
ZÁPIS Z AKCE 
„Veřejné projednání a plánování obecních 

slavností ve Věžnici“ 
 

11. května 2015 
Základní údaje:  Obec Věžnice 

582 52 Věžnice 9 

IČO: 00268461 

Tel. 569 451 268 

www.obecveznice.cz 

Název akce:   Veřejné projednávání a plánování obecních slavností ve Věžnici 

Datum a čas:   11. 5. 2015 od 18:00 do 19:30hod 

Místo konání:  Pohostinství ve Věžnici, Věžnice 45 

Akci vedl:   Ing. Bc. Josef Málek,  

Cílová skupina:  Občané obce Věžnice 

Propagace: 

- informacemi v obecním tisku – Věžnický zpravodaj 

- informacemi na internetových stránkách obce (www.obecvěžnice.cz) 

- vyhlášení konání akce místním rozhlasem 

- před konáním akce byly rozneseny pozvánky 

 

Příprava a průběh akce: 

Akci zahájil starosta obce Ing. Bc. Josef Málek. Po přivítání všech účastníků byli přítomní 

seznámeni s průběhem akce.  

 

Na únorovém setkání bylo dohodnuto, že obecní slavnosti budou 23. a 24. května 2015. 

Kdo bude slavnosti zajišťovat  

Připravit se plán další činnosti MA 21 v roce 2015 a 2016 

 

Diskusi řídil starosta obce. 

Bylo dohodnuto, že letošní slavnosti se uspořádají ve dvou dnech 23. a 24. května 2015. 

Dohodlo se, že program slavností bude následovný:  

V sobotu 23. května 2015 

10,30 hodin slavnostní mše svatá, slouží královehradecký sídelní biskup Mons. Jan Vokál  

11,30 hodin country kapela Znamení,  

13,00 hodin písničkář WABI DANĚK a kytarista Miloš Dvořáček 

14,00 hodin písničkář Miroslav Paleček  

15,00 hodin jihočeská dechovka Šumavanka 

17,30 hodin kapela New Titan  

20,00 hodin taneční zábava, hraje skupina Faethon  

Odpoledne vystoupí Babinec se svým hereckým a tanečním programem  

Od 13,00 hodin proběhne na návsi Den zdraví. Můžete si nechat změřit krevní tlak, vyšetřit 

BMI, změřit hladinu cukru v krvi, zkusit si „opilecké brýle“ (navozující stav pod vlivem 

alkoholu), a seznámit se s dalšími věcmi týkajícími se první pomoci.  

Neděle 24. května 2015 

10,30 hodin mše svatá před kaplí, slouží Mons. Zdeněk Krček 



11,30 hodin kapela Rose Band HB (znáte z TV Šlágr pod názvem PM Band) 

13,15 hodin vystoupením místních dětských mažoretek  

13,30 hodin dechovka Polenská třináctka  

13,30 hodin - Dětský den - pro děti zorganizují místní spolky  

16,00 hodin divadelní představení „Kouzelná píšťalka a Labutí panna“ v podání Téměř 

divadelní společnosti z Českých Budějovic. 

Celý program po oba dva dny se bude odehrávat na návsi v horní části obce.  

 

Postavení a pak uklizení stanů a laviček zajistí SDH Věžnice (zodpovědná osoba David 

Drahoš) a Kolpingova rodina Věžnice (zodpovědná osoba Filip Málek) a Jaroslav Kunc. 

Dovoz stanů a laviček zajistí Dobrosev Dobronín a.s. – zodpovídá B. Chalupník  

Občerstvení na slavnostech zajistí v sobotu SDH Věžnice, Kolpingova rodina Věžnice a O.s. 

Babinec.  

Občerstvení v neděli zajistí HS Věžnice.  

Občerstvení pro hosty v sále zajistí Kolpingova rodina Věžnice. 

Slavnosti bude moderovat Dušan Majer.  

Ze slavností bude pořízeno video, které natočí a sestříhá BK studio.  

Slavnosti ozvučí firma pana Kletečky.  

Elektriku zajistí firma pan Lóži.  

Vystoupení Mažoretek zajistí paní Malinová 

Den zdraví  - zajistí ČČK Havlíčkův Brod paní Loužecká 

Úklid po slavnostech zajistí všechny složky obce. Odvezení stanu a laviček zajistí SHR Aleš 

Adamec a Luboš Sedláček 

Dále bylo dohodnut harmonogram dalších akcí, které budou spolky pořádat společně v rámci 

prorodinné a seniorské politiky obce a MA21.    

Akce se zúčastnilo 12 občanů. Během akce bylo nabídnuto drobné občerstvení. 

 

Zápis vyhotovila: Magda Vlachová 

Datum:  11. 5. 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Příloha č. 1 

Obec Věžnice Vás zve na veřejné projednávání na 

téma: 

„Veřejné projednání a plánování 

obecních slavností a ve Věžnici“ 
 

Kdy?  11. května 2015 od 18:00 hod. 

Kde? Věžnice 45 - Pohostinství  

Program: 

 Obecní slavnosti 

 Prorodinná a seniorská politika obce v roce 2014 

 


