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Historické fotografie: Pohled od kostela Nanebevzetí Panny Marie do středu obce Skála .

Příprava na topnou sezonu
Ať již topíte plynem či tuhými palivy,
před topnou sezónou byste měli
pečlivě zkontrolovat kotel. Pozornost
věnujte jak kotli samotnému, tak
i odvodu spalin a případně
bezchybné
funkci
přikládacího
mechanismu. Hlavně v případě
plynových kotlů platí, že by je měl
každoročně
zkontrolovat
autorizovaný servis. Při chybném
spalování u plynových spotřebičů
může vznikat silně jedovatý oxid
uhelnatý. Jeho nebezpečí spočívá
v tom, že je neviditelný a bez
zápachu. Vdechováním se váže na
červené krevní barvivo a blokuje tak
schopnost krve vázat a přenášet
kyslík. Prvními příznaky otravy jsou
obvykle bolest hlavy, nevolnost,

závrať, malátnost a zmatenost.
U postiženého je typické třešňové
zbarvení kůže a sliznic. Už
koncentrace
0,05
%,
může
zablokovat funkci u 50 %
hemoglobinu s následným kolapsem
a smrtí. Při jakýchkoliv i drobných
stavebních úpravách (např. výměna
dveří, oken apod.) je třeba mít na
paměti, že každý spotřebič, ve
kterém dochází ke spalování paliva,
musí mít zajištěný i přívod vzduchu.
Při
nesprávné
údržbě
nebo
provozování tepelného spotřebiče
může
vznikat
nedokonalým
spalováním
oxid
uhelnatý.
Nepodceňujte proto důslednou
kontrolu plynových spotřebičů.

Vodovod Skála
Od 1.11. 2018 si mohou zájemci
o odběr pitné vody z veřejného
vodovodu ve Skále vyzvednout na
Obecním úřadě ve Věži vodoměr
a uzavřít smlouvu o odběru.

Odečty Vodoměrů
Od 29.10. bude probíhat odečítání
stavu vodoměrů ve Vašich
domácnostech.
Prosíme o umožnění přístupu k
měřidlu. Odečty budou provádět
zaměstnanci obce pan Loskot
a Popela.

Bramborový den
T.J. Věž vás srdečně zve na
Bramborový den, který se koná
v sobotu 13.10.2018 od 10:00 na
hřišti ve Věži. Můžete zde ochutnat
brambory vypěstované místní
společností ZAS Věž a.s., ale také
pokrmy z nich – bramborový salát,
hranolky, bramboráky, švestkové
knedlíky atd. K zakoupení bude
možnost tomboly. Všichni jste
vítáni !!! Těšíme se na Vás!!

Vodné a stočné

Ceny stanovené pro následující
fakturační období:
Vodné: 20, Kč / 1 m3
Stočné Věž: 6, / 1 m3
Stočné Leština: 3, / 1 m3
Nájmné za vodoměr: 200, /ks

Fotbal
13.10.2018 proběhnou zároveň na
hřišti ve Věži mistrovské fotbalové
zápasy
starší přípravky:
10:00 Věž – Šmolovy
10:45 Šmolovy – Okrouhlice
11:30 Věž – Okrouhlice
mladších žáků:
15:00 Věž – Speřice
Přijďte nás podpořit!

Mikuláš
Ve středu 5. prosince 2018 od
17:00 hodin, proběhne na návsi u
Obecního úřadu ve Věži Mikulášská
nadílka. Můžete si zde zakoupit
svařák, grog, klobásu, vánoční
cukroví a drobné dárky. Všichni jste
srdečně vítáni, těšíme se na Vás!!
Zároveň prosíme všechny, kteří jsou
ochotni napéct cukroví, aby ho do
nesli na obecní úřad do pondělí
3.prosince. Děkujeme

Školkovské perličky
 při obědě  mně došel knedlík..
 já budu mít miminko a bude se jmenovat dítě
 p.uč. ty slepice jsou opadaný (vypelichaný)
 když jsem byla malá, tak jsem byla u maminky v bříšku a když byla
maminka malá, tak byla u mě v bříšku
 tutačto už netutej, má panento, neplatej….

Pětadvacet závodníků zdolalo už čtvrtou Jedouchovskou jednáctku
V sobotu 25. srpna se konal čtvrtý
ročník běhu Orlovskými lesy,
Jedouchovská jedenáctka. Měl jako
obvykle dvě trasy, jak už název
napovídá jednu na jedenáct
kilometrů a druhou na šest. Trasy,
na které se tentokrát vydalo
pětadvacet
závodníků,
byly
společné pro muže i ženy a pro
všechny věkové kategorie. Na trati
nechyběly občerstvovací stanice.

A jak to dopadlo? Na delší trasu se
v polojasném a pro běh příjemném
počasí vydalo šestnáct běžců
a nejlepší z nich trasu zdolal v čase
50:08 minut. Dvě závodnice delší
trať prošly pěšky v čase bez tří
minut dvě hodiny. Kratší okruh
zdolalo devět běžců a první z nich
dorazil po rovných 37 minutách.
V cíli na vítěze čekaly symbolické
ceny a pro všechny připravené

občerstvení jako pivo, káva,
limonáda a další pochoutky.
Následné posezení se pak protáhlo
v příjemné náladě až do večera. Na
závěr ještě velké poděkování všem,
kteří se zúčastnili, ale také pomohli
při přípravě závodu a za rok se na
Jedouchovské jedenáctce těšíme
znovu.
Ludmila Mahelová

COOP prodejna Věž
Nastává podzim a s ním bychom
měli pamatovat na zimní zásoby.
Proto nabízíme k uskladnění jablka,
cibuli a zelí na krouhání.
Objednáváme hlávky zelí – 1 kg
11,90 Kč, krouhané zelí – balené
v 10 kg pytlích, 1 kg za 16,90 Kč.
Závozy budou vždy v úterý 16.10 a
26. 10. Cibule 5kg nebo 10 kg –
1 kg za 16,90 Kč. Jablka Golden,
Jonagored, Šampion a Idaret,
balení 13 kg – 1 kg za 16, 90 Kč.
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Blíží se také dušičkový čas, i na ten
pamatuje naše Coop družstvo
v „Hitech podzimu“. Od 12.10 2018
budeme mít v nabídce: Lampa pietní
60 g, výška 23 cm za 39,90 Kč,
lampa pietní skleněná 35 g, výška
14 cm za 9,90 Kč, svíčka elektrická
bílá, výška 10 cm, svítí 88 dnů, za
39,90 Kč. Svíčka pietní Sofie
olejová, bílá za 11,90 Kč. Vazba
květinová, výška 23 cm, za 149 Kč.
Chryzantéma puget 12 květů, výška

45 cm, různé barvy. Letáky
k nahlédnutí si můžete vyzvednout
na naší prodejně. Od 1.7.2018
máme nové podmínky pro výběr
hotovosti,
tzv.
Cash
Back.
Nakoupíte minimálně za 1 Kč,
zaplatíte platební kartou a můžete si
vybrat až 3.000 Kč. Každý si může
vybrat z naší nabídky a těšíme se
na Vaši návštěvu.
Jana Bártlová a kolektiv
prodejny COOP Věž
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Mateřská škola
Jako každý rok o prázdninách,
i letos jsme využily volné dny a nově
vymalovanou školku jsme pomohly
uklidit, opravily rozbité hračky a
připravily se na začátek nového
školního roku.

Ten jsme zahájily 2. září se čtyřmi
novými dětmi (další tři děti přijdou v
průběhu roku). Také jsme se sešly
s rodiči, vytvořily nový výchovně–
vzdělávací program a naplánovaly
mnoho zábavných aktivit pro děti.
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Kromě vzdělávacích činností ve
školce nás čeká:výlet do „Dýňového
světa“, jablečný a bramborový den,
den živých zvířátek, dokončení
plaveckého výcviku v bazénu v HB,
tvoření
v
keramické
dílně,
pohádky v divadle v HB, setkání
se zvířátky, lyžařský výcvik na
Šacberku u Jihlavy a další zábavné
aktivity. I letos budeme s dětmi
vystupovat na vánoční besídce,
společně se základní školou,
v kulturním domě ve Skále (13. 12).
Větší prostory poskytnou více
pohodlí pro rodiče a ostatní hosty.
Věříme, že i v letošním školním roce
nás opět podpoříte při třídění
odpadu – při sběru starého papíru,
víček od pet lahví, kartridží
a vybitých baterií.
Děkujeme.
Učitelky MŠ

Školní rok 2018 – 2019 úspěšně zahájen

Pondělí 3. září 2018 bylo na naší
škole tradičně dnem slavnostním.
Hlavně pro žáky a rodiče prvního
ročníku. Společně s panem
starostou, pedagogickým sborem a
asistenty
pedagoga,
jsme
prvňáčkům předali všechny dárky
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i informace, které budou potřebovat
na úspěšné zahájení školní
docházky. Letos máme 9 prvňáků.
Před devátou hodinou už ve škole
začal ten pravý ruch. To se do
budovy nahrnuli zbývající žáci.Na
všechny čekala nově vymalovaná

škola. Věříme, že se všem bude
líbit. Přes hlavní prázdniny jsme
v kanceláři školy nechali vyměnit
podlahu,položili nový koberec
a pořídili nový nábytek.
V letošním školním roce bude do
naší školy docházet 35 žáků.
Chystáme pro ně mimo výuky
i pestrou nabídku zájmových
kroužků, které spustíme od října.
Změna je v plavání, které se opět
přesunulo z jarního termínu
na podzimní a již probíhá. Pokračuje
zapojení školy do akcí „Ovoce do
škol“ a „Školní mléko“. Ve školní
družině na žáky opět čeká celoroční
hra na téma „Cesta přírodou“ a s ní
spousta her, tvoření a zábavného
učení.
Přejeme žákům, ať se jim v právě
zahájeném školním roce daří a jsou
se svými výsledky spokojeni.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž
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