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Historické fotografie: Kaple na návsi v Leštině. Za peníze ze sbírky nakoupila obec materiál a lidé zdarma kapli v roce

1934 postavili. Slavnostní svěcení a zasvěcení svatému Václavovi - patronu České země se uskutečnilo 28. září téhož roku.
I na začátku letošního roku pokračovaly přípravné práce na největším
projektu, který budeme v roce 2017
realizovat. Jak jste se dozvěděli
v minulém vydání obecních listů,
proběhlo výběrové řízení na
dodavatele stavby pro vodovod Skála.
Vítěznou nabídku podala společnost
Stavak Havlíčkův Brod. S celým
projektem se podařilo uspět
v grantovém programu Kraje Vysočina
a dne 28.3. byla krajským
zastupitelstvem pro naší obec
schválena dotace. Na celý projekt,
který zahrnuje výstavbu cca 5,5 Km
nového potrubí nám Kraj Vysočina
přispěje částkou ve výši 4,8 mil. Kč,
zbylé 2 mil. Kč budou financovány

z rozpočtu obce. Zahájení prací bude
1.5. 2017 a celá stavba by měla být
dokončena 30.4. 2018.
Rád bych poděkoval všem, kteří
v našich obcích pečlivě třídí své
odpady. Vzhledem ke stále se
navyšujícímu množství plastových
odpadů zvažujeme změnu systému
jejich svozu. Připravujeme variantu
svozu plastů přímo z každé
domácnosti. Systém by pak fungoval
obdobně jako svoz komunálních
odpadů. Každých čtrnáct dnů
by provedla svozová společnost vývoz
popelnice s plasty přímo od Vašeho
domu. Zavedení tohoto systému se
bude
odvíjet od zájmu občanů
obce o tuto novou službu. Na

internetových
stránkách
obce,
osobně, emailem a nebo telefonicky
můžete projevit zájem o umístění nové
nádoby na plasty do domácnosti.
Nádobu by mohla obec zapůjčit
zdarma, vývoz by byl součástí
systému svozu odpadu a neměl by vliv
na výši ročního poplatku za odpady.
Do nádoby by bylo možné odkládat
všechny plastové odpady a nápojové
kartony . Následně by došlo k redukci
počtu nádob na veřejně přístupných
sběrných místech, což by nám mělo
pomoci k většímu pořádku na
veřejných prostranstvích.
Martin Bárta

Český svaz žen
Při krajském středisku ČSŽ pracuje
informační a poradenské centrum
Vysočina, o.p.s., velmi úzce
spolupracuje s FAMILY POINTEM –
kontaktním místem pro rodiny, které
se nachází v Havl. Brodě v Horní ulici
v budově ČSŽ, pracovní doba PO –
ČT 8.30 – 16.00h, PÁ 8.30 – 14.30h.
FP bezplatně poskytuje prostor pro
přebalení, nakojení nebo ohřátí
dětské stravy a dětský koutek nabízí
zázemí pro rodiče s dětmi.
K dispozici je zde přebalovací pult,
dětský koutek a kuchyňka. FP
zároveň slouží jako informační
centrum o možnostech rodinných
aktivit a službách pro rodinu v kraji
Vysočina. Je zde možnost využít
zprostředkování
poradenství

v oblasti vztahových, výchovných,
psychologických
a
sociálních
obtížích, zároveň podává informace
v oblasti kariéry. Rozumí se tím, že
pomáhá při psaní motivačního
dopisu, životopisu a nově je také
možné využít pracovně právní
poradnu po domluvě na telefonu 734
694 487.
ČSŽ Věž má možnost zajistit
odborné přednášky na různá
témata(zdravý životní styl, cestování,
atd.). Rády uvítáme i vaše nápady na
témata, která by vás zajímala.
Krásné jarní dny a hodně sluníčka
přeje
ČSŽ Věž

LEŠTINSKÁ ZELIMA 2017
Dne 27. ledna 2017 proběhla v obci
Leština oblíbená soutěž o nejlepší
kysané zelí konaná pod záštitou
místního sboru dobrovolných hasičů,
který byl zároveň i sponzorem akce.
Ředitelem soutěže byl tak jako
i v minulosti Ing. Petr Janda a místem
konání hasičská klubovna. Jednalo
se již o třináctý ročník tohoto klání
a obávaná třináctka byla tentokrát
šťastným číslem pro letošní vítěze
Anetu a Michala Šimkovi. Zvítězit se
jim podařilo v silné konkurenci
celkem dvanácti soutěžních vzorků
a odměnou jim kromě drobného

dárku a diplomu byl i sportovní duch
soutěže v podobě upřímného
blahopřání od všech poražených.
Důležité je také zmínit, že mezi členy
SDH Leština byla prodiskutována
možnost rozšíření soutěže pro více
obcí. Toto bylo nakonec zamítnuto
především z důvodu omezených
možností místního sboru, ale také
hlavně proto, že výrazně větší počet
soutěžních vzorků nelze zcela
objektivně posoudit.
Ing. Vlastimil Bradáč

Objemné odpady
Kontejner na objemné odpady bude
umístěn:
od 12.04. do 19.04. Věž u budovy OÚ
od 21.04. do 26.04. Leština u prodejny
od 28.04. do 03.05. Skála u KD
od 05.05. do 10.05. Jedouchov u PZ
od 12.05. do 17.05. Věž u PZ

Do kontejneru nepatří:
- nebezpečný odpad, azbest, lepenky,
pneumatiky, vyjetý olej, baterie, léky
- elektro spotřebiče, svítidla, zářivky
apod.
- výrobky z kovu
- odpad z autovraků

Do kontejneru patří:
- lina, koberce či jiné podlahové krytiny
- staré oblečení, obuv
- matrace, čalouněný nábytek
- obaly bez nebezpečných látek
- keramika

Objemný
odpad je také možné
celoročně po předchozí telefonické
domluvě odkládat na sběrném místě v
obci Věž.
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Praktický lékař
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

Obecní úřad Věž
Věž 17
Věž 582 56
Telefon: +420 569 445 291
obecvez@obecvez.cz
www.obecvez.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 17:00
7:00 - 13:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 13:30

Knihovna
Pondělí 17:30 - 19:30

Prodejna 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
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TŘÍDÍM, TŘÍDÍŠ, TŘÍDÍME
aneb mýty a fakta o třídění odpadu
Každý, kdo poctivě třídí, už si určitě
mnohokrát
položil
otázku:
„Kam s ním“? U spousty věcí ani
nezaváháme a bez rozmyslu
vybereme správný kontejner. Ale
výrobci nám to vždy neulehčují. Je
mnoho obalů, u kterých se na první
pohled zdá jasné, z jakého jsou
materiálu, avšak zdání může občas
klamat. Často takové obaly bývají
smíšené (např. z papíru i plastu) a pak
musí bohužel zamířit do klasické
popelnice. A jsou i některé odpadky,
u kterých je materiál skutečně jasný,
ale přesto do určeného kontejneru
nepatří. Kolem třídění odpadu také
kolují nejrůznější mýty, které
nejednoho odradí od této prospěšné
aktivity. V minulém článku jsme si
připomněli základní pravidla třídění,
tak abychom co nejefektivněji
využívali možnosti, které nám naše
obec nabízí. Tentokrát se pojďme
podívat na nejčastější mýty a fakta,
které jsou
s tříděním spojené.
Pokud máte v okolí notorického
„netřídiče“, zřejmě jste se již setkali s
argumentem, že vaše snaha je stejně
zbytečná, protože pak přijede
popelářské auto a sesype všechny
kontejnery na jednu hromadu. To
samozřejmě není pravda – pokud už
se stane, že jedno auto sváží více
druhů odpadu dohromady, má k tomu
uzpůsobenou korbu, kam jsou odpady
nakládány do oddělených kójí.
Někteří se budou možná vymlouvat, že
třídění zabere zbytečně mnoho času
či místa nebo že jsou kontejnery příliš
daleko. Jakým způsobem budete
doma střádat tříděný odpad je jen na
vás, ale dnes už není problém pořídit
třeba koše s více přihrádkami.
V každém případě vám to zabere
stejné množství času, jako vyhazovat
vše do směsi. Nebudete tak často
chodit s běžným košem a občas
zajdete ke kontejnerům na tříděný
odpad. Vzdálenost sběrových míst
v naší obci snad ani nikdo jako
argument použít nemůže, ale možná
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vás potěší fakt, že kontejnerů po celé
republice neustále přibývá, a tak je
aktuální průměrná vzdálenost na
sběrové místo pouhých 97 m.
Pokud nás žádný z těchto argumentů
nezviklal a poctivě třídíme, můžeme se
dostat do situace, kdy si vážně nejsme
jisti kam s ním. Jsou například různé
plastové obaly, které ovšem do plastů
přeci jen nepatří. V minulém článku
jsem se zmiňovala o láhvi od oleje (do
žlutého kontejneru ji vhodíme pouze
v případě, že jsme ji důkladně vymyli
teplou vodou a mycím prostředkem).
A jaké další obaly nás mohou
překvapit? Některé láhve od
úklidových prostředků jsou označeny
jako nebezpečný odpad, ty by pak
měly správně zamířit do sběrného
dvora. Ekologicky smýšlející dámy pak
může zaskočit obal od řasenky – je
jednoznačně plastový, ale bohužel
řasenku nikdy nevyškrábeme tak, aby
se mohl vytřídit. Obaly od jiné
kosmetiky vytřídit můžeme, pokud je
zbavíme zbytků. I v případě tuby od
zubní pasty vyjde naše snažení o
dokonalé třídění naprázdno – obal
obvykle obsahuje hliníkovou vrstvu.
Papírové odpady nás také mohou
překvapit. Například taková účtenka
z obchodu – řekli bychom, že je to papír
a je tudíž jasné kam ji vyhodit, ale není
to bohužel tak jednoduché. Je to totiž
tzv. termopapír, který obsahuje plnidla
zabraňující jeho rozkladu, a tudíž
neumožňují ani jeho recyklaci.
Nejasnosti kolují i kolem třídění plat od
vajíček a ruliček od toaletního papíru
– ty jsou vyrobeny z recyklovaného
papíru, ale to samo o sobě
neznamená, že by se takový odpad
nedal znovu recyklovat. Papír lze
recyklovat až sedmkrát, do té doby než
jsou jeho vlákna tak krátká, že už
neumožní opětovnou výrobu. Plata od
vajíček i ruličky budou pravděpodobně
recyklované již vícekrát, ale přesto je
do modrého kontejneru hodit můžeme.
Některé zdroje však uvádějí, že by bylo
vhodnější je vyhodit do směsného

odpadu – zde máme tedy na výběr.
Takto vícekrát recyklovaný papír
s krátkými vlákny se dá i úspěšně
kompostovat (natrhaný na kusy),
a proto máte-li na zahrádce kompost,
můžete využít tohoto elegantního
řešení.
Do zelených kontejnerů také nepatří
vše, co je ze skla. Neměli bychom sem
třídit varné či laboratorní sklo. Taví se
totiž při vyšších teplotách a nelze jej
tedy s běžným sklem recyklovat
společně. Pokud se vám rozbije
skleněná varná konvice, patří spíše do
směsného odpadu nebo nejlépe do
sběrného dvoru. Skleněná je i
žárovka, ovšem do zelených
kontejnerů přesto nepatří – obyčejnou
žárovku vyhodíme do běžné
popelnice, ale úsporky, zářivky,
halogeny apod. patří do speciálního
sběru – měli by je odebírat například v
prodejnách elektra.
Jistě jsem nepopsala všechny záhady
v oblasti třídění, ale vězte, že poctivé
třídění je vždy užitečné, protože pokud
se podaří materiál znovu využít, je to
nejlepší řešení. Jestliže vyhodnotíme
materiál některého odpadu nevhodně,
ještě existuje poslední pojistka na
cestě k recyklaci v podobě třídící linky,
kde se vytříděné odpady dále rozdělují
podle způsobu jejich opětovného
zpracování. Proto je vždy lepší vytřídit
odpadu více než méně. Směsný
odpad se totiž už nijak netřídí a putuje
v lepším případě do spalovny nebo
častěji na skládku. Podle informací
Ministerstva životního prostředí
obyvatelé ČR v roce 2015
vyprodukovali 5,3 milionu tun
komunálního odpadu. Z tohoto
množství skončilo téměř 50 % na
skládkách! Bylo by skvělé, kdyby se
toto číslo dařilo snižovat, a zásluhu na
tom může mít každý z nás, takže
nezapomínejme, že třídění má smysl!
Zdroje: jaktridit.cz, trideniodpadu.cz,
veronica.cz, mzp.cz
Jiřina Kopicová
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Základní škola
První měsíce roku 2017 byly
ve znamení zimy, která byla po
několika
letech zase opravdovou zimou.
S dětmi jsme toho náležitě využili
a několikrát jsme vyzkoušeli sněhovou
peřinu, jak to po ní klouže na bobech,
saních, pytlích se slámou a dalších
zařízeních na dobré ježdění z kopce.
V lednu nás navštívil mini cirkus
Pavlíny se svým programem. V lednu
jsme
také
rozdali
pololetní
vysvědčení, které většinu dětí
a nakonec i rodičů potěšilo. Únor je
nejenom nejkratším měsícem roku
obecně, ale pro nás byl nejkratší také

díky jarním prázdninám. Začátek
března se nesl v duchu dne
otevřených dveří na naší škole. Podle
ohlasu návštěvníků se tato akce
vydařila a návštěvnost byla velice
dobrá. Nejstarším návštěvníkem byl
pan Adamec, který zavzpomínal na
dobu, kdy přišel poprvé do školy v roce
1938 a na své tehdejší spolužáky.
V rámci dne otevřených dveří jsme
také připravili v tělocvičně školy
výstavu výtvarných prací našich žáků
a také jejich výrobky z kroužků, které
na naší škole fungují. V druhé polovině
března jsme shlédli loutkové divadlo
o strašidýlkách a po té probouzející se

jarní přírodu ukázkou mláďat
některých zvířat a připomínkou
velikonočních zvyků.
Před námi jsou poslední tři měsíce
školního roku. Nově nás v dubnu čeká
zápis do 1. ročníku. Bude to 21. dubna.
Také se přijdou do školy zeptat na
výsledky svých dětí rodiče na třídní
schůzku. Ta bude 27. dubna.

Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Oko tygra na Základní škole ve Věži
V tomto školním roce se naše základní
škola stala partnerskou školou
projektu spolku Prales dětem
Nejbohatší ekosystémy planety Země
(NEPZ). Jde o výchovně-vzdělávací
projekt pro mateřské, základní
a střední školy, který dětem přístupnou
formou přiblíží podstatu a význam
rozličných ekosystémů naší planety
a vede je k pochopení důležitosti jejich
aktivní ochrany. V důsledku pomáhá
žáky vychovávat k aktivnímu
a uvědomělému postoji k přírodě
v jejich nejbližším okolí, ale také
v celosvětovém měřítku. Uvědomělý
a aktivní postoj k ochraně globálního
životního prostředí je totiž čím dál
naléhavější nutností.
Projekt NEPZ také poukazuje na
reálné dopady našeho často
bezmyšlenkovitého
spotřebního
chování, které se naplno projevuje
devastací mimo jiné i ekosystému
deštného pralesa na Sumatře, kde
spolek Prales dětem uskutečňuje
česko-indonéský projekt Green Life.
Tento projekt je přímo svázán
s projektem NEPZ a má za cíl aktivní
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ochranu národního parku Gunung
Leuser a tamních bohužel už
vzácných druhů zvířat jako jsou
orangutani, sloni, nosorožci a tygři.
Počet těchto zvířat žijících ve volné
přírodě se dnes počítá jen na stovky.
Za jejich mizením stojí pytláctví,
nelegální těžba dřeva, ale především
úbytek
přirozeného
prostředí
v důsledku vzrůstající rozlohy plantáží
palmy olejné. Tím, že kupujeme
potraviny a kosmetické výrobky
obsahující palmový olej, se i my tady,
na druhém konci světa, podílíme na
této ekologické katastrofě. Bez
uvědomělého
spotřebitelského
postoje a aktivní ochrany zbytků
tamního pralesa budou naše děti
dospívat ve světě, kde z výše
zmíněných druhů nebude v divočině
žít už ani jeden kus.
Spolek prales dětem investuje 90 %
výtěžku z projektu NEPZ na vytváření
nárazníkového pásma kolem NP
Gunung Leuser odkupem tamní půdy
od indonéské vlády. V této oblasti i za
pomoci
dobrovolníků
aktivně
zabraňuje pytláctví a nelegálnímu

kácení. V současné době činí rozloha
odkoupené sumaterské krajiny více
než 90 hektarů.
Velkým úspěchem bylo pověření od
indonéské vlády k přímé ochraně
celého národního parku (téměř 8.000
km2). Aby však bylo vůbec reálné tak
rozsáhlou oblast aktivně chránit,
požádal spolek Prales dětem své
partnerské školy o spoluúčast na
financování fotopastí, které na jedné
straně pomáhají odhalit pytláky
a dřevorubce, ale především
monitorují pohyb a stav zvířat. Naše
základní škola díky svým akcím pro
veřejnost
už
dokázala
na
dobrovolném vstupném vybrat velkou
část
potřebných
prostředků.
Děkujeme všem, kteří jste na tuto
dobrou věc přispěli. Děkujeme, že
jdete svým i ostatním dětem
příkladem.
Pro více informací o spolku Prales
dětem navštivte http://pralesdetem.cz
Mgr. Luboš Medek
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Mateřská škola
Školní rok se přehoupl do druhé
poloviny. Konečně napadl sníh a tak
jsme řádili na kopcích za školkou
téměř každý den. Bylo to prima!
Také jsme se zúčastnili Malé
technické univerzity, což bylo
zábavné a velmi inspirativní hraní si
se stavebnicí Lego. Do základní
školy jsme se šli podívat na
minicirkus se cvičenými pejsky,
medvídkem
mývalem,
fretkou,
žonglérem a kouzelníkem v jedné
osobě. Několikrát jsme zajeli do
Havlíčkova Brodu na pohádky nebo
hudební pořady, přivítali ve školce
pohádkovou
babičku
Květu
a zábavné a poučné dopoledne jsme
strávili s bývalou zdravotní sestrou
Lídou Mahelovou. Společně jsme si
povídali o zdraví, zdravém životním
stylu, děti si vyzkoušely, jak se měří
tlak, poslouchá srdce a jiné činnosti
z tohoto oboru.
Také jsme si užili modrý a žlutý den,
malý karneválek ve školce a velký

dětský karneval v kulturním domě
ve Skále. A protože se blíží svátky
jara – Velikonoce, nosí si děti
z domova vyfouklá vejce, která
budeme zdobit. O Velikonocích jsme
se dozvěděli mnoho od paní
Němcové z Pardubic, která do školy
přivezla nejen pomlázky, ozdobená
vejce, ale také mnoho nedávno
narozených mláďat – kůzlátka,
kuřátka,
kachňátka,
morčata,
křepelky, jehňátko a prasátko, se
kterými si děti mohly pohrát a osahat
si je „na vlastní kůži‘.
Mnoho času ve školce ale věnujeme
také vzdělávání dětí (formou
prožitkového učení) a přípravě na
vstup do základní školy.
A co nás čeká? Vystoupení na
„Setkání důchodců“, plavecký výcvik
v bazénu v HB, Den maminek,
tatínků i Den dětí, dopravní hřiště
a mnoho dalších zábavných
činností.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
-u oběda – má to kuchařka moc
dobrý!
-až budu velká, tak se s V. ožením, V
– a já si tě vezmu za mamku!
-co je to banka? – to je to, jak to
pořád vykrádají lupiči
-co to je? (uč. – sladký nápoj) – aha,
to je to, jak po tom zblbneš!
-já jsem v problému, mám modrej a
zelenej problém - ???
-na kamarádku – svalíš mi nohy!
-uličovali jsme se (léčili)
-já mám zapíchnutý kolo (píchlé)
-nejseš náká drzá?
-p. uč. já už jsem se s klukama
zakamarádila

Zápis do Mateřské školy ve Věži se
koná ve dnech 3. a 4. května 2017 od
13,00 – 14,30 hod. v kanceláři MŠ.
Týká se dětí, které ve školním roce
2017/18 zahájí docházku do MŠ.
K zápisu je třeba přijít s dítětem, vzít
s sebou občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Dětský den ve Věži se bude konat v
sobotu 3. června 2017 na fotbalovém
hřišti.

.
Věžská pouť
Termín pouti ve Věži tento rok připadá
na 21.5.

Vodné a stočné
Od 01. dubna 2017 do 31.08.2017 se
na Obecním úřadě ve Věži vybírají
zálohy na vodné stočné na rok 2017.

Obecní listy
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Domov ve Věži
Vážení občané, dovolte, abych Vás
informoval o společensko kulturním
dění v Domově ve Věži od minulého
občasníku týkající se obce Věž a
jejích občanů. Domov ve Věži
navázal další užší spolupráci
s domovem v Háji a spolu se
zařízeními ze Zboží, Syrovic
a Lidmaní, budou naši klienti
soutěžit v průběhu roku o putovní
pohár v petangue.
V současné době jsme před
dokončením studie přestavby zámku
(ne nové výstavby) na úpravu
vnitřních prostor zámku na
materiálně technické standardy,
jejíchž výsledek (kapacitní a finanční
náročnost přestavby) je nezbytný
pro zahájení nové výstavby. Pro vaši
představu co to obnáší – pokoje
jednolůžkové
maximálně
dvojlůžkové
se
sociálkami,
komunitní společné prostory pro 6-8
klientů atd. atd.
V měsíci červnu (9.6.2017)
pořádáme spolu s obcí, ZAS a.s. a s

občanskými sdruženími v obci druhý
ročník setkání všech občanů obce,
bývalými zaměstnanci, důchodci a
širokou veřejností na hřišti obce,
kde kromě jiného nám bude hrát
živá
hudba,
sbor
Pavlíny
Kocmanové, diskotéka pana Němce
pro malé i velké, skákací hrad pro
malé, ale i velké, opečeme čuníky,
budou palačinky, hena pro děti,
ukázka drona, historická vozidla,
modeláři,
máme
pozvanou
speciálního hosta atd. atd. Naši
klienti se zapojí do úklidu obce a
škarp okolo obce. V měsíci červnu
Domov ve Věži bude pro
zaměstnance 5 domovů Kraje
Vysočina pořádat sportovní hry,
jednáme s obcí o sestavení
vlastního družstva

Milí zákazníci,
nejprve bych všem chtěla poděkovat za
nákupy v prodejně COOP Věž. Máme
tu jaro a naše prodejna nabízí akci
ZAHRADA, která platí od 1. 3. do 30. 4.
2017. V rámci této akce je možné
objednat hnojiva, substráty, rašeliny
nebo mulčovací kůry.
Substrát zahradnický 70 l za 109,90 Kč,
substrát na muškáty 40 l za 69,90 Kč,
rašelina zahradní 70 l za 109,90 Kč,
mulčovací kůra 70 l za 89,90 Kč.
Dále nabízíme truhlíky, květináče
různých tvarů a velikostí, semena
bylinek, zeleniny a květin. V nabídce
jsou i kuřice a kohouti z drůbežárny
Hořešovice s. r. o., stáří drůbeže je 13

týdnů a cena je 143 Kč.
V měsíční dubnové akci bude spousta
zajímavých akčních cen u vybraných
výrobků. Například: Smetana 12% 250
ml za 8,90 Kč, Ruská zmrzlina 180 ml
9,90 Kč, Rebel originál 0,5 l za 9,90 Kč,
špekáčky 1 kg za 89 Kč.
Novinkou v prodejnách COOP jsou
čtrnáctidenní akce v rámci kterých Vám
od 29. 3. do 11. 4. 2017 nabízíme:
Dobrá voda ochucená (jahoda, malina,
mandarinka) 1,5 l za 9,90 Kč, oplatka
arašídová 45 g za 4,90 Kč, Orion
čokoláda 100 g vybrané druhy za 17,90
Kč, Rum Tuzemák 0,5 l za 89,90 Kč a
další.
S blížícími se Velikonocemi bych Vás

Od 16. - 19. března 1921 konalo se
první sčítání lidu
v Republice
československé. V naší obci jej
prováděla sl. Božena Chválová,
literní uč. ve Věži - s výsledkem:
280 mužů, 348 žen,
celkem 628 osob.
Národnost:
polská: 1 muž
Státní příslušnost: čsl. 274 mužů,
341 žen
Rakouská 2 muži, 4 ženy
Státně příslušných: Polsko: 3 muži, 2
ženy
Prusko: 1 muž, 1 žena
Náboženství:
římskokatolické: 260 mužů, 331 žen
československá: 15 mužů, 14 žen
českobratr. evangelická: 1 muž
židovská: 1 žena
Analfabetů:
17 úplných, 7 částečných

ředitel Domova ve Věži
Ing. Vladimír Frič v.r.

COOP prodejna Věž
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chtěla upozornit na to, že je možné od
našich pekáren objednat mazance,
velikonoční beránky, perníčky, večky.
Dále také salát na chlebíčky apod. Vše
bude včas zveřejněno v naší prodejně.
Víkendové akce zůstávají, prodej
baleného masa taktéž – závoz probíhá
každý čtvrtek.
Těšíme se na shledanou v naší
prodejně.
Za celý kolektiv vedoucí prodejny
Miloslava Komůrková

Obecní listy
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Pohádková Leština

Dětská hasičská soutěž

Okrsková hasičská soutěž

Dne 17.6.2017 se u klubovny SDH
na návsi v Leštině uskuteční již
6.ročník akce "Pohádková Leština".
Začátek ve 14:00 a očekávaný
konec cca v 18:00. Vyrazit na cestu
můžete kdykoliv během odpoledne.
Poslední děti budou vpuštěny na
pohádkovou trať v 17:00. Na děti
čeká dobrodružná cesta plná
pohádkových překvapení. Pro malé
výletníky bude připravena malá
svačinka . Těšíme se na Vás.

V neděli 18.6.2017 vypukne na
fotbalovém hřišti ve Věži souboj
družstev malých hasičů v disciplíně
požární útok. Soutěž bude
započítávána do seriálu hasičských
soutěží Havlíčkobrodského turné.
Přijďte se podívat na zápolení
nejen našich nejmenších hasičů.
Po dobu konání akce bude
připraveno bohaté občerstvení.
Sbor dobrovolných hasičů Věž.

Sbor dobrovolných hasičů Skála
Vás zve na okrskovou soutěž
hasičů, která se uskuteční dne 27.
května 2017. Soutěž proběhne na
fotbalovém hřišti ve Věži od 13:00 .
Po celou dobu konání akce pro Vás
bude připraveno občerstvení.
Přijďte nás podpořit, těšíme se na
Vás.
SDH Skála

Informační SMS systém
I nadále je možné se registrovat do
informačního systému naší obce.
Systém slouží k předání rychlé
informace pomocí krátké textové
zprávy na Váš mobilní telefon.
Registrace i příjem textových zpráv
je zcela zdarma. Přes informační
systém budete dostávat po
registraci informace o dění v našich
obcích, např. o kulturních akcích
nebo o událostech jako je havárie

Sběr papíru

Starý papír je možné odevzdávat
ve vestibilu Obecního úřadu ve
Věži. V případě většího množství
je možné provést odvoz přímo
z domácnosti. Finanční prostředky
získané sběrem papíru využívá
pro své potřeby naše školka
a škola.

vodovodu, změna termínu vývozu
popelnic. Přihlášení do systému je
možné provést osobně nebo
telefonicky na Obecním úřadě ve
Věži, dále je možné zaslat
registrační email na adresu
obec@obecvez.cz. Do emailu je
vždy nutné uvést jméno, adresu a
telefonní číslo.

Čistá vysočina
Akce Čistá Vysočina bude
probíhat v okolí našich obcí v
termínu od 10.4. do 23.4. Jako
každý rok se do akce zapojí místní
spolky, Myslivecké sdružení,
dobrovolní hasiči ze Skály,Leštiny
a Věže, Český svaz žen a mnoho
dalších dobrovolníků.

Staré oděvy
V současné době je v našich obcích
jedna nádoba na použitý textil. Ta je
umístěna u pošty ve Věži. Do
budoucna by měla být síť rozšířena
o nádobu u hasičské zbrojnice ve
Věži a na návsi v Leštině.
Do kontejnerů můžete odložit své
nepotřebné šatstvo, sezónnost
nerozhoduje. Svůj cíl najde také
obuv v použitelném stavu spárovaná či zabalená, oděvní
doplňky, drobný bytový textil,
Obecní listy

případně zbytky látek či pletacích
přízí - prosíme, ne malé odstřižky.
Vše prosíme zabalené, suché
a v nejlepším případě čisté. Do
nádob lze odkládat i poškozené
oděvy, ale i ty musí být suché a
zabalené. Použitelné oděvy jsou
předávány charitě. Ty poškozené
jsou recyklovány a jsou dále
využívány třeba v automobilovém
průmyslu.

Pitná voda
Odběr většího množství vody než
2m3 z obecního vodovodu v jeden
den je nutné s dostatečným
předstihem nahlásit na obecním

úřadě. Tímto způsobem je nutné
domlouvat i možný termín
napouštění bazénu !!

Fotbal
Již dva měsíce probíhají
fotbalové tréninky v tělocvičně
Základní
školy
ve
Věži.
Trénujeme každou středu od
18.00 do 19.00 hodin. Od dubna
budou tréninky na hřišti, každé
úterý a čtvrtek. Dohromady tuto
sportovní aktivitu navštěvuje 17
dětí, z toho tři děvčata. V květnu
bychom měli odehrát první
přátelský zápas. Rádi uvítáme
mezi nás další chlapce a děvčata.
V případě zájmu můžete volat na
tel.č. 607548869 Radek Vašíček.

Zlatá svatba
V měsíci březnu oslavili zlatou
svatbu manželé Jana a František
Prchalovi z Leštiny. Přejeme jim
hodně zdraví a stále trvající
společné štěstí.
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