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Od vydání posledního čísla obecních
listů poskočila příprava projektu nové
splaškové kanalizace a čistírny
odpadních vod v obci Věž o ty
nejzásadnější kroky. Na začátku léta
nám potvrdil Státní fond životního
prostředí finanční podporu. Na
výstavbu bychom měli od fondu získat
63% způsobilých výdajů. Dále v
průběhu léta probíhalo výběrové
řízení na generálního dodavatele
stavby. Do vypsaného otevřeného
výběrového řízení bylo podáno
celkem osm nabídek. Nejvýhodnější
podalo sdružení firem Mobiko plus a.s.
Valašské Meziříčí a MBM Trade s.r.o.
Praha a to ve výši 57 889 938, Kč bez
DPH. Zastupitelé obce na svém
zasedání dne 25.9. schválili podpis
smlouvy o dílo a tím jsme se posunuli
do fáze realizace stavby. Po prvotních
jednání
s
dodavatelem
se
předpokládá zahájení výstavby v
březnu roku 2021. Doba výstavby by
neměla přesáhnout 18 měsíců. Na
webových stránkách obce jsou
postupně zveřejňovány aktuální
informace
včetně
projektové

dokumentace.
Zhotovitel
nyní
připravuje podrobný harmonogram
postupu prací, který bude následně
opět zveřejněn na stránkách obce.
Před samotným zahájením výstavby
obec připraví veřejnou schůzi, kde
bude přesně představen průběh celé
akce. Pokud máte zájem o informace
již nyní, neváhejte se obrátit kdykoliv
na obecní úřad ve Věži.
Během léta se také podařila oprava
střechy na Kulturním domě ve Skále.
Bohužel se celá rekonstrukce
neobešla bez komplikací a po odkrytí
nosných částí muselo dojít zhruba na
1/3 objektu k výměně trámů. Na celé
budově také proběhla výměna
dřevěného záklopu pod krytinou a
byla doplněna tepelná izolace, která
do této doby ve stropech ani nikdy
nebyla. Dalším průzkumem bylo
zjištěno, že na části budovy bude
nutné demontovat v nejbližší době
původní stropy a provést montáž
nových konstrukcí, stávající nosné
části stropů jsou napadeny škůdci a
hnilobou. Bude to tak v nadcházejících
letech vedle nových oken, dveří a

Kanalizace a ČOV Věž
Výstavba nové kanalizace a centrální čistírny odpadních vod bude znamenat
vybudování :
 6565 m nových kanalizačních řadů
 ve veřejné části 610 m nových přípojek
 160 ks betonových revizních šachet
 příjezdové komunikace k objektu ČOV
 centrální přečerpávací stanice pro západní část obce
 centrální čistírny odpadních vod s dvěma SBR reaktory, každý o objemu
150m3
 technologie s úplnou aerobní stabilizací kalu v provzdušňovaných
kalojemech
 kompletní kalové a chemické hospodářství
 technologie umožňující externí dovoz splaškové vody a kalu
 výměny stávajícího vodovodu zasaženého výstavbou v délce 2 035 m
 výměny stávající kanalizace zasažené výstavbou v délce 1 198 m

Září / 2020

nového zdroje vytápění další investice
do tohoto objektu. Velké poděkování
patří našim zaměstnancům a panu
Bártlovi ze Skály, který nám formou
sponzorského daru obratem nařezal
na pile potřebné řezivo k opravám.
V závěru léta proběhla i oprava části
místní komunikace na Mozerov. Práce
provedla společnost MSilnice a.s.
Celkové náklady na rekonstrukci
750m dlouhého úseku jsou 2 108
155,41, Kč vč. DPH. Pro tuto akci se
podařilo zajistit podporu Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 1 412
946,00, Kč. Rekonstrukce byla
provedena metodou recyklace za
studena, kdy se provedlo rozmělnění
původního
povrchu
vozovky,
dorovnání terénu, cementace a
následné zhutnění podkladu. Na
finální vrstvy byl položen asfaltový
beton.
Martin Bárta

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 pan Popela. Je možný i
samoodečet, kdy nám lze stav
vašeho vodoměru zaslat emailem na
adresu starosta@obecvez.cz nebo
na tel.: 727851973 ( může být i
formou sms).
Ceny stanovené pro následující
fakturační období:
Vodné: 20, Kč / 1 m3
Stočné Věž: 6, / 1 m3
Stočné Leština: 3, / 1 m3
Nájemné za vodoměr: 200, /ks

Školní rok 2019 – 2020 poznamenaný koronavirem je ukončen
Po školním roce, který byl ovlivněn
uzavřením škol a po hlavních
prázdninách, jsme v úterý 1. září
zahájili nový školní rok. Jako každý
rok dostali i letos přednost ti
nejmenší, prvňáci. Letos máme tři a
všechny jsou dívky. V přítomnosti
svých rodičů proběhlo slavnostní
zahájení. Potom už škola oživla
přítomností ostatních starších
spolužáků. Ve středu 2. září jsme
zahájili pravidelné vyučování.
V letošním školním roce bude do
naší školy docházet 31 žáků.
Budou se o ně starat tři
pedagogičtí
pracovníci.
Dvěma třídním učitelům bude
nápomocna jedna asistentka
pedagoga, která je zároveň
vychovatelkou školní družiny.
Bohužel náš život stále

ovlivňuje nemoc COVID 19. Proto
jsme už v září zavedli ve škole
roušky. Přesto jsme ale v prvním
školním měsíci uspořádali setkání
se zvířátky na zahradě školy a také
promítání filmů ve sférickém kině.
Setkali jsme se také s rodiči, trochu
netradičně na zahradě školy a také
jsme zvládli cvičení v přírodě.
Před rokem jsem na tomto místě
psal o budování nové školní družiny
z bývalého bytu. Dnes mohu
napsat, že se dílo podařilo a

Zlatá svatba

Před zimou

V měsíci srpnu oslavili zlatou svatbu
Květoslava a Jiří Vorlíčkovi z Leštiny.
Přejeme jim hodně zdraví a stále
trvající společné štěstí.
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krásná, prostorná, nová školní
družina je od 1. září v provozu.
Velký dík patří všem, kteří se na
tomto díle podíleli. Hlavně bych
chtěl poděkovat vedení obce,
jmenovitě panu starostovi Martinu
Bártovi a také zaměstnancům obce
pánům Janu Loskotovi a Pavlovi
Popelovi. Také už ne jmenovitě
všem dalším řemeslníkům a
brigádníkům. DĚKUJEME!!!
Na závěr tohoto příspěvku mi
dovolte popřát všem žákům do
nového školního roku hodně
zdraví a co nejlepší výsledky.

Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Každoročně, s nástupem mrazů,
řešíme úniky pitné vody z
vodovodní sítě. Závady jsou ve
většině případů způsobeny mrazem
poškozenými zahradními kohoutky.
Nezapomeňte před zimou odstavit
všechny rozvody vody, které by
mohl poškodit mráz.

Otevírací doba pošta
Věž

Pondělí: 07:15  09:00, 14:00 – 16:00
Úterý: 07:15  09:00
Středa: 07:15  09:00, 14:00 – 16:00
Čtvrtek: 07:15  09:00
Pátek: 07:15  09:00, 14:00 – 16:00
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Prázdniny utekly jako voda. Nový
školní rok jsme zahájili 1. září se
čtyřmi novými dětmi (další dvě
přijdou v průběhu roku). Sešli
jsme se s rodiči, vytvořili nový
výchovně – vzdělávací program
a naplánovali mnoho zábavných
aktivit pro děti. Bohužel několik z
nich,
díky
nepříznivé
epidemiologické
situaci,
nebudeme
moci uskutečnit.
Přesto jsme si pobyt ve školce
zpestřili
„Dnem
hraček,

Mateřská škola

zhlédnutím příběhu ve Sférickém
kině, dozvěděli se
mnoho
zajímavých věcí o chovu koní, na
kterých se děti mohly i svézt. S
koníky a pejsky za námi přijela
paní Němcová z Pardubic. Užili
jsme
si
„Jablíčkový“
a
„Bramborový“ den, s Pavlou
Čechovou si v rámci Malé
technické univerzity (tematické
hry s Legem) děti
zahrály na
„malé archeology“. Také jsme
zahájili první lekcí bruslařský

výcvik na stadionu v Havlíčkově
Brodě. A co nás čeká? Zdobení
dýní se Zuzkou Sommerovou,
den živých
zvířátek, lyžařský
výcvik ve školičce Zajda na
Šacberku u Jihlavy a věříme, že
ještě mnoho dalších zábavných
aktivit. Také děkujeme Evičce
Krajmerové za velkou pomoc na
začátku školního roku.
Věříme, že i v letošním školním
roce nás opět podpoříte při
třídění
odpadu – při sběru
starého papíru, drobného elektra,
kartridží a vybitých baterií.
Děkujeme.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 ona mě hodně pusinkuje
 byli jsme na procházce ve Zlámaný
špagetě (Zadní chalupy)
 my se tady stínujem (ve stínu)
 p.uč. už jsou mi čtyři, už si můžu
dělat co chci
 mně se strašně hejbou málo zuby
 mně se jednou zasekly plíce
 nožička už mě nebolí, ani druhá, ani
třetí….

Krajské
volby
2020
Výsledky voleb za
všechny
okrsky
(Věž,
Skála,
Leština) Celková
volební účast 45
% ( Věž 39% ,
Skála
61%,
Leština 63%).
Celkem dorazilo
301 voličů z 666.
Obecní listy
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