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Dovolte, abych Vám do nového roku
2020 popřál pevné zdraví, mnoho
štěstí a v neposlední řadě hodně
osobních i pracovních úspěchů. Opět
bych rád poděkoval Všem, kteří se
zapojují do veřejného života v našich
obcích, připravují kulturní a
společenské akce anebo se jen
zajímají o své okolí a pomáhají si. Vám
všem děkuji za Vaši práci a těším se
na spolupráci i v tomto roce.
Na posledním zasedání zastupitelstva
obce v roce 2019 byl schválen
rozpočet pro tento rok. Mezi
nejvýznamnější projekty, které budou
tento rok financovány, spadá výměna

/ Le tina / Skála / Jedouchov / Mozerov

hlavního vodovodního přivaděče pro
obec Věž. Měli bychom vyměnit
celkem 1 km původního skleněného
potrubí za nové plastové. Kulturní dům
ve Skále se dočká nové střešní krytiny.
V Leštině bychom měli dokončit
úpravu prostoru po budově bývalé
prodejny, nově se zde objeví stání pro
odpadové kontejnery. Finance jsou
připraveny i pro dokončení prostoru
nové školní družiny. Dále pokračují
přípravy projektu nové kanalizace a
čistírny odpadních vod pro Věž.
V současné době je dokončena
dokumentace pro stavební povolení.
Vydání stavebního povolení na celou

leden / 2020

akci předpokládáme během druhé
poloviny ledna. Současně jsou
dokončovány
všechny
nutné
podklady pro žádost o poskytnutí
dotace na tuto rozsáhlou a náročnou
stavbu. I nadále pokračuje snaha o
vydání všech kladných stanovisek
úřadů a ministerstva životního
prostředí k možnosti napojení naší
vodárenské soustavy na skupinový
vodovod Želivka. Získali bychom tak
do budoucna dostatečný záložní zdroj
pitné vody.

Martin Bárta

Charitativní Mikuláš
Ve čtvrtek 5. prosince proběhl další
ročník charitativního Mikuláše.
Finanční prostředky, které se zde
vybraly, byly předány mamince

nemocné holčičky z Humpolce.
Celkem se vybralo 32.200 Kč.
Děkujeme všem, kteří pomáhají.

Poplatky
Od pondělí 3.února 2020 do
6.března 2020 se budou v úřední
dny na obecním úřadě (pondělí a
středa) vybírat doplatky za vodné stočné, místní poplatky za odpady a
za psy. Záloha na vodné – stočné na
rok 2020 se bude vybírat do
30.09.2020. Po domluvě lze zaslat
vaši fakturu emailem a úhradu
provést převodem. Výše poplatků
za odpady je beze změny tedy 500
Kč za osobu a rok, děti do 6-ti let
věku platí 300 Kč. K navýšení ceny
došlo u poplatků ze psů a to tak, že
za jednoho psa uhradí majitel nyní
ročně 200 Kč. Za dalšího psa téhož
majitele je povinnost uhradit 300,-

Kč.
Příjemci invalidního nebo
starobního důchodu hradí za
prvního psa 100,- Kč a za dalšího
150,- Kč. Změnou prošla také
vyhláška o místním poplatku za
pobyt. Zde se stávající částka 3,- za
ubytovaného a den navýšila na 5,Kč. Tento poplatek je povinen
uhradit
každý
provozovatel
pobytových služeb za každého
ubytovaného.
Provozovatel
pobytových služeb musí mít
i samostatně vyřešenou smlouvu o
likvidaci odpadů, při podnikání není
možné využívat standartní nádobový
systém provozovaný obcí.

V roce 2019 se v obci Věž a
místních částech narodilo celkem 8
dětí, 10 občanů zemřelo, 13 se
odstěhovalo a 13 obyvatel se
přistěhovalo. V obci Věž je hlášeno
celkem 560 obyvatel na 170 čísel
popisných, v Jedouchově žije 38
občanů na 28 číslech popisných, v
Leštině je to 104 obyvatel na 58
čísel popisných, ve Skále 92
obyvatel v 52 domech a v Mozerově
6 občanů .
Celkem zde žije 394 žen a 406
mužů.
V roce 2019 bylo z rozpočtu obce
vynaloženo celkem 813 753,- Kč na
likvidaci a odvoz všech odpadů. Na
poplatcích občané uhradili celkem
446 602,- Kč . Díky třídění odpadů
jsme získali do rozpočtu na provoz
odpadového hospodářství od
společnosti EKO-KOM částku 224
412,- Kč.

Závěr roku 2019 na ZŠ Věž
Poslední tři měsíce roku 2019 se
hlavně nesly v duchu příprav na
vánoční besídku. Ještě před tím
jsme pochopitelně prožili několik
událostí. Od října až do prosince se
žáci zapojili do projektu „Děti do
bruslí“, což obnášelo deset návštěv
ledové plochy v Havlíčkově Brodě.
Po zakončení prvního čtvrtletí
proběhly v druhé polovině listopadu
třídní schůzky. Návštěva Mikuláše,
čertů a anděla na naší škole se
samozřejmě neobešla bez slziček
a slibování, jak se někteří hříšníci
pro příště polepší. Ve stejné době
proběhla ve škole kontrola ze strany
České školní inspekce, která trvala
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tři dny.
A po té už se ladily detaily
vánočního programu. Ten se konal
už po čtvrté v kulturním domě ve
Skále v úterý 17. prosince. A opět
byl složen ze dvou částí. V té první
se představily děti z mateřské školy,
část druhá patřila žákům základní
školy. V té se nejprve představili
žáci 1. a 2. ročníku s básničkami a
písničkou. Zbývající program už
patřil starším žákům. V něm mimo
jiné dominovala pohádka O dvanácti
měsíčkách.
Závěr potom patřil už písničce
Hodně dárku pod stromečkem a
loučení páťáků s hořícími svíčkami.

Besídku navštívilo odhadem kolem
sto třiceti spokojených diváků z řad
rodičů a příbuzných.
Den po vánoční besídce ve Skále
jsme předvedli tradičně besídku
v Domově pro dospělé ve Věži a
poslední den si užily při školním
štědrém dnu.
Na závěr mi dovolte jménem
zaměstnanců ZŠ a MŠ Věž vyslovit
všem čtenářům Obecních listů přání
úspěšného roku 2020 ve zdraví,
štěstí a pohodě.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž
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Mateřská škola
Do konce roku zbývaly tři měsíce a
my jsme měli před sebou ještě
mnoho naplánovaných činností - se
Zuzkou Sommerovou jsme zdobili
několik větších i menších dýní, které
nás dlouho vítaly u vstupu do
školky. S dýněmi jsme si hráli i
v „Dýňovém světě“ na farmě
manželů Pipkových, kde to bylo moc
prima. Do základní školy jsme byli
pozváni na malé cirkusové
vystoupení se cvičenými pejsky,
žonglérem a kouzelnicí.
Také jsme si naplánovali „Den
živých zvířátek“. Děti si do školky
přinesly rybičky, křečky, morčata,
pejsky, kočku, brouky, žížaly apod.
Byl to velmi veselý den.
Opět, stejně jako vloni, jsme se
zapojili do projektu „Děti do bruslí“ 10 lekcí se děti pod vedením
instruktorů učily správnému pohybu
na bruslích. Některým se velmi
dařilo, ostatní to určitě zvládnou

příště.
Také jsme si prožili a užili
„bramborový den, oranžový, hnědý
a bílý den.“ V Havlíčkově Brodě
jsme zhlédli několik divadelních
představení a navštívili zábavný
program v krajské knihovně. Do
školky za námi přijela paní Olga
Lazárková, která s dětmi kreslila
netradiční metodou obrázek kočky.
Příchodem Mikuláše, anděla a čertů
pro nás začaly vánoční přípravy –
napekli jsme cukroví, s rodiči strávili
příjemné odpoledne při „vánoční
dílně“, ozdobili stromeček a pilně
nacvičovali na besídku. Ta proběhla
v kulturním domě ve Skále před více
než stovkou diváků, kteří výkon dětí
ocenili
velkým
potleskem.
Přednášeli jsme také v Domově ve
Věži. Děti dostaly krásné dárečky,
za které děkujeme. Po návratu do
školky na nás čekala nadílka pod
vánočním stromkem – stavebnice,

koloběžka, knihy a spousta dalších.
„Dárečkový den“ ukončil ve školce
předvánoční čas.
A na co se těšíme v novém roce?
Na
„Malou
technickou
univerzitu“
s Legem, lyžařský
výcvik na Šacberku u Jihlavy,
tvoření
v keramické dílně
a na mnoho dalších hravých
činností.
Chtěly bychom touto cestou
poděkovat rodičům za velkou
podporu nejen před Vánoci, ale
během celého roku. Dále panu
starostovi Martinu Bártovi, všem
zaměstnancům
OÚ,
všem
příznivcům školky a také řediteli
školy panu Zdeňku Posejpalovi
a ostatním pedagogickým
i nepedagogickým kolegům za
celoroční výbornou spolupráci.
Do nového roku Vám všem přejeme
mnoho zdraví, radosti a pohody.

Školkovské perličky:
- já jsem se bouch o kopřivu!
- p.uč., on dělá čuně!
- já dneska nebudu chodit do školky,
já budu nemocnej, bolí mě noha
- byl tam bratran a bratranka
- když jsem byl včera malej, tak jsem
dostal auťáka
- já potřebuju česák
- to je trapně lehký!
- p.uč. ona říkala, že má mozek!
- já se nehlásím, já jen mávám!
- já když něco dělám, tak u toho
přemýšlím, víš?
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Kam s odpady

Jedlé oleje a tuky
V našich obcích je již několik let
možnost odevzdávat použité jedlé oleje
a tuky do veřejné sítě nádob. Nádoby v
podobě 120l popelnic jsou umístěny ve
Věži u pošty, ve Skále u kulturního
domu a v Leštině na návsi. Do nádob
patří pouze jedlé oleje a tuky nikoliv
motorové a další syntetické oleje !
Oleje do nádob ukládejte v uzavřených
nádobách tak, aby nedošlo k jejich vylití
a znečištění okolí nádoby ( například
PET lahve). Oleje a tuky se nesmí
vylévat do odpadu proto je vždy
odevzdávejte do určených nádob !

Zlatá svatba
V měsíci říjnu oslavili zlatou svatbu
manželé Jiřina a František Tichých z
Věže. Přejeme jim hodně zdraví a
stále trvající společné štěstí.

Pedikúra
Pedikérka Jaroslava Medová
přijede na pedikúru ve čtvrtek 16.
ledna. Další termíny jsou 27. února
26. března a 30. dubna. Objednávky
na tel. Čísle 728 217 761.

Masáže a tejpování
První středu v měsíci provádí
masérka Julie Ramaekersová
v čekárně lékaře masáže a
tejpování celého těla (záda, šíje,
nohy, ruce, hrudník, břicho).
Návštěva masérky je možná po
předchozí telefonické domluvě na
tel. 773 905 234.

Dětský karneval
Mateřská škola chystá, jako každý
rok, dětský karneval v KD ve Skále
v sobotu dne 21. 3. 2019 od 14:00.
Programem bude provázet DJ

V obci Věž je umístěno centrální
sběrné místo pro odpad. Na tomto
místě lze celoročně odevzdávat
objemný odpad - starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety,
kuchyňské linky, barvy, lepidla,
rozpouštědla, syntetické oleje a
domácí chemikálie. Také kovy, staré
a nefunkční elektrické spotřebiče,
baterie nebo i biologicky rozložitelný
odpad, větve pocházející především
z údržby zahrad. Sběrné místo je
přístupné pouze po předchozí
telefonické domluvě na tel.:
727851973 nebo 727851975. Výše
uvedený odpad není možné ukládat
do kontejneru na hřbitově, tento
slouží pouze pro odpad vznikající

provozem hřbitova !
Pro staré oděvy a oblečení jsou
připraveny celoročně nádoby ve
veřejně přístupné síti. Modré boxy
jsou umístěny ve Věži u pošty a u
hasičské zbrojnice nebo v Leštině
na návsi. Do nádob můžou být
odevzdávány i staré a poškozené
oděvy. Musí být vždy suché a
uložené v uzavřeném plastovém
pytli.
Nádoby na kovy najdete na každém
veřejném kontejnerovém stání.
Drobné předměty z kovů lze
odkládat i do žlutých nádob společně
s platovým odpadem. Děkujeme, že
třídíte.

Z kroniky o škole
Roku 1878 ucházela se obec Věž o
samostatnou školu, ale byla od
veleslavné hlavní zemské školní
rady odmítnuta z důvodu, že by tím
skalská škola utrpěla a z Věže do
Skály je blízko.
Roku 1884 obnovila obec Věž u
hejtmana Štiftra svou žádost. Dne
24. května 1884 byla ve Věži
ohledací komise. Ač Skála se
bránila a Jedouchov se proti
přiškolení vyslovil, povolila hlavní
zemská školní rada novou dvoutřídní
školu ve Věži pro Věž, Jedouchov a
Mozerov.
Roku 1888 stavěla se nová škola,
která stála okolo 10 tisíc. Dne 29.
listopadu byla farářem A. Sirůčkem

vysvěcena. Za prvního řídícího
učitele ustanovila školní rada p. Jana
Lašku, dosud učitele v Záborné u
Polné. Místo podučitelské obsazeno
výpomocnou
učitelkou
Olgou
Hnátovou.
Od 1. ledna 1889 počalo ve Věži
školní vyučování, ale farní úřad
nebyl posud z Věžské školy odněkud
uvědoměn, protože tam farář
nechodil. Teprve, když správa školy
oznámila okresní školní radě, že se
nevyučuje náboženství, byl farář na
základě
nového
zákona
římskokatolického
vyzván,
by
převzal vyučování náboženství, což
také učinil.

Myslivecký ples

Hasičský ples

MS Věž Vás srdečně zve na tradiční
myslivecký ples, který se koná
v sobotu 18.ledna 2020 v kulturním
domě ve Skále. Začátek od 20.00
hodin. Zahraje kapela IMPULS.
Rezervace míst B. Šlosar tel.
723300756.

Sbor dobrovolných hasičů Věž Vás
co nejsrdečněji zve na tradiční
hasičský ples konaný dne
22.2.2020 od 20:00 v kulturním
domě ve Skále. K poslechu a tanci
zahraje kapela MUDrBAND.
Rezervace míst možná na tel.
723800674 p.Liška.
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