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Historické fotografie: Pohled na hasičskou zbrojnici a kapličku v Jedouchově .

Aktuální vydání obecních listů je
z převážné většiny věnováno přípravě
našeho nového obecního znaku.
Všechny dostupné podklady vyhledal
a nové návrhy vypracoval heraldik pan
Mgr. Jan Tejkal. V tomto vydání se
dozvíte o všech dostupných
podkladech, které se podařilo
v archivech vypátrat a na jejichž
základě pan Tejkal vypracoval tři
konečné návrhy podoby našeho
obecního znaku a vlajky. Dále se
dozvíte co jednotlivé figury obsažené
vnávrzích znamenají avyjadřují.

Varianty zahrnují vazby na všechny
naše obce a jejich historii.
Výsledná varianta bude vybrána
veřejnou anketou. Ve volebních
místnostech při volbách do
Poslanecké sněmovny dne 20. a 21.
října budou umístěny samostatné
hlasovací urny pro vložení anketního
lístku. Anketní lístky s variantami
obecního znaku Vám budou doručeni
společně s hlasovacími lístky pro
volby do Poslanecké sněmovny.
Vítězný návrh následně poputuje ke
schválení do Senátu České rupubliky.

Vybraný znak se tak stane nedílnou
součástí prezentace naší obce, proto
prosím věnujte pozornost tomuto
vydání obecních listů a popisu
podkladů ze kterých návrh vychází.
Doufám také, že i volební účast v naší
anketě bude vysoká a bude vybrán
ten návrh, který společně vystihuje
nejlépe naše obce.
Martin Bárta

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.
V měsíci červnu jsme pořádali
spolu s obcí, ZAS a.s.
a s občanskými sdruženími v obci
druhý ročník setkání všech
občanů obce a širokou veřejností
na místním hřišti obce. Počasí
nám vyšlo a program se také
povedl. Co se týká rozšíření
kapacity Domova ve Věži vše je
v jednání. Domov ve Věži, buď
ještě letos, nebo hned na jaře
bude z investičních prostředků
Kraje Vysočina za spolupráce
památkového úřadu opravovat
balkon a celé sloupoví. Dále se
připravuje obnova omítek celého
zámku. Dále bych Vás chtěl
všechny pozvat v pořadí již na
třetí společné hrabání listí
v našem parku. Termín hrabání
pro malé i velké, ale i pro rodiče
a prarodiče zkrátka pro všechny
občany je dne 4.11.2017 od 9:00
hod v parku. Opečeme špekáčky

a ochutnáme náš kotlíkový guláš.
Dne 6.10.2017 pořádáme v rámci
týdne sociálních služeb den
otevřených dveří, kde zájemcům
změříme krevní tlak, hladinu
cukru v krvi a popřípadě Vás
provedeme po zařízení. Domov
je tento den pro veřejnost otevřen
od 9:00 do 11:00 a od 12:00 do
13:30 hodin. Dne 11.11.2017
organizujeme zájezd našich
zaměstnanců a zaměstnanců
Domova ve Zboží do sklípku
v Moravské Nové Vsi. V případě
volné kapacity určitě oslovíme
zájmová
sdružení
obce
o doplnění do plné kapacity
autobusu. Dále připravujeme
tradiční vánoční koncerty v naší
kapli. Za Domov ve Věži Vám
přeji pevné zdraví a spokojenosti
v
pracovním,
osobním,
ale i v rodinném životě a těšíme
se na společné setkání při
hrabání listí – nezapomeňte si
vzít vlastní hrábě.
ředitel Domova ve Věži
Ing. Vladimír Frič

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

Staré oděvy
Do kontejnerů na textil můžete
odložit své nepotřebné šatstvo, sezónnost nerozhoduje. Svůj cíl najde
také obuv v použitelném stavu spárovaná či zabalená, oděvní
doplňky, drobný bytový textil,
případně zbytky látek či pletacích
přízí - prosíme, ne malé odstřižky.
Vše prosíme zabalené, suché
a v nejlepším případě čisté.
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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.
Nádoby naleznete ve
Věži u Obecního úřadu, Hasičské
zbrojnice a v Leštině na návsi.

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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Mateřská škola
Ani v letošním roce jsme o
prázdninách nezahálely. Pro děti
jsme nechaly zhotovit novou skříň na
hračky, která nahradila starý nábytek
s odpadávajícími dvířky. Na vstupní
terase školky byl položen nový
povrch (kamenný koberec), který
přikryl již letitý loupající se beton.
Nový školní rok jsme zahájily

s 2 novými dětmi, ke kterým
v průběhu roku přibude dalších
6 (přijatých v květnu tohoto roku).
Ve školce jsme také přivítaly novou
kolegyni Lucii na pozici asistenta
pedagoga, která k nám dojíždí
z Okrouhlice. Jako každý školní rok
jsme se sešly s rodiči, vytvořily nový
školní
vzdělávací
program

a naplánovaly mnoho zábavných
aktivit pro děti. Kromě vzdělávacích
činností ve školce nás čeká tvoření
v keramické dílně, pohádky v divadle
v HB, setkání se zvířátky, bubnování
v kruhu, a další, věříme, že zajímavé
aktivity. Letos poprvé nebudeme
organizovat „Vánoční zvonění“ na
návsi,
ale
vánoční
besídku
přesuneme ze školky do kulturního
domu ve Skále, kde bude vystupovat
i základní škola (14. 12). Věříme, že
větší prostory poskytnou více
pohodlí pro rodiče a ostatní hosty.
Učitelky MŠ

V úterý 5.prosince od 17:00 hodin proběhne na návsi u Obecního úřadu
ve Věži Mikulášská nadílka. Zveme tímto nejen děti, ale všechny občany,
aby si přišli zpříjemnit zimní večer. Zakoupit zde mohou vánoční cukroví,
svařák, grilovanou klobásu a drobné dárky. Těšíme se na Vás!!!

Školkovské perličky:
Školkovské perličky:
- já jím maso jenom grilované
- myška se bude jmenovat čourek
- p.uč. on dělal otravné zvuky
- při hře pexeso – zase se to
nepovedlo!
- mám sucho v žaludku (žízeň)
- kdyby ten vlk prasátko rozkousal (v
pohádce), bylo by na hadry

Poděkování:

Děkujeme všem občanům obcí,
že s námi třídí druhotné suroviny –
hliník, starý papír,baterie, cartrige
aj. Vytříděné suroviny můžete
odevzdávat na obecním úřadě nebo
ve škole a školce.
I nadále budeme rádi když pro nás
tyto suroviny budete schraňovat.
Díky Vám můžeme využít získané
finanční prostředky na nákup
výtvarných a didaktických pomůcek.
Děti ZŠ a MŠ

Obecní listy
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Obecní znak
části Jedouchov, Leština, Mozerov,
Skála a Věž a katastrální území
Jedouchov, Leština u Herálce, Skála
u Havlíčkova Brodu a Věž. Před
konstitucí obecního zřízení v polovině
19.století tvořily vsi Věž a Mozerov s
dvorem Veselsko samostatný statek
Věž v majetku rodiny Edvarda
Skřivánka (von Krziwanek), zatímco
vsi Jedouchov, Leština a Skála patřily
k rozsáhlejšímu panství Okrouhlice
v majetku Strakovské fundace. Pečeť
obce je spolehlivě doložena
u místních částí Věž a Leština.
U místní části Jedouchov je doložena
pečeť rychtářská a u místní části Skála
pečeť farní a užívání pečeti obce
Zdislavice. Mozerov byl i v minulosti
součástí Věže a vlastní pečeť tedy
Pečeti: Samosprávnou obec Věž neměl.
tvoří pět místních částí a čtyři
katastrální území. Jedná se o místní

Tvorba nových obecních symbolů:
Znak a vlajka musí respektovat
soubor více či méně
pevně
stanovených
heraldických
a
vexilologických zásad a musí rovněž
vykazovat zřetelný významový vztah
k lokalitě, kterou reprezentují. Mezi
relevantní tématické okruhy pro
tvorbu znaku patří například
konstituce tzv. mluvícího znamení
(vyjádření názvu obce), reflexe
historické pečetní či razítkové
symboliky obce, vyjádření patrona
obce, odkaz na význačné události
nebo pověsti a mýty v dějinách obce,
připomenutí
erbovních
motivů
někdejších feudálních majitelů obce či
panství, poukaz na specifické
historické či současné řemeslné a jiné
pracovní aktivity obyvatel obce, nebo
vykreslení určitého relevantního
přírodního motivu krajiny, do níž je

obec zasazena. Vlajka obce by měla
odpovídat podobě či symbolice znaku
obce. Jednou z možností je konstituce
geometricky koncipované vlajky
ve formě kombinace horizontálních
či vertikálních pruhů a případně
dalších geometrických obrazců,
barevně odvozených ze znakových
tinktur a doplněných fakultativně
o některé relevantní znakové figury
pro zdůraznění neopakovatelnosti
každé vlajky. Často - a zejména
u lokalit bez městského statutu, kde
vzniká vlajka současně se znakem –
se přistupuje rovněž k tzv. opakování
znaku, což znamená, že vlajka obce
má stejnou či velmi podobnou figurální
kompozici jako obecní znak.

Věž: Pečeť obce Věž je doložena
otiskem do červeného vosku
v Eichlerově topografické sbírce
z první poloviny 19.století uložené
v Archivu Národního muzea v Praze
a několika otisky barvou na kartonový

podklad v Indikačních skicách
Stabilního katastru z roku 1838
v Národním archivu v Praze. Pečeť
měla kruhový tvar a perlovcem
oddělený český majuskulní opis
„OBECZ WIEZSKA“ v horní části
pečetního pole, které obsahovalo
vyobrazení stylizované jednoduché
budovy zámku s věží. Zámek byl
přízemní s vraty a dvěma okny,
s valbovou střechou se dvěma
praporky a s úzkou věží s oknem a
hodinami zakončenou kopulovitou,

PhDr.Ivo Sperát pod názvem „Sbírka
komunálních znaků, pečetí a razítek,
Svazek 1: Pečeti a razítka obcí Čech,
Moravy a Slezska“).

báňovitou střechou s makovicí a křížem.
Překreslení otisku pečeti lze spatřit ve
sbírce komunálních znaků, pečetí
a razítek Karla Lišky (vydané rovněž
knižně v Brně v roce 2012 v nakladatelství

Skála: V případě vsi Skála není
doložena existence pečeti obce, když
v archivních materiálech této vsi –
například v Indikačních skicách z roku
1838 - figurují pouze nezřetelné otisky
pečeti obce Zdislavice, nejspíše také
s obrazem strakovského erbu,
podobně jako u jiných vesnic
tehdejšího
panství
Okrouhlice.
V Eichlerově topografické sbírce
v Archivu Národního muzea v Praze
je dvakrát otištěna farní pečeť kostela
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ve Skále zasvěceného Nanebevzetí
P.Marie, což reflektuje i obsah této
pečeti v níž se nachází po obvodu
latinský majuskulní opis „SIGILLUM :
ECCL : LOCAL : SCALENSIS“ a ve
středu pole pak tzv. Boží oko a latinský
nápis „ADBVM ASSUM“

Obecní listy

Leština: Pečeť obce Leština je
doložena zřetelný otiskem do
červeného vosku v Popisech hranic
katastrálních území Stabilního
katastru z roku 1837 a obsahově zcela
neztřetelnými otisky barvou na
kartonový podklad v Indikačních
skicách Stabilního katastru z roku
1838.Pečeť měla vertikálně oválný
tvar s českým opisem „OBECZ
LESTINSKA“ a její obraz byl tvořen

heraldickým
znakovým
štítem
převýšeným svázanou stuhou. Ve
štítě byl vyobrazen vykračující kohout
na třech pahorcích – jednalo se tedy
o erb Straků z Nedabylic vyjadřující
příslušnost obce Leština k panství
Okrouhlice, které v dotčené době
patřilo Strakovské nadaci.

Jedouchov: U Jedouchova není
doložena pečeť obec, ale pečeť
rychtářská. Její obsah není možné z
dochovaných a velmi nezřetelných
otisků v Indikačních skicách
spolehlivě určit, avšak zdá se,
že se jednalo, podobně jako u Leštiny
nebo dalších vesnic okrouhlického
panství, o vyobrazení rodového
znaku Straků z Nedabylic s erbovní
figurou kohouta.

ERB von Krziwanek in Steinbauer

Návrh znaku obce se člení do 3

variant a vychází především z velmi
pěkného historického pečetního
znamení obce Věž, které je variantně
reflektováno buď v doslovné podobě
zámku s věží, nebo ve zjednodušené
a modifikované verzi věže s
cimbuřím,
která
představuje
současně tzv. mluvící znamení
vyjadřující název obce a také odkaz
na erb rodiny von Krziwanek, která
vlastnila zámek ve Věži v 19.století.
Variantní ztvárnění návrhu znaku
rovněž představují některé další
figury, např. z výše popsaných pečetí
Obecní listy

dalších místních částí obce, nebo
vyjadřující
počet
těchto
integrovaných místních částí obce:
-Figura dvojice kohoutích hlav je
reflexí obecní a rychtářské pečeti
místních částí obce Věž patřících
v minulosti k panství Okrouhlice
(Leština, Jedouchov).
-Figura hvězdy představuje atribut
P.Marie a tím odkazuje na mariánský
kostel ve Skále. V počtu pěti je hvězda
atributem sv.Jana Nepomuckého,
patrona zámecké kaple, a zároveň
i vyjádřením integrace pěti místních
částí obce v jeden samosprávný

celek.
-Figura vlnitého břevna (tj. vlnitého
vodorovného pruhu) symbolizuje
Perlový potok, rybníky a někdejší
mlýny. Současně připomíná figuru
břevna z erbů některých majitelů
zámku
(Stangler,
Vernier,
Krziwanek).
-Figura skály (ve spojení s hvězdou
jakožto mariánským atributem) je tzv.
mluvícím znamením místní části
Skála.
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dvojcípými praporky na zlatých
žerdích. Zámek má zlatá zavřená
vrata
mezi
dvěma
černými
obloukovými okny a nad vraty úzkou
věž s černým obloukovým oknem pod
černým kotoučem. Věž zakončená
červenou bání se zlatou hvězdou.
Zámek provázený nahoře po
stranách věže po jedné přivrácené
stříbrné kohoutí hlavě s červenou
zbrojí, hřebenem a lalokem.“
VLAJKA:„List tvoří tři vodorovné
pruhy, modrý, bílý vlnitý pěti vrcholy a
čtyřmi prohlubněmi a modrý,
v poměru 14:1:1. V horním pruhu bílá
přízemní budova zámku . Zámek má
žlutá zavřená vrata mezi dvěma

černými obloukovými okny a nad
vraty úzkou věž s černým obloukovým
oknem pod černým kotoučem. Věž
zakončená červenou bání se žlutou
šesticípou
hvězdou.
Zámek
provázený nahoře po stranách věže
po jedné přivrácené bílé kohoutí hlavě
s červenou zbrojí, hřebenem a
lalokem. Poměr šířky k délce je 2:3.“

žerdích. Zámek má zlatá zavřená
vrata
mezi
dvěma
černými
obloukovými okny a nad vraty úzkou
věž s černým obloukovým oknem pod
černým kotoučem. Věž zakončená
červenou bání se zlatou makovicí a
křížkem a provázená nahoře po
stranách čtyřmi (2,2) zlatými
hvězdami.“ VLAJKA: „List tvoří tři
vodorovné pruhy, zelený, bílý vlnitý
pěti vrcholy a čtyřmi prohlubněmi
a zelený, v poměru 14:1:1. V horním
pruhu bílá přízemní budova zámku s
červenou valbovou střechou se
dvěma
odvrácenými
bílými
dvojcípými praporky na žlutých
žerdích. Zámek má žlutá zavřená
vrata
mezi
dvěma
černými

obloukovými okny a nad vraty úzkou
věž s černým obloukovým oknem pod
černým kotoučem. Věž zakončená
červenou bání se žlutou makovicí a
křížkem a provázená v horní části listu
po stranách čtyřmi (2,2) žlutými
šesticípými hvězdami. Poměr šířky
k délce je 2:3.“

vyrůstající ze stříbrné skály s modrou
hvězdou, podložená stříbrným
zúženým
vlnitým
břevnem
a provázená po stranách čtyřmi
stříbrnými hvězdami, dvěma nad
a dvěma pod břevnem.“ VLAJKA:
„List tvoří tři vodorovné pruhy, zelený,
bílý vlnitý osmi vrcholy a sedmi
prohlubněmi a zelený, v poměru 4:1:5.
Ve střední části listu přes pruhy
rozšířeným cimbuřím zakončená
žlutá věž s černým obloukovým
ZNAK:„V zeleném štítě rozšířeným oknem vyrůstající z bílé skály
cimbuřím zakončená zlatá věž vynikající ze druhé a třetí čtvrtiny
s černým obloukovým oknem

dolního okraje listu, s vrcholem v pěti
osminách šířky listu. Věž provázená
pěti šesticípými hvězdami, čtyřmi
(2,2) bílými po stranách a jednou
modrou ve skále. Poměr šířky k délce
je 2:3.“

Varianta 1 -

ZNAK: „V modrém štítě nad stříbrným
zúženým sníženým vlnitým břevnem
stříbrná přízemní budova zámku
s červenou valbovou střechou
se dvěma odvrácenými stříbrnými
Varianta 2 -

ZNAK: „V zeleném štítě nad stříbrným
zúženým sníženým vlnitým břevnem
stříbrná přízemní budova zámku
s červenou valbovou střechou se
dvěma odvrácenými stříbrnými
dvojcípými praporky na zlatých
Varianta 3 -
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Základní škola
Po období klidu, tedy hlavních
prázdninách, které letos trvaly 65
dnů, jsme v pondělí 4. září zahájili
nový školní rok. Jako každý rok
dostali i letos přednost ti nejmenší,
prvňáci. Letos se jich docela urodilo
a máme jich devět. V přítomnosti
svých rodičů proběhlo slavnostní
zahájení a byla i písnička. Potom už

škola oživla přítomností ostatních
starších spolužáků.
V letošním školním roce bude do
naší školy docházet 33 žáků. Bude
se o ně starat rekordní množství
pedagogických pracovníků a to 6.
Dvěma třídním učitelům budou
nápomocni čtyři asistenti pedagoga,
z nich jeden je zároveň vedoucím

školní družiny. V každé ze dvou tříd
budou pomáhat dva asistenti. Od
září bude zahájena celoroční
družinová hra „Cesta za pokladem“,
ve které budou děti plnit spoustu
zajímavých úkolů.Od října zahájí
svoji činnost zájmové kroužky, kde si
děti budou moci vybrat ze sedmi
z různých oblastí.
Přejeme všem žákům do nového
školního roku co nejlepší výsledky.

Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

"ČUNĚTOUR "
Od roku 2008 se pravidelně v polovině
září
koná
soutěžní
akce
„ČUNĚTOUR“, grilování vepřových
selat. Této akce se účastní 7
soutěžních
družstev:
Vystrkov,
Záhoří, Skála, Komorovice, Bystrá,
Staré a Mladé Bříště. Grilování
probíhá každý rok v jedné z uvedených
vesnic. Každé družstvo griluje své
sele, jak nejlépe dovede. Soutěž je
ukončena vždy okolo 16:00 hodin
odpoledne.
Soutěžící
předají
organizátorům
vzorky
svého
grilovaného masa a náhodně vybraná
Obecní listy

porota z hostů vzorky vyhodnotí. Poté
se oznámí vítěz a předá se cena za
1.místo. Každý host potom může za
dobrovolný příspěvek ochutnat maso
u každého družstva. Následuje volná
zábava s hudbou. Celý den
organizující
obec
poskytuje
nejrůznější
občerstvení,
např.
bramboráky, hranolky, palačinky
apod. Vždy je zajištěna i zábava pro
děti. V roce 2010 jsme všechny
účastníky soutěžního klání přivítali
poprvé. Akce tehdy proběhla na louce
u rybníka „Kachlička“. Letos jsme díky

špatnému počasí museli pozvat
soutěžící a hosty do Kulturního domu
ve Skále. I přes nepřízeň počasí
letošní klání navštívilo velké množství
hostů. Vítězem se letos stalo družstvo
z Vystrkova, které zvítězilo poprvé.
Družstvo ze Skály za 10 let, co akce
probíhá, zvítězilo celkem třikrát. Nejde
o vítěze, ale o krásně strávený den s
přáteli. Všechny zveme na další
vepřové klání, které se bude konat za
rok v září v Komorovicích.
Jana Hloušková
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Fotbal
Od 12.7.2017 jsme obnovili spolek
T.J. s novým názvem T.J.Věž z.s.
(zájmový spolek). Rádi bychom se
věnovali
sportovní
činnosti,
především fotbalu. Do soutěže
Havlíčkobrodského
fotbalového
svazu jsme přihlásili mladší žáky
a starší přípravku. Mladší žáci hrají
okresní přebor za účasti: Dolního
Města, Speřic, Šmolov, Tisu a Lipnice
nad Sázavou. Starší přípravka hraje
soutěž za účasti: Havlíčkův Brod,
Světlá nad Sázavou, Ledeč nad
Sázavou, Golčův Jeníkov, Přibyslav,
Štoky, Šmolovy, Dlouhá Ves, Leština
u Světlé, Lipnice nad Sázavou,
Okrouhlice, Mírovka a Lípa.
V současné době máme v klubu šest
děvčat a devatenáct chlapců. Pod
dohledem
zkušených
trenérů
trénujeme
dvakrát
týdně
a o víkendech hrajeme mistrovské
zápasy.V zimním období budeme
trénovat v tělocvičně naší školy.
Rozpis zápasů najdete na webových
stránkách www.t.j.věž z. s. Určitě

budeme rádi, když se k nám přidají
další děti.V případě dotazů volejte na
telefonní číslo 607 548 869. Závěrem
bych chtěl poděkovat rodičům za
kladný přístup a pomoc při zápasech,
jak doma, tak venku. Velké
poděkování patří Obci Věž za velkou

Volby do Poslanecké sněmovny
Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky se
konají v pátek 20. a v sobotu 21.
října 2017. Ve volebním okrsku č.1 Věž je volební místnost v místní
knihovně, Věž 17 pro voliče, kteří
jsou přihlášeni k trvalému pobytu
v obci Věž, Jedouchov, Mozerov.
Ve volebním okrsku č.2 - Skála je
volební místnost v kulturním domě,

Skála 33 pro voliče, kteří jsou
přihlášeni k trvalému pobytu v obci
Skála. Ve volebním okrsku č.3 Leština je volební místnost
v obecním domě, Leština 10 pro
voliče,
kteří
jsou
přihlášeni
k trvalému pobytu v obci Leština.
Volební místnosti budou otevřeny
v pátek od 14:00 do 22:00 a v
sobotu od 8:00 do 14:00 hodin.

Odečty vodoměrů
Od 29.10. bude probíhat odečítání
stavu
vodoměrů
ve
Vašich
domácnostech. Prosíme o umožnění
přístupu k měřidlu. Odečty bude
provádět zaměstanec obce pan Jan
Loskot.
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podporu a zakoupení branek a dresů.
Děkuji všem, že jsme to dali vůbec
všechno dohromady a děti můžou
hrát.
Radek Vašíček
předseda klubu

Kosmetička Lenka Fejtová bude
jezdit do Věže poslední pátky
v měsíci vždy od 13:00. Poprvé
přijede 29.9.2017 Kde: v budově
Obecního úřadu Věž v čekárně
lékaře. Objednávky na telefonním
čísle: 607 820 911. Možnost
zakoupení dárkových poukazů.

Sběrné místo Věž
Na sběrném místě ve Věži lze po
předchozí telefonické domluvě
odevzdávat celoročně objemné
odpady : starý nábytek, podlahové
krytiny, matrace. Dále také
elektrospotřebiče,
pneumatiky,
bioodpad ze zahrad, větve atd.
Služba je zdarma pro fyzické osoby
řádně platící poplatky za odpady
v našich obcích.
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