroly. V první fázi tuto službu 

poskytovaly pouze obecní úřady, zbylá kontaktní 

místa se přidala v průběhu měsíce ledna. 

Autorizovanou konverzi dokumentů – konverzí se 

dle zákona č.300/2008 Sb. rozumí úplné převedení 

dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby 

nebo úplné převedení elektronického dokumentu do 

dokumentu v listinné podobě. Dokument, který prove-

dením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako 

dosud používaná ověřená kopie. Konverze není možná 

pro dokumenty, jejichž jedinečnost nemůže být kon-

verzí nahrazena (takže např. občanské, zbrojní a řidič-

ské průkazy, cestovní doklady, vojenské knížky, 

směnky, losy, sázenky aj.). 

KOLIK TO STOJÍ 
Cena za výstup z Informačního systému veřejné 

správy je dle zákona o správních poplatcích stanovena 

maximální částkou 100 Kč za první stranu a částkou 

50 Kč za druhou a další stránku výstupu. 

Za výpis z Rejstříku trestů se platí jednorázová 

částka 50 Kč. 

Za přijetí podání kontaktním místem dle §72 se 

platí částka 50 Kč. 

BLIŽŠÍ INFORMACE 
Podrobnější informace o Czech POINTu získáte na 

webových stránkách www.czechpoint.cz. 

Ing. Pavel Martinec 

místostarosta obce 
 

 

 

 

 

 

http://www.czechpoint.cz/
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ VE VĚŽNÉ 
Rok se s rokem sešel, a tak bych Vás prostřednic-

tvím tohoto zpravodaje rád seznámil s činností našeho 

sboru za rok 2010. 

První naší kulturní akcí byl již tradičně ples, který 

se konal 6. února. K tanci nám zahrála kapela Jetři-

cháci. Ples se vydařil, a to jak účastí, tak i bohatou 

tombolou. Navíc od nás každá žena dostala květinu. 

Další akce, které jsme se účastnili, byl masopustní 

průvod. 24. dubna jsme sehráli významnou roli při 

„obecní“ akci roku, kterou bylo svěcení praporu.     

 
30. dubna jsme stavěli májku a pálili čarodějnice. 

5. června jsme se zúčastnili dětského dne ve „druhé“ 

Věžné. V srpnu jsme uspořádali diskotéku a o posled-

ní prázdninové sobotě rožnění spojené s kácením 

máje. 27. 11. a na závěr roku to byla opět diskotéka. 

Soutěžní aktivity sboru musím rozdělit na děti a 

muže. 

Pro muže vše začalo 8. 5. v Obratani, kde se kona-

lo okrskové cvičení. Naše družstvo nezklamalo a při-

vezlo pohár za 3. místo. 

12. 6. jsme uspořádali na domácí půdě první roč-

ník soutěže „O pohár starosty obce“. Jednalo se 

o netradiční požární útok, kdy je veškeré nářadí, kro-

mě motorové stříkačky, uloženo v přepravním vozíku. 

Po odstartování musí družstvo vše vyndat, pospojovat, 

nasát vodu z přírodního zdroje a sestříknout terče. 

Tohoto netradičního klání se zúčastnilo 13 družstev. 

Naši hoši skončili 5. a družstvo nás dříve narozených 

7.  

 
 Další soutěž byla 6. 8. v Salačově Lhotě. Tohoto 

nočního cvičení se zúčastnilo 28 družstev mužů. Naše 

šlo poslední a skončilo až na 21. místě z 25 hodnoce-

ných. Poslední akce byla 4. září v Zárybničné Lhotě, 

kde se nám opět nedařilo a obsadili jsme až 15. místo 

z 26 startujících. 

Děti se zúčastnili Pelhřimovské ligy mladých hasi-

čů. Tato liga se skládá ze šesti samostatných soutěží, 

kde je vždy 2x útok a jedna disciplína ze hry Plamen. 

V jednotlivých kolech se vždy hodnotí mladší a starší 

samostatně, do celkového hodnocení se započítává 

pouze útok a kategorie se nedělí. 

Naše sezóna: 

 
Datum Místo Pořadí ml. Pořadí celkové 

15. 5. Hněvkovice 5. 12. 

29. 5. Ondřejov 3. 7. 

19. 6. Počátky 10. 14. 

28. 8. Žirovnice 7. 14. 

11. 9. Budíkov 3. 6. 
18. 9. Obrataň 2. 7. 

                                                                                 

Z jednotlivých kol jsme přivezli 3 poháry a 

v celkovém hodnocení jsme skončili na 9. místě z 38 

zúčastněných družstvech. 6. 8. jsme si ještě zajeli 

zasoutěžit do Salačovy Lhoty, kde jsme vybojovali 

2. místo z 12 účastníků bez rozlišení kategorií. 

Pracovní činnost jsme zaměřili především na vý-

stavbu buňky u koupaliště, abychom měli zázemí pro 

pořádání hasičských soutěží. Dále jsme se věnovali 

přípravám na svěcení praporu, dělali brigády dle po-

třeb obce a starali se o hasičskou techniku a výstroj.  

 
Rád bych poděkoval všem členům za vykonanou 

práci, zejména pak těm, kteří se podíleli na vybudová-

ní zázemí u koupaliště, přípravě pohárové soutěže a 

přípravám na oslavy svěcení praporu. Touto cestou 

bych chtěl poděkovat i našim ženám z místního Čer-

veného kříže za neocenitelnou pomoc při organizaci 

soutěže. Na závěr přeji všem mnoho zdraví a elánu 

v roce 2011.                 

Miroslav Zíka, starosta sboru 
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ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ VE VĚŽNÉ 
Bez dětského karnevalu si snad ani nedokážeme 

představit konec masopustu. Pro děti byly připraveny 

soutěže, dobroty a bohatá tombola, za kterou patří 

velký dík všem našim sponzorům, bez kterých by se 

tato akce ani nedala pořádat. Pro zpestření vystoupili i 

malí tanečníci z Černovic. 

 
Večer se pak přišli vyřádit i dospělí na maškarní 

diskotéku. 

Obě tyto akce bychom rády pořádaly i nadále. 

Naše členky také pomohly s organizací, úklidem a 

občerstvením při akcích, jako bylo 19. 3. divadelní 

představení souboru „Vrchlický“ z Častrova a hlavně 

při slavnostním svěcení znaku a praporu obce 24. 4. 

 

Dětský den, který obvykle pořádáme, jsme strávili 

v „druhé“ Věžné. Děti plnily různé úkoly a my jsme 

spolu s nimi podnikli cestu za pohádkovým pokladem. 

Počasí nám přálo a všichni odjížděli domů spokojeni a 

plni zážitků. 

Byly bychom jen rády, kdyby se tato akce usku-

tečnila i letos. 

 
V tomto roce plánujeme tradiční pouťovou zábavu, 

a protože se nám naše Věžná zase trochu rozrůstá, 

pomůžeme rády i s přípravou vítání nových občánků. 

Nakonec bychom chtěly poděkovat všem členkám 

i hasičům a dětem za pomoc při jarním a podzimním 

úklidu obce. 

Je krásné slyšet od cizích lidí, jak nám právě tako-

vouto svornost a spolupráci závidí. 

Za členky ČČK Věžná 

Alena Pomazalová a Blanka Kotrbová 

 
CO SE JEŠTĚ DĚLO VE VĚŽNÉ? 

 13. 2. – masopustní průvod za účasti 13 masek  

 6. 3. – dětský karneval 

 19.3. – divadelní představení 

 
 9. 4. – jarní úklid obce – organizoval ČČK 

 24. 4. – svěcení znaku a vlajky obce 

 5. 6. – dětský den v „druhé“ Věžné 

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

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

 18. 12. – turnaj ve stolním tenisu  

 

CO SE BUDE DÍT VE VĚŽNÉ? 

 5. 3. – masopustní průvod 

 12. 3. – dětský karneval 

 15. 5. – účast na hasičské soutěži ve „druhé“ Věž-

né 

 Květen – divadelní představení (termín bude 

upřesněn) 

 Dětský den (termín bude upřesněn) 

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

 Tradiční vítání a konec prázdnin 

 Prázdninová diskotéka, kateřinská zábava 

 Listopad – vítání občánků (termín bude upřesněn) 

 10. 12. – poslední leč 

 17. 12. – vánoční turnaj ve stolním tenise 

 Chystá se návštěva do družební obce Věžná 

 

Ladislav Vlach, Ing. Pavel Martinec 
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POČET OBYVATEL K 1. 1. 2011 
V loňském roce se:  2 občané přihlásili 

       žádný občan se neodhlásil 

 

     Narodil se Miloslav Janů. Do života mu přejeme hlavně hodně zdraví a štěstí. 

 

Opustili nás:  Jan Bachurský 

   Miloslava Janů 

 

K 1. 1. 2011 má Věžná 101 obyvatel a Brná 21 obyvatel. 

 

 

DALŠÍ INFORMACE 

POPLATKY 

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

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

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

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

 

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

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

návsi v Brné. 

 Ing. Pavel Martinec 
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