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Historické fotografie: Pohled na bývalou brusírnu u rybníka Valcha. V pozadí obec Věž.
Dne 25. dubna 2018 bylo schváleno
usnesením výboru Parlamentu České
Republiky pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu udělení znaku
a vlajky obce dle předloženého návrhu.
Od tohoto data má tedy naše obec, poprvé
ve své historii, oficiální obecní znak.
V první polovině roku 2018 se podařilo
úspěšně dokončit stavbu vodovodu
Skála. Celá stavba prošla kolaudačním
řízením a je připravena k provozu. Stavba
si vyžádala náklady ve výši 6 999 415,
Kč bez DPH. Výstavbu vodovodu podpořil
svojí dotací ve výši 4 891 190 Kč bez DPH
i Kraj Vysočina . Výsledná částka je
plně v souladu s výběrovým řízením na

dodavatele stavby. V průběhu stavby
nedošlo k žádnému navýšení smluvní
ceny. Společnost Stavak Havlíčkův Brod
vše dokončila ve stanoveném termínu.
V současné době se, téměř po roce,
dostává do svého finále i projekt na
jednotlivé domovní přípojky. Následně,
po jeho schválení příslušnými úřady,
dojde ke spuštění nového vodovodu
a napojení domácností.
V měsíci červnu dokončila společnost
Vekra výměnu oken a dveří v obvodovém
plášti bytového domu č.p.62 ve Věži.
Celkové náklady na tyto práce jsou 437
119, Kč bez DPH.
I nadále jsou v plném proudu práce na

projektové dokumentaci pro územní
řízení na stavbu nové splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod v obci
Věž. U tohoto složitého projektu jsou
prvotní odhady nákladů na výstavbu ve
výši 60 mil. Kč.
Na svoje stavební povolení již čeká na
vodoprávním
úřadě
projektová
dokumentace na posílení vodních zdrojů
a rekonstrukci úpravny pitné vody
Mozerov. Projektové práce probíhají také
na přípravě demolice budovy bývalé
prodejny v obci Leština.

Martin Bárta

Školní rok 2017 – 2018 skončil, hurá na prázdniny
Poslední měsíce školního roku se
nesly ve znamení usilovné práce
a snahy některých žáků o co
nejlepší výsledky a tím pádem o
příznivé vysvědčení. Učení a
příprava do školy nebyly ovšem to
jediné, co se v té době dělo.
V dubnu proběhl zápis do školy.
V novém školním roce přivítáme
9 prvňáčků. Na začátku května jsme
byli
uklidit
okolí
pomníku
zavražděných na konci 2. světové
války v Hurtově háji. Uspořádali
jsme zábavné odpoledne ke dni
matek. Zúčastnily jsme se dne
otevřených dveří u policie ČR
v Havlíčkově Brodě. Koncem
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měsíce května proběhlo tradiční
focení dětí v parku Domova. Na
začátku června zavítali žáci 4. a 5.
ročníku na dopravní hřiště umístěné
na zimním stadionu v Havlíčkově
Brodě. A potom už byl na pořadu
dne školní výlet. Letos jsme vyrazili
na Šumavu. I když byl termín výletu
na Medarda, počasí nám vyšlo.
Naším cílem bylo Lipno nad Vltavou,
přesně Stezka korunami stromů
a blízké Království lesa. Tam se děti
vyřádily a moc se jim tento výlet líbil.
Dále proběhlo ke konci června
vyvrcholení
soutěže
celoroční
družinové hry. Pod vedením Mgr.
Magdy Bláhové se jí zúčastnila

většina žáků, kteří za svou píli
obdrželi odměnu. Červen jsme
potom zakončili sportovním dnem
na fotbalovém hřišti i se skákacím
hradem a předáním vysvědčení
v altánu parku Domova ve Věži.
Před
dětmi
je
prázdninový
odpočinek a pedagogové mají
zaslouženou dovolenou. Nový
školní rok nám začíná v nově
vymalované škole v pondělí 3. září.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž
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Jarní měsíce se v tomto roce velmi
vydařily. Díky teplému počasí a sluníčku
jsme trávili mnoho času na školní
zahradě. Pan Václav Adamec nám
úžasně opravil terasu, na které se nyní
děti prohání na různých kolech
a odrážedlech, v pískovišti máme nový
písek, který si užívají hlavně „bagristi“
a „zmrzlinářky“. Taková jahodová
z písku…. Děkujeme všem, kteří nám
na vlastní náklady opravili a natřeli staré
lavičky a stolky. Veliký dík patří také
několika šikovným tatínkům, kteří nám
na zahradě sestavili nový domeček.
Stačí jej už jen natřít a zase máme
zahradu o něco hezčí. Jaro jsme si
zpestřili také různými činnostmi: hodně
rámusu se ze školky ozývalo při „Dnu
hudebních nástrojů“ , v Okresní
knihovně v HB jsme si hráli pohádky,
začali jsme jezdit do bazénu v HB do
plavecké školičky. Deset předškolních
dětí bylo u zápisu v základních školách,
všechny byly přijaty. Ve školce nás
navštívily členky Městské policie z HB
a kromě oblíbených divadélek „U dvou
sluncí“ a „Hugo
a Fugo“ přijel
také kouzelník Waldini, který nás učil
čarovat. Minicirkus Pavlíny přijel opět
se svými cvičenými pejsky a opičkou,
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Mateřská škola

trochou akrobacie
a spoustou
legrace. Ve výtvarné soutěži „Požární
ochrana očima dětí“ se Anetka
Mahelová umístila ve své kategorii na
krásném 3. místě, gratulujeme! Ke dni
maminek jsme připravili zábavné
odpoledne s dílnou, tancem, zpěvem
a chlebíčky, které děti maminkám samy
připravily. Poslední květnovou sobotu
jsme strávily na hřišti ve Věži, kde jsme
spolu s děvčaty z ČSŽ pro děti připravily
oslavu jejich svátku. Připraveno bylo
mnoho soutěží, opékání buřtů, klouzací
hrad, kolotoč a trampolína. Den byl
veselý a hravý a také plný sluníčka,
takže prima. I ve školce jsme si s dětmi
zařádili, svátek dětí jsme oslavili
pohybem a nakonec mlsandou
u zmrzlinářského stánku.
Druhou červnovou sobotu jsme na
obecním úřadě s Terezkou, Viktorkou,
Vašíkem a Janíkem přivítali 10 malých
miminek „do života“. Na školní výlet
jsme se letos vydali linkovým
autobusem. Zpočátku drobně pršelo, ale
děti byly rozhodnuté jet na výlet za
každou cenu. Na Rozkoši jsme u paní
Hoskovcové opekli buřtíky a poté se
vydali na hrad Orlík. Téměř všechny děti
zvládly výstup na vyhlídkovou věž,

z které jsme toho díky mlhavému počasí
mnoho neviděli. Ale nijak to neubralo na
naší náladě a z výletu jsme si odváželi
mnoho veselých zážitků. Dva dny poté
jsme společně s tatínky strávili příjemné
odpoledne při oslavě „ Dne otců“.
Předposlední týden školního roku jsme
se sešli s rodiči a budoucími prvňáky na
tzv. „Rozloučení s předškoláky“. Děti
absolvovaly
„Malou
maturitu“,
zaskotačily si, zazpívaly a nakonec
odpoledne zakončilo sladké mlsání.
Poslední akcí tohoto školního roku byly
sportovní hry na hřišti. Děti si společně
s dětmi ze základní školy užily nejen
netradiční soutěže, závodivé hry, ale
také skákací hrad. Přesto, že počasí
nebylo ideální, dětem se sportování
moc líbilo. Nakonec od sportovních
instruktorů obdržely krásná vysvědčení.
Děkujeme. Končí další školní rok,
s mnoha dětmi a rodiči se uvidíme už
jen mimo naší školku, proto chceme
všem moc poděkovat za dobré vztahy
a výbornou spolupráci. Všem pak
přejeme krásné prázdniny plné slunce
a veselých zážitků.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 děda mi zapomněl dát bačkory, uč 
ale ty si je máš vzít sám, dítě křičí – to
ani náhodou!!!
 nehraju s tebou, furt dáváš góly
 já už čaj nemůžu, já jsem se
přeplnila chlebem
 tohle je malí čápátko a tohle je
máma s tátou (čapí rodina)
 já jsem se rozčilila, až se ze mě
kouřilo
 p.uč, K. nám dělá prezidentku
 my jsme hráli ohejbal (volejbal)
 tady je manderinka (mandelinka)
 meloun roste v Kauflandu
 vzala jsem si sukeň
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Mateřská škola a sběr papíru
I letos se naše mateřská škola účastnila soutěže ve sběru starého papíru. Díky
spoluobčanům, kteří třídí a nosí starý papír na obecní úřad, jsme se téměř s 11
tunami umístili opět, stejně jako vloni, bezkonkurenčně na 1. místě. O velký a
výborný dort jsme se jako vždy podělili s dětmi ze základní školy. Děkujeme za
Vaši pomoc.

Prakti cký l ékař

MUDr. Zuzana Froňková
Ordinace Havlíčkův Brod
Humpolecká 212, Havlíčkův Brod,
580 01
Telefon: +420 569 427 632

Pošta Věž

Věž 17
582 56 Věž
tel.: 569 432 610
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:15  9:00, 14:00  15:30
7:15  9:00
7:15  9:00, 14:00  15:30
7:15  9:00, 14:00  15:30
7:15  9:00, 14:00  15:30

Obecn í ú řad Věž

Objemné odpady
Kontejner na objemné odpady je celo
ročně umístěn na sběrném místě v obci
Věž. Odpad je do něho možné ukládat
po předchozí telefonické domluvě na
tel. 727851973 nebo 727851975. Od
pady není možné ukládat ani do kontej
neru u hřbitova ve Skále, tato nádoba
slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
Na sběrném místě ve Věži je možné
celoročně odevzdávat starý nábytek,

koberce, linolea, umyvadla, toalety,

kuchyňské linky, elektrotechniku,
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje a
domácí chemikálie. Také kovy, staré
a nefunkční elektrické spotřebiče,
baterie nebo i biologicky rozložitelný
odpad, větve pocházející především
z údržby zahrad.
Po předchozí domluvě je také
možné, aby zaměstnanci obce
zajistili odvoz tohoto odpadu přímo
z Vaší domácnosti.

Komunální odpady
Komunální odpady se v našich obcích
vyvážejí jednou za čtrnáct dnů v pátek.
Podrobný kalendář termínů svozů lze
nalézt na webových stránkách obce. Do
popelnic
na
komunální
odpad
nevhazujte
plastové
odpady,
nebezpečný
odpad,
biologicky
rozložitelný odpad ze zahrad. Pokud
bude ve Vaší popelnici převažovat
odpad, který do ní nepatří, může
svozová firma tuto popelnici odmítnout
vyvést. Bohužel do budoucna nám stát
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připravuje
zvýšení
poplatků
za skládkovné komunálního odpadu.
Pokud se chceme zdražování za odpad
vyhnout, jediným řešením je důkladně
třídit. Značná část finančních prostředků
se může ušetřit i tím, že k vývozu nebude
dávána popelnice, která není naplněna.
Děkujeme, že třídíte
a budeme
rádi, pokud nám sdělíte Vaše náměty na
další zlepšování systému nakládání
s odpady v našich obcích.

Věž 17
Věž 582 56
Telefon: +420 569 445 291
obecvez@obecvez.cz
www.obecvez.cz
Pondělí
Středa

7:00  17:00
7:00  17:00

Knihovna
Pondělí 17:30  19:30

Prod ej n a COOP

Věž 5
582 56 Věž
tel.: 569 445 236
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota

7:00  13:00
7:00  15:00
7:00  16:00
7:00  15:00
7:00  16:30
8:00  10:00

Obecní listy

Pitná voda

Pohádková Leština
V obci Leština dne 16.6.2018 proběhla
již po sedmé akce konaná dobrovolnými
hasiči ,,Pohádková Leština.´´ Ke startu
tento rok bylo připraveno 184 dětí.
Na cestě plné dobrodružství lesem,
loukou i vesnicí, je čekalo patnáct
stanovišť s pohádkovými postavičkami.
Zde děti plnily různé úkoly a byly za ně
štědře odměněny. Letošní ročník byl
obohacený o návštěvu dvou koníků, na
kterých se děti mohly svézt. Také bylo

připraveno občerstvení v podobě párků
v rohlíku, hamburgerů a bramboráků.
Pro děti byla připravena dětská
diskotéka. Vše se vydařilo, a to hlavně
díky krásnému počasí. Chtěla bych
poděkovat sponzorům za jejich dary
a všem ostatním za pomoc. Příští rok se
opět na všechny těšíme.
Za SDH Leština
Aneta Šimková

Odběr většího množství vody než
2m3 z obecního vodovodu v jeden
den je nutné s dostatečným
předstihem domluvit na obecním
úřadě. Tímto způsobem je nutné
domlouvat i možný termín napouštění
bazénu !! Zajištění většího množství
vody, např. do bazénu, je možné
objednat i dovozem u společnosti
VaK Havlíčkův Brod na tel. 603 500
098.

Fotbal
Úspěšně jsme skončili soutěže
mladších žáků a starší přípravky.
Celkem máme v obou kategoriích 28
dětí. V mladších žácích jsme se umístili
na čtvrtém místě ze šesti týmů
okresního přeboru Havlíčkobrodského
okresu. Pořadí: 1.Speřice, 2.Šmolovy,
3.Tis, 4.Věž, 5.Dolní Město, 6.Lipnice
nad Sázavou. Velký úspěch se
mladším žákům podařil na turnaji ve
Šlapanově, kde ve velké konkurenci
obsadili po penaltovém rozstřelu druhé
místo a získali velký pohár.V domácím
turnaji jsme opět uhráli druhé místo.
Starší přípravka hraje okresní přebor,
kde jsou převážně města a větší
vesnice. V této kategorii tabulka není
a výsledky nejsou důležité. Máme
nejmladší tým v soutěži.Všechny děti
chodily poctivě dvakrát týdně trénovat
a doufám že budou chodit i v nové
sezóně, která začíná koncem srpna.V
nové sezoně budeme opět hrát dvě
soutěže. Velmi rád bych dětem
poděkoval za celou sezónu a za její
krásné ukončení na hřišti. Velké
poděkování patří také rodičům za
kladný přístup a pomoc při zápasech
doma i venku a také Obci Věž. Určitě
budeme rádi když se k nám přidají nové
děti.V případě dotazů volejte na
tel.číslo 607 548 869.. Děkuji všem kdo
nám pomáhá a přijďte nás podpořit.
RadekVašíček
předsedaklubu
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Pozor na podvodníky
Bohužel se poslední dobou začínají
stále častěji objevovat v našem okolí
případy, kdy podvodníci okrádají své
oběti o jejich celoživotní úspory
a nebo podpisem nevýhodných smluv
způsobují
značné
problémy
a zatěžují domácí rozpočty nemalými
částkami. Je důležité být obezřetný a
nepouštět do svých bytů a domů nikoho
koho neznáte. Podvodníci se bohužel
nejvíce zaměřují na seniory.
Například se může stát, že u vašich
dveří zvoní dvojce. Představí se jako
zástupci energetické firmy , jdou Vám
vrátit přeplatek za energie. Bohužel
mají jen velkou bankovku a potřebují
rozměnit. Pouštíte je do domu a jdete
pro menší bankovky. V ten okamžik
ukazujete, kde máte uložené peníze.
Prvnímu ochotně rozměníte bankovku
a druhý mezi tím za Vašimi zády bere
peníze z domácí skrýše. Obdobně
podvodníci oslovují obyvatele i se
žádostí například o vodu nebo jinou
pomoc. Proto nikdy nevpouštějte do
domu nebo bytu nikoho koho neznáte.
Žádná instituce u nás neroznáší

přeplatky tímto způsobem. Neváhejte
volat policii na lince 158. Nebo se u
Vašeho domu může objevit podomní
obchodník s výhodnou nabídkou. Tvrdí,
že firma, od které jste doteď odebírali
energie, končí a dodávku převádí na
jinou společnost. Spěchá a pobízí vás
k rychlému rozhodnutí, protože dnes už
je u nás v obci naposled. I když vám to
je nepříjemné, nakonec si plácnete a
smlouvu podepíšete. Teprve později s
lítostí zjistíte, že jste si nechali vnutit
nabídku, kterou nechcete. Nejspíš jste
totiž narazili na obchodního zástupce,
jehož hlavním cílem bylo přesvědčit vás
k podpisu nevýhodné
smlouvy.
Nepouštějte obchodníka za práh své
domácnosti. Pozváním domů mu totiž
dáváte čas a prostor, aby vás přesvědčil
k podpisu smlouvy. Pro většinu lidí není
snadné vykázat z domova hosta, který
je obtěžuje.
Vždy ho požádejte
o občanský a služební průkaz. Opište si
z nich jeho jméno a adresu trvalého
bydliště. Díky těmto údajům později
u energetické společnosti snadno
ověříte, zda se skutečně jedná o jejího

zaměstnance. Pokud vám odmítne
doklady ukázat, požádejte ho, aby
odešel. Vždy požádejte obchodníka
o návrh smlouvy, všeobecné obchodní
podmínky, platný ceník a telefonní
kontakt. Navrhněte mu, že si jeho
nabídku v klidu prostudujete a ozvete
se mu, pokud vás zaujme. Pokud bude
dále naléhat, řekněte mu, že se musíte
poradit s manželem, dcerou nebo jinou
blízkou osobou. Je to velké rozhodnutí,
které neděláte každý den. Nikdy nic
nepodepisujte pokud si nebudete jistí
obsahem všech dokumentů. Výše
uvedené příklady jsou pouze ukázkou
malého zlomku případů jakým
způsobem se podvodník může vloudit
do Vašeho domu nebo bytu. Vždy buďte
při kontaktu s cizími lidmi obezřetní,
nikdy nepouštějte do domu nebo bytu
nikoho koho neznáte. V případě, že na
Vaši výzvu tito lidé nechtějí odejít a stále
naléhají zavolejte polici na lince 158.

Vydávání občanských průkazů a pasů
Od 1. července 2018 jsou změny
ve vydávání občanských průkazů
a cestovních dokladů. Všem občanům,
kteří si budou žádat o nový občanský
průkaz, již bude vydán pouze občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji
a s kontaktním elektronickým čipem
(dále jen „OP“). Občané, kteří budou
žádat o občanský průkaz nebo cestovní
pas, čekají změny, které přinášejí
rychlost a pohodlí, ale také zvýšení
poplatků
za
vydání
dokladů
v mimořádných lhůtách. Pokud občan
požádá o doklad s běžným termínem
do 30 dnů, za povinný občanský průkaz
nezaplatí nic a za cestovní pas stejně,
jako před 1. červencem. Dosavadní
občanské průkazy bez čipu zůstávají
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v platnosti (nebude prováděna
hromadná výměna dokladů). Občan
může při podání žádosti o vydání
občanského průkazu zadat své
telefonní číslo nebo email a na
uvedený kontakt mu bude zaslána
informace o možnosti převzetí dokladu.
Všem občanům, kteří si od pondělí 2.
července 2018 žádají o nový občanský
průkaz, bude vydán pouze občanský
průkaz se strojově čitelnými údaji a s
kontaktním elektronickým čipem (dále
jen „OP“).Občané nad 15 let se budou
moci rozhodnout, zda čip aktivují či
nikoliv, což mohou učinit v celé době
platnosti OP. Děti do 15 let nebudou mít
aktivovaný čip automaticky. Díky čipu
v OP si v budoucnu bude moci občan

více a více svých záležitostí vyřizovat
z domova. Rozšiřují se také možnosti
ve lhůtách pro vydání OP či CD. Kromě
klasické lhůty (do 30 dnů) bude moci
občan požádat o vydání OP a CD ve
zkrácené lhůtě, a to v pracovních dnech
do 24 hodin, nebo do 5 pracovních dnů.
V souvislosti s tím se samozřejmě
změny týkající se zkrácených lhůt
dotknou i výší správních poplatků.
Občanské průkazy a pasy vydává
Městský úřad Havlíčkův Brod ,ulice
Pražská 2954. Pracovní a provozní
doba: pondělí, středa: 8:00 – 17:00
hod, úterý, čtvrtek: 9:00 – 15:00 hod,
pátek: 9:00 – 14:00 hod. Nezapomeňte
kontrolovat platnost Vašich dokladů.

Obecní listy

Pouť ve Skále

Dětský hasičský tábor
Jako každý rok se i letos uskutečnil na
hájovně v oboře u Mozerova. Tentokrát
to vyšlo na první prázdninový víkend, a
to od pátku 29. června do neděle
1. července. Zúčastnilo se ho celkem 19
dětí ve věkovém rozpětí od 5 ti do 15 ti
let. Hráli jsme obvyklé hry, které už děti
z předešlých let znají a rádi se k nim
vrací. Také jsme, hlavně po večerech,
pouštěli pohádky na plátno. Jelikož byla
zrovna houbařská sezóna, tak děti
v lese nasbíraly plno hub. V sobotu
odpoledne jsme navštívili Občerstvení u
Vodníka. Všichni, i ti nejmenší, pěší
cestu krásně zvládli, cestu jim opět
zpestřilo hledání hub
a na konci je

čekala sladká odměna. V neděli pro ně
hlavní vedoucí připravil stezku po oboře
spojenou s hledáním dobrot. Počasí se
celkem vydařilo, takže jsme většinu
času strávili venku. Už teď se těšíme na
příští rok. Chtěli bychom tímto
poděkovat všem dětem a rodičům za
pomoc a spolupráci. Velké poděkování
patří panu Jiřímu Popelovi za skvělé
ubytování.
Nábor malých hasičů stále pokračuje.
Pokud by měl někdo zájem, neváhejte
kontaktovat trenéry: Josef Prchal 776
349 336, Romana Bártlová 724 167 523

Petra Baštová

SDH Skála vás zve na tradiční
pouťové posezení, které se koná 18.
8. 2018 od 14,00 hodin u Kulturního
domu ve Skále.
Program:
 ukázka hasičské techniky
 hry pro děti
 skákací hrad
 pečené prase
 vstupné dobrovolné
 k poslechu a tanci zahraje Jarda
Němec

DISCO PARTY

T.J. Věž pořádá v sobotu 4. srpna
2018 od 20:00 hodin na hřišti ve Věži
DISCO PARTY. Přijďte se pobavit a
zatancovat!! Večerem bude provázet
DJ Jaroslav Němec.

Hasičská soutěž
Taneční parket

Sucho

Letošní velmi suché počasí, které trvá
od prvních jarních měsíců způsobuje
velmi razantní snížení hladin spodních
vod. Situace se již nyní podobá závěru
léta, suchého roku 2015. Nedostatek
srážek se projevuje i na porostech
v přírodě. Ve volné přírodě proto
nerozdělávejte oheň. V žádném případě
nevypalujte starou a suchou trávu.
Pálení staré trávy i ostatních porostů
v souvislých plochách je zákonem
o požární ochraně zakázáno. Hrozí
nebezpečí přenesení požáru na jiný
objekt nebo plochu podobnou té
spalované. Vysoké riziko požárů je
zvláště v lesích nebo na plochách, kde
Obecní listy

je silnější vrstva lesní hrabanky. Takový
oheň může „doputovat“ na vzdálenost
desítek metrů a objevit se i po několika
dnech. Jsou známé případy, např.
vzplanutí lesa po dvou týdnech ve
vzdálenosti až sedmdesáti metrů od
původního místa pálení. Bohužel jsou
každoročně zaznamenávány i případy
udušení lidí v kouři a bohužel i uhoření
při nezvládnutém, původně jen malém
kousku
vypalované
plochy.
V neposlední řadě, kdo se rozhodne
„vyčistit“ svou zahradu ohněm, může
zaplatit i několikatisícovou pokutu.
Maximálně šetřete pitnou vodou !

21.července na fotbalovém hřišti ve
Věži proběhne další kolo Rebel Hav
líčkobrodské ligy v požárním útoku.
O své body do celkového hodnocení
ročníku se soutěžící poperou v kate
gorii muži , ženy a dorost. Začátek
soutěžního klání je od 11:00. Večer
od 20:00 bude opět připraven letní
taneční parket . Tento rok k poslechu
a tanci zahraje kapela E.M.I.L. Po ce
lou dobu konání akce je připraveno
bohaté občerstvení. Těšíme se na
Vás.

Zlatá svatba

V dubnu oslavili zlatou svatbu
manželé Anna a Stanislav Rérychovi.
Přejeme jim hodně zdraví a stále
trvající společné štěstí.

Vodné a stočné
Do 31.08. 2018 se na Obecním
úřadě ve Věži vybírají zálohy na
vodné stočné na rok 2018.
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Vítán í občán ků

V sobotu 9. června se na Obecním úřadu ve Věži vítali naši
nejmenší. Miminka dostala dárky a pro maminky byly při
praveny květiny. Během vítání přednášely děti ze Základní
a Mateřské školy Věž. Vítalo se celkem deset občánků:
Matěj Klement, Adéla Smutná, Jan Kohout, Vítek Prokš,
David a Zina Přibylovi, Adéla Veletová, Jáchym Medek,
Pavel Vondrák, Tereza Kudová.
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