
ZÁPIS Z AKCE 

‚Veřejné projednání a plánování obecních slavností ve Věžnici 2019‘ 
 
Základní údaje : Obec Věžnice, 582 52 Věžnice 9 

      IČ: 00268461 

      TE.: 569451268, www.obecveznice.cz 

Název akce: Veřejné projednávání a plánování obecních slavností ve Věžnici 

Datum a čas: 12.4.2019 od 18:00 do 19:30 

Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu 

Akci vedl: David Drahoš 

Cílová skupina: občané obce Věžnice a okolí 

 

Příprava a průběh akce: 

Akci zahájil starosta obce David Drahoš. Po přivítání všech přítomných, byli účastníci seznámeni s průběhem 

akce. Diskuzi řídil starosta obce. 

Bylo domluveno, že obecní slavnosti v roce 2019 budou uspořádány ve dnech 25. a 26. května. Dohodlo se, že 

program bude následovný: 

Sobota 25. května 

10:30 hodin slavnostní mše svatá, slouží Mons. Zdeněk Krček 

12:00 hodin dechová hudba Leškovanka 

14:00 hodin vystoupení OS Babinec 

14:45 hodin Pokáč 

16:30 hodin vystoupení OS Babinec 

17:00 hodin Country kapela Znamení 

19:00 hodin Zádrhell – taneční zábava 

Neděle 26.května: 

10:30 hodin mše svatá, slouží Mons. Zdeněk Krček 

12:00 hodin dechová hudba Rebelka 

14:30 hodin vystoupení místních dětských mažoretek 

15:00 hodin vystoupení Štístko a Poupěnka 

17:00 hodin kapela Mírovo hadodoom 

 

Celáý program po oba dva dny se bude odehrávat na návsi v horní části obce. Po oba dva dny je zajištěno 

bohaté občerstvení. Společenskou akci zajišťuje obec ve spolupráci se všemi místními spolky a sdruženími. 

Předpokládané náklady cca 130 tisíc.  

Postavení stanů a laviček zajistí SDH Věžnice – zodpovědná osoba Adam Drahoš, sportovci – zodpovědná osoba 

Ondřej Bachmann a obecní zaměstnanci. Uklízení stanů a laviček zajistí HS Věžnice – zodpovědná osoba Aleš 

Adamec. Občerstvení na slavnostech zajistí v sobotu SDH Věžnice, Kolpingova rodina a OS Babinec. Občerstvení 

v neděli zajistí HS Věžnice. 

Slavnosti ozvučí firma pana Kletečky.  

Vystoupení Mažoretek zajistí paní Adamcová. 

Úklid po slavnostech provedou všechny složky obce. Odvezení stanu a laviček zajistí SHR Luboš Sedláček. 

Dále byl dohodnut harmonogram dalších akcí, které budou spolky pořádat v rámci prorodinné a seniorské 

politiky obce a Agendy 21. 

Byl rovněž projednán akční plán zlepšování MA 21 Zdravá obec Věžnice na rok 2019. 

Akce se zúčastnilo 10 občanů. 

 

 

Zápis vyhotovil: David Drahoš 

Datum: 15.4.2019 

http://www.obecveznice.cz/

