Obecní listy
Věž / Leština / Skála / Jedouchov / Mozerov

Vážení spoluobčané,
v současnosti procházíme složitým
obdobím. Bohužel Koronavirus
zasáhl a paralizoval celou naši zemi.
V současné situaci se jen potvrzuje,
že nejdůležitější je vždy zdraví nás
všech. Pro to, abychom vše zvládli,
musíme všichni dodržovat přísná
opatření a být maximálně ohleduplní
ke svému okolí. Tímto bych Vám všem
chtěl poděkovat, že dodržujete
vydaná vládní nařízení a do této doby
jsme nemuseli v našich obcích řešit
zásadní porušení stanovených
pravidel. Obrovské poděkování patří
všem, kteří se na samém začátku krize
bez zaváhání pustili do šití roušek a
zajistili tím ochranné pomůcky nejen
pro své rodiny, sousedy, známé, ale i
pro většinu obyvatel našich obcí.
Mnoho vyrobených roušek obětavými
dobrovolnicemi slouží i například v
Havlíčkobrodské nemocnici. Vy
všichni jste přispěli
k tomu, že se

snad již brzy začneme vracet k
běžnému životu a za to Vám patří
obrovské poděkování.
V případě potřeby se neváhejte
obracet na obecní úřad. K dispozici
máme stále dezinfekci nebo i ušité
roušky.
Na pozadí aktuálního dění se stále
snažíme řešit i připravované projekty
v obcích. V lednu bylo vodoprávním
úřadem vydáno pravomocné stavební
povolení na stavbu čistírny odpadních
vod a nové kanalizace v obci Věž.
Následně jsme podali žádost o dotaci
na Státní fond životního prostředí
a čekáme na její vyhodnocení.
Postupně
byla
dokončena
dokumentace pro provedení stavby
a je připravena pro výběr zhotovitele
pro tuto stavbu. Z důvodu pandemie
byl odložen začátek stavby výměny
vodovodního přivaděče z Mozerova
do Věže. V současné době společnost
KPZ stavby s.r.o. z Pardubic, která se

Napouštění bazénů
Odběr většího množství vody než
2m3 z obecního vodovodu v jeden
den si je nutné s dostatečným
předstihem domluvit na obecním
úřadě. Bez předchozí domluvy je
zakázáno napouštění bazénu !!
Zajištění většího množství vody je

možné objednat i dovozem např. u
společnosti VaK Havlíčkův Brod na
tel. 603 500 098. Při jednorázové
snaze napuštění bazénu není
schopen vodovodní systém takový
nápor zvládnout. Buďte proto
ohleduplní !!

Vodné  snížení sazby DPH
Z důvodu snížení sazby DPH na
vodné a stočné je nutné k 30. dubnu
2020 provést aktuální odečty všech
vodoměrů
v
domácnostech.
Vzhledem k současné situaci není
možné, aby odečet v jednotlivých
domácnostech
prováděli

zaměstnanci obce. Tímto Vás
žádáme, abyste stav Vašich
vodoměrů k 30.4. nahlásili
telefonicky na čísle 727851973 ne
bo emailem starosta@obecvez.cz.

Březen / 2020

stala vítězem výběrového řízení za
částku 1 316 443,62 Kč bez DPH, již
práce zahájila. Dalším projektem,
který jsme trochu nečekaně zahájili je
oprava části místní komunikace mezi
Věží a Mozerovem.
Důvodem
zahájení byla informace od
Ministerstva pro místní rozvoj, které
nám přislíbilo na celou akci dotaci
80%. O tuto jsme žádali na rok 2019,
ale bohužel jsme pro velký zájem
nebyli vybráni. Pokud vše bude
probíhat dle plánu, dojde k opravě 750
m nejvíce poškozeného úseku této
místní komunikace. Práce by měla
provést společnost MSilnice, která
zvítězila ve výběrovém řízení s
částkou 1 742 277,20 Kč bez DPH.
Termín provedení prací je stanoven na
přelom srpna a září.
Martin Bárta

Odpady
Na sběrném místě v obci Věž je
možné celoročně ukládat po
předchozí telefonické domluvě na
tel. 727851973 nebo 727851975,
starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje a
domácí chemikálie. Dále kovy, staré
a nefunkční elektrické spotřebiče,
baterie i biologicky rozložitelný
odpad pocházející především z
údržby zahrad. Po domluvě je také
možné, aby zaměstnanci obce
zajistili odvoz tohoto odpadu přímo z
Vaší domácnosti.

Čtvrtina roku 2020 na ZŠ Věž
V prvních dvou měsících roku 2020
běžel život na naší škole ve svých
ustálených kolejích. V lednu jsme
rozdali pololetní vysvědčení, které
snad bylo přijato ve většině případů
s radostí. A leden nám zkrátily
jednodenní pololetní prázdniny.
Letošní zima byla chudá na sníh.
Přesto se nám podařilo u dětí
přihlášených na lyžařský výcvik vše
dodržet. Během února a první týden
v březnu sníh, který byl převážně
technický, na Šacberku u Jihlavy

vydržel a děti si osvojily základy
sjezdového lyžování.
V budoucí nové školní družině se od
počátku roku pokračovalo v práci a
prostor družiny už začíná mít v tuto
chvíli své reálné obrysy.
Ve třetím měsíci roku březnu jsme
ale odučili pouze první týden. Potom
jsme jako poslední v řadě dodrželi
termín jarních prázdnin. Během
jarních prázdnin se ale všechny
školy uzavřely, aby se zabránilo
šíření nákazy koronavirem. Naše

škola je tedy uzavřena od 16.
března a výuka probíhá na dálku.
Každý týden ve středu zadáváme
prostřednictvím emailů dětem učení.
Uvidíme, jak dlouho bude tato
nezvyklá situace trvat. V tuto chvíli
je ale zdraví na prvním místě.

Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Zápis do Mateřské školy ve Věži

Zápis do Mateřské školy ve Věži
proběhne ve dnech 4. a 5. května
2020 v době od 10,00  12,00 hod.
Zápis bude probíhat bez osobní
přítomnosti dětí v mateřské škole.
Rodiče, kteří mají zájem o umístění

dítěte v MŠ Věž ve školním roce
2020/21 se telefonicky spojí s
vedoucí učitelkou na tel.čísle 736
472 787 nejlépe ve dnech 27.  30.
dubna 2020. Dozví se konkrétní
informace. Děkujeme za pochopení

(V případě osobního podání žádosti
zákonným zástupcem dítěte je
nezbytné organizovat příjem žádostí
tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci
a k vyššímu pohybu osob v
prostorách školy.)

Domov ve Věži
Vážení spoluobčané, dovolte mi,
abych Vás informoval o dění v
Domově ve Věži. Kdo by si od
posledního příspěvku pomyslel co
vše se může jako mávnutím proutku
změnit. Nechci si nějak stěžovat, ale
Domov ve Věži od 1.3. od vlády pro
zdravotní
personál
a
přímoobslužnou péči obdržel 5
jednorázových respirátorů a 500ks
jednorázových roušek, kterých
Domov spotřebuje denně 140ks. Ani
jeden oblek, ani jeden štít a ani
jedny brýle. V současné době
používáme vlastnoručně ušité
roušky a roušky které jsme dostali
od Vás občanů, za které moc a moc
děkuji. Pokud máte možnost, nebo
znáte někoho kdo by nám mohl
darovat štíty, ochranné obleky a
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respirátory budeme moc rádi.
Vzhledem k tomu, že velká část
zaměstnanců je z Věže a okolí,
dovolte mi poděkovat jejím rodinám,
a především našim zaměstnancům
za velkou morální lidskost, kterým
svým dobrovolným rozhodnutím
přistoupili na opatření k ochraně
jejich klientů.
Domov ve Věži k ochraně zdraví a
životů klientů a svých kmenových
zaměstnanců přistoupil ke 42
dennímu komplexního uzavření
Domova ve Věži i se zaměstnanci.
Jsou vytvořeny tři týmy pracovníků,
kteří budou po dobu 14 dní pracovat
v Domově bez možnosti odchodu ze
zaměstnání. Zaměstnanci budou
bydlet v prostorách Domova ve
Věži, nebo v šesti karavanech. Naši

zaměstnanci, rodiny, příbuzní to
neměli vůbec lehké se rozhodnout,
nebo postrádat na 14 dní své
maminky, táty, tety, babičky atd., že
zůstanou 14 dní bez svých blízkých.
Já jsem již první skupině
zaměstnanců vyjádřil svůj obdiv
a hrdost na ně, dovolte mi abych
i touto cestou poděkoval Vám
rodinám, co se Vás toto opatření
bezprostředně týká. Naši klienti
v tomto svém zdravotním neštěstí
mají
obrovské
štěstí
na
zaměstnance se srdíčkem. Děkuji
všem a těším se na osobní setkání
s Vámi všemi v lepších časech.
Ředitel Domova ve Věži
Ing. Vladimír Frič
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V prvních lednových dnech nového
roku jsme se ve školce těšili na
návštěvu Pavly Čechové s legem a
programem
„Malý
zpracovatel
odpadu“. Jako vždy nás čekalo moc
poučné a zábavné dopoledne.
O několik dní později jsme si užili
„fialový den“ a navštívili keramickou
dílnu v Havl. Brodě, kde jsme
vyrobili dárečky pro mamky. Na
konci ledna napadl konečně sníh.
Bohužel ho nebylo dost, abychom
mohli „pytlovat“, tak jsme alespoň
postavili několik sněhuláků, bungr
a zahráli si koulovanou. Celý leden
s námi byla ve školce praktikantka
Evička, se kterou děti zažily mnoho
zábavných činností. Byla moc prima
a děti ji měly rády.
Začátek února jsme věnovali
povídání o vodě, o jejích
vlastnostech, jak vodou šetřit a při
vodních hrátkách a pokusech jsme
se moc pobavili. „Den vody“ byl jako

Mateřská škola

vždy hodně veselý a mokrý. Do
školky zavítalo „Divadlo u dvou
sluncí „ s úžasnou pohádkou
o Honzovi. O dva dny později
veterinární lékařky Romana Miksová
a Jitka Svobodová děti seznámily
s péčí o zdravá i nemocná zvířata.
Děti si mohly pohrát se psem
Polinkou a samy si vyzkoušet
ošetřování zvířete. Tyto činnosti
jsme měli ve školce poprvé a moc
se nám líbily. Další pohádku jsme
viděli v KD Ostrov v Havl. Brodě a
ve školce nás klaun Fugo pobavil
vystoupením o zdravé výživě.
O zdraví jsme si také povídali
s Liduškou Mahelovou, která za
námi jezdí již několikátý rok, aby si
s dětmi povídala o tom, jak si chránit
zdraví. Děti si mohly vyzkoušet, jak
se měří tlak, jak se ošetřují drobná
poranění apod. Dalším barevným
dnem byl „modrý“. Děti v modrém si
pohrály s modrými balónky, zařádily

si na „opičí dráze“ a pochutnaly si
na modrých makronkách od
maminky Zuzky Vojáčkové. Byly,
jako vždy, moc dobré.
V únoru a březnu se 14 dětí ze
školky spolu s dětmi ze ZŠ
zúčastnilo lyžařského výcviku
v Lyžařské školičce Zajda na
Šacberku u Jihlavy. V březnu,
měsíci knihy, jsme si hráli
„Na knihovnu“ a „Na knihkupectví“.
Bylo prima si s vlatními knížkami
dětí hrát, prohlížet je a povídat si o
nich.
Měli jsme naplánováno ještě mnoho
činností a akcí. Bohužel ani
karneval ve Skále, ani jiné další
akce se již nemohly uskutečnit.
V pondělí 23. 3. jsme přerušili
provoz MŠ do odvolání.
Těšíme se, až se zase všichni ve
školce sejdeme.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 musíme zavolat záchodovače (na
opravu WC)
 ty jdeš domů po obědě? ….ne, po
o. ….. takže po obědě?, nééééé,
po o.!
 já jsem u zubaře nepištěla!
 mám nový ušnice (náušnice)
 my jsme taťku namocnili (nakazili
rýmou)
 mně je zima na kalhoty!
 já nemůžu okurku, já po ní plivu!
 já se necítím sám sebou
 já nejsem blbej,….my nejsme
blbí, že jo?
 ten neskutečnej vítr mě odstrknul!
 tatínek má ruku dřevěnou jak
buben (v sádře)
 včely mají malé ostré prdelky…
Obecní listy
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Hřbitov ve Skále
Po novele zákona o pohřebnictví
( č.193/2017 Sb.) dochází k několika
zásadním změnám. Především je
zapotřebí respektovat změnu při
přechodu nájmu hrobového místa.
Nájem hrobového místa přechází na
osobu, kterou si původní nájemce coby
zůstavitel zvolil na základě plné moci, a
pakliže neníli takové osoby, přechází
nájem na dědice, ale již mimo řízení o
pozůstalosti. Z hlediska obce jakožto
provozovatele veřejného pohřebiště

dochází k nárustu administrativy při
evidenci související s provozováním
veřejného pohřebiště. Proto žádáme
všechny nájemce hrobových míst, aby
sdělili vždy potřebné údaje na obecním
úřadu, tzn. jméno a příjmení zemřelého,
místo a datum úmrtí, datum uložení
ostatků, zda šlo o kremaci nebo o
uložení lidských ostatků do země. Tyto
informace potřebujeme znát při každém
vykonaném pohřbu včetně uložení urny
a to i zpětně od roku 2017. K další

změně dojde k přístupu na samotný
hřbitov, kdy již nebude možné bez
vědomí obce vjíždět do prostoru
hřbitova. Vždy jedna polovina vstupní
brány bude uzamčena a bude umožněn
pouze pěší vstup. Pro vjezd je nutné s
předstihem zajistit odemčení brány na
obecním úřadě ve Věži. Na obecním
úřadě je také nutné hlásit rekonstrukce
hrobových míst a případné změny, které
by měli vliv na údaje vedené v nájemní
smlouvě.

Období déle trvajícího sucha !
Hejtman Kraje Vysočina dne 6.4.2020
vyhlásil období déle trvajícího
nadměrného sucha. Pro toto období
platí podmínky požární bezpečnosti dle
čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení kraje.
Je zakázáno:
rozdělávání ohně a odhazování
hořících nebo doutnajících předmětů,
 kouření (s výjimkou elektronických
cigaret),
 používání pyrotechnických výrobků,
 používání jiných zdrojů zapálení (např.
létající přání, lampióny, pochodně),
 jízda parní lokomotivy, pokud nejsou

zajištěna bezpečnostní opatření
k zamezení vzniku požáru.
 spotřebovávání vody ze zdroje pro
hašení požárů k jiným účelům než
k hašení,
 jezdit motorovými vozidly ve volné
přírodě mimo silniční komunikace (toto
ustanovení se
nevztahuje na jízdu motorových vozidel,
která jsou určena k pracovní
a hospodářské činnosti
v lesích a na poli a dále na jízdu
motorových vozidel po polních a lesních
cestách ke stavbám pro

bydlení a stavbám pro individuální
rekreaci).
Tento zákaz se vztahuje na místa,
kterými jsou:
 lesní porost a jeho okolí do vzdálenosti
50 m od jeho okraje,
 suché travní porosty umožňující vznik
a šíření požáru,
 plochy zemědělských kultur, které
svým rostlinným charakterem umožňují
vznik a šíření požáru,
 sklady pícnin, obilovin, slámy a úsušků
a jejich okolí do vzdálenosti 50 m od
jejich hranice.

Z kroniky
Na jaře 1931 nechala správa obce
vysázet náves lípami. Na návsi horní
vsazeny byly lipky kolem křížku. Dále
vysázeno bylo třešňové stromořadí pod
vsí různými druhy stromů. Po
neobyčejných vedrech přišla 18. června
prudká bouře s krupobitím. Kolem
4. hodiny odpolední se zatmělo,
přihnala se vichřice, která všechno
ničila. Odnášela krytinu ze střech,
lámala a vyvracela stromy. U horního
rybníka byla vyvrácená lípa, u dolního
ležel přes cestu akát a na státní silnici
bylo rozlámáno více stromů. Spousty
vod vybraly cesty a na svahu byla
strhána pole. Kolem obce kroupy
mnoho neuškodily, ale na pozemcích
u Koječína byla škoda obrovská.
Pojišťovny samy pojištěncům vyplácely
80 %. Za dva dny po této katastrofě

přišla opět bouře 18. června v 11. hodin
v noci. Bouři takovou spojenou
s hromobitím nikdo nepamatuje. Blesk
za bleskem a rána jedna za druhou. Po
hodině, když ustal praskot, každý si
oddechl. Mimo škody způsobené
přívalem nebylo ztrát. Sklizeň žita co do
počasí byla dobrá, ale co do výnosu
podprůměrná. V žitách bylo více trávy
než obilí a dle toho jen 1/3 panáků proti
jiným rokům. Ovsy byly pěkné jak na
slámu, tak na zrno. Ale pozdní oves se
špatně sušil. 9. srpna přišly
dlouhotrvající deště. Oves zčernal
a klíčil na řadech, hrstích i v mandílích.
Jeden  dva dny v týdnu obloha se
vyjasnila a ovsy jen zvadlé, černé se
vozily domů. Stálými dešti začaly silně
hnít brambory. Zdravých „zelenáčů“ se
téměř nesklízelo. Po 8 týdnech  od 30.
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září se trvale vyjasnilo a nastaly krásné
časy. Brambory sklízely se za pěkné
pohody. Cena bramborů v říjnu:
průmyslové 18 Kč, žlutomasé 2225 Kč.
Žito pro slabou sklizeň málo kdo v obci
prodal. Cena jeho stoupala, ale nikdo
z toho nic neměl. Prodávalo se v říjnu
100 kg  135140 Kč, pšenice  125135
Kč, oves roztříděný dle jakosti na černý,
omchlý a bezvadný. Cena 9095105 Kč
za 100 kg. Následkem slabé sklizně
a tím málo krmiva nastal úžasný pokles
cen dobytka. Každý byl nucený snížiti
počet dobytka na nejnižší míru, jelikož
krmivo stále stoupalo. 100 kg slámy
stelivové jest za 4045 Kč // slámy
krmné jest za 4855 Kč 100 kg sena jest
za 6070 Kč.
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