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Historické fotografie: U bývalého kamenolomu ve Věži

Vážení spoluobčané,
během léta pokračovala v plném
proudu výstavba nové kanalizace.
Hrubá stavba objektu čistírny
odpadních vod je dokončena, nyní
probíhají práce na vnitřních prostorách
tak, aby bylo vše připraveno na první
měsíce roku 2022 k instalaci samotné
technologie pro čištění. Realizační
firmy pokračují i nadále s pracemi na
pokládce kanalizačních řadů. Do země
bylo již uloženo 3750 m nových trubek,
2650 m je ještě před námi.
V září se také podařilo zrealizovat
rekonstrukci další části místní
komunikace přes obec Mozerov. Za
cenu 2 158 146, Kč firma Strabag
položila nové asfaltové vrstvy na 630 m
naší komunikace. Před pokládkou
samotných asfaltových vrstev byla
provedena recyklace původního
povrchu s promísením cementových
pojiv tak, aby došlo k navýšení

únosnosti
celého
podkladu
komunikace. Na tento projekt se
podařilo získat dotaci z Ministerstva pro
místní rozvoj z programu Podpora
rozvoje regionů 2019+ ve výši 1 638
125,00 Kč.
V následujících týdnech bychom také
měli zahájit první práce na odbahnění
Lihovarského rybníka ve Skále. Do
konce tohoto roku by mělo dojít k
odtěžení a odvozu celkem 2300 m3
sedimentu ze dna rybníka. V těchto
dnech probíhají poslední šetření
biologického dozoru, který stanovuje
podmínky a konečný rozsah
odbahnění s ohledem na výskyt zvláště
chráněné rostliny , puchýřky útlé, v
prostoru rybníka.
Rekonstrukce
rybníka spočívá i v kompletní opravě
opevnění hráze a výústního objektu.
Realizátorem je společnost Unimont
plus s.r.o. z Hrádku u Ledče nad
Sázavou, celkové náklady na projekt

jsou 3 612 871 , Kč, z toho podpora
Ministerstva zemědělství ve výši 1 806
000 , Kč . Vše by mělo být hotovo do
května 2022.
Na konci léta instalovala společnost
Monotrend s.r.o. v prostoru návsi v
Leštině nové dětské hřiště. To by mělo
po dokončení sloužit nejen nejmenším
dětem, ale i těm starším. Prvky hřiště
jsou navrženy tak, aby obsáhly co
nejširší věkové spektrum. Cena za
nové hřiště bude 274 803, Kč částkou
100 000, nám na něho přispěje Kraj
Vysočina z programu rozvoje venkova.
Hřiště ještě čeká na svoje předání z
důvodu chybějících posledních částí u
kterých má dodavatel výpadek ve
výrobě. Z důvodu nedostupného
materiálu je prozatím pozastavena i
stavba nového kontejnerového stání.
Martin Bárta

Kominík
Ve dnech 4. a 5. prosince bude v
našich obcích kominík pan Milan
Čapek. Kdo má zájem, může si
služby pana Čapka objednat na

emailu milancapek22@seznam.cz
nebo na Obecním úřadě ve Věži tel.
569 445 291

Poplatky za odpady 2022
Na svém zasedání dne 17.9. 2021
schválili
zastupitelé
obecně
závaznou vyhlášku č.03/2021,
která stanovuje výši poplatků za
obecní svoz odpadů pro následují
rok 2022. Výše poplatku je
nezměněna a činní tak jako v tomto
roce 500, Kč za kalendářní rok a
osobu starší 6ti let. Mladší hradí
poplatek 300 Kč. Poplatek za
rekreační objekt je také, tak jako v

tomto roce, 500 Kč. Poplatníci jsou
povinni uhradit částku od 1.1. do
30.4. 2022. Ceny poplatků jsme
schopni zachovat i přes zvyšující se
náklady za svozy odpadů. Jedním z
faktorů, který nám k tomu
napomáhá, je vysoký podíl třídění
odpadů a zpětně vyplacené
odměny za vytříděné komodity. Je
tedy i nadále důležité věnovat se
pečlivému třídění odpadů.

7. ročník Jedouchovské jedenáctky
V sobotu 21. srpna se konal už
sedmý ročník běhu Orlovskými lesy
Jedouchovská jedenáctka. Běžci
opět vyrazili na dvě trasy – jedenáct
a šest kilometrů. Na trať se vydalo
patnáct běžců, z toho dvě ženy trať
prošly. Většina závodníků se vydala
na jedenácti kilometrovou trať.
Kratší trasu zdolaly dvě slečny ve
věku dvanáct a patnáct let. Zlatou
medaili získala dvanáctiletá slečna
s neuvěřitelným časem 41minut a
18 vteřin. Delší trať uběhlo 7 mužů a
4 ženy. Nejrychlejší muž vše zvládl
v čase 50:48, nejrychlejší žena na
trati doběhla po 58 minutách a 39

vteřinách. Ženy, které trať prošly, se
vrátily po dvou a půl hodinách.
Během závodu bylo příjemné
polojasné počasí a na trati
nechyběly dvě občerstvovací
stanice. Po vyhlášení výsledků a
předání medailí si všichni užili
zábavu do pozdních večerních
hodin.Poděkování
patří
organizátorům, všem zúčastněným
a obci Věž za sponzorský dar.Doba
covidu19 přispěla k tréninku a časy
byly opravdu fantastické. Za rok se
těšíme opět.
Lída Mahelová

Podpora Jižní Moravě
Ve finanční sbírce uspořádané pod
záštitou obce Věž, na podporu jižní
Moravy, byla vybrána částka 32
266, Kč. Obnos byl zaslán přímo
na účet Základní školy Hrušky.
Finanční sbírka nebyla jedinou
pomocí, která se v našich obcí
podařila uspořádat. V sobotu 26.
června jsme přímo do zasažené
oblasti dopravili materiální pomoc v
hodnotě přes 30 tis. Kč. Jednalo se
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převážně o krycí plachty, stavební
kolečka,
ochranné
pracovní
pomůcky a drobné nářadí dle
aktuálního požadavku z krizového
centra v Hodoníně. Na nákupu
těchto
věcí
se
podílela
Tělovýchovná Jednota Věž, Český
svaz žen Věž, Sbor dobrovolných
hasičů Věž, Obec Věž a soukromí
dárci. Všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem zapojili, děkujeme.

Kovy
Drobné kovové předměty lze
vyhazovat do žlutých popelnic na
plasty. Ty jsou následně na
dotřiďovací lince odděleny od
plastového odpadu za použití
magnetu.
Kovy lze také
odevzdávat do přímo určených
nádob šedé barvy, které jsou
umístěny na veřejně přístupných
kontejnerových stání v našich
obcích. V případě větších
kovových předmětů lze domluvit
odvoz na obecním úřadě.

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

Odečty Vodoměrů
Od 1.11. 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). Odečty v obci
Leština jsou pro tento rok již
dokončeny. 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
Ceny bez DPH
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NOVINKY Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Letošní září jsme v MŠ zahájili s
novou vedoucí učitelkou Mgr.
Zuzanou Sommerovou a také s
novou paní učitelkou Martinou
Zabloudilovou. Náš pedagogický tým
doplnily školní asistentka Eva
Brücknerová a asistentka pedagoga
Lucie Hanauerová. V tomto roce
bude školku navštěvovat celkem 27
dětí ve věku 3  6 (7) let.
Novinky se netýkají jen personálního
obsazení. Během srpna se nám
podařilo mimo jiné zrenovovat
prostory šatny, spustit nové webové
stránky,
které
naleznete
na
www.skolkavez.cz, vytvořit nový
školní vzdělávací program s názvem

„Poznáváme krásy přírody“ a vybavit
třídu interaktivní tabulí, která nám
pomůže zmodernizovat způsob
vzdělávání.
Adaptace dětí v MŠ probíhala v
podstatě průběžně celé září. Stalo
se tak díky vysoké nemocnosti.
Během prvního měsíce jsme se
seznámili s novými dětmi, děti s
novým personálem, s prostory školky
a společně jsme si vytvořili
školkovská pravidla. Také jsme
začali
pracovat
na
rozvoji
sebeobsluhy u dětí a jejich
samostatnosti.
Během září jsme navštívili ZŠ, kde
pro nás byla připravena loutková

pohádka s názvem Pohádka dračí
aneb trable s princeznou (skupina
Pernštejni) a také sférické kino s
animovaným filmem. Ve školce nás
navštívilo Divadlo Koník s podzimní
pohádkou „Jak Martin s Barborkou
vařili povidla“. Dále jsme s Evou
Krajmerovou
oslavili
Evropský
sportovní den – jak jinak než
sportem a také si užili tematicky
zaměřený ŽLUTÝ DEN v MŠ.
Od října do prosince budeme také
jezdit společně se ZŠ na kurzy
bruslení do Havlíčkova Brodu.
Jelikož se loni tato výuka z důvodu
covidu nekonala, jsou všechny
přihlášené děti už moc natěšené. V
průběhu roku nás toho čeká více, tak
doufejme, že situace bude příznivá a
letošní rok tak bude bez větších
omezení.
Učitelky MŠ

Svoz nebezpečného
odpadu

Školkovské perličky:

 „Paní učitelko, já bych si chtěla zahrát armádo (mikádo).“
 k učitelce: „Učitelo!!“
 k učitelce: „A jak ty se vlastně jmenuješ? Vypadáš docela sympaticky!“
 „My jsme po cestě na pouť viděli auto a to mělo úplně vyteklou kapotu.“
 Mezi dětmi na zimním stadionu: „Můj taťka sem chodí taky bruslařit.“
 Učitelka: „ vezmi si na hlavu kapucu, jsi zpocená a je zima. Ty jsi taková
energická.“  „Já jsem energická na kytky (alergická).“
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V úterý 2.11. 2021 proběhne svoz
nebezpečného odpadu, včetně
zpětného odběru elektro zařízení.
Svoz je určen pro osoby platící
místní poplatky za odpady. Svoz není
určen pro podnikající a právnické
osoby. Jedná se o následující druhy
odpadu:
olověné
akumulátory,
olejové filtry, nemrznoucí a brzdové
kapaliny, barvy v uzavřených
nádobách, ředidla, rozpouštědla,
plechovky a plasty od barev,
motorové oleje v uzavřených
nádobách, elektrospotřebiče. Není
možné odkládat pneumatiky.
Leština  od 13:00 do 13:15
Skála – od 13:20 do 13:35
Jedouchov  od 13:40 do 13:55
Věž – od 14:00 do 14:30
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Zahájení školního roku 2021 – 2022 na ZŠ ve Věži
Po dalším školním roce, který
ovlivnilo uzavření škol a po hlavních
prázdninách, jsme ve středu 1. září
zahájili nový školní rok. Jako každý
rok dostali i letos přednost ti
nejmenší, prvňáci. Letos jich máme
osm, čtyři dívky a čtyři chlapce. V
přítomnosti svých rodičů proběhlo
slavnostní zahájení. Potom už škola
oživla přítomností ostatních starších
spolužáků. Hned na začátku jsme je
všechny otestovali antigenními testy.

Ve čtvrtek 2. září jsme potom
otestovali žáky 1. ročníku a zahájili
pravidelné vyučování. V dalším
týdnu proběhlo testování ještě
dvakrát, ve všech případech s
negativním výsledkem.
V letošním školním roce do naší
školy dochází 34 žáků. Starají se o
ně stejně jako loni tři pedagogičtí
pracovníci. Dvěma třídním učitelům
je nápomocna jedna asistentka
pedagoga, která je zároveň

vychovatelkou školní družiny. Výuka
probíhá bez roušek. Při odchodu ze
třídy musí žáci používat ochranu úst
buď rouškou, nebo respirátorem.
Přes tato omezení jsme ale v prvním
školním měsíci uspořádali divadelní
představení a také promítání filmů
ve sférickém kině. Setkali jsme se
také s rodiči, opět po roce venku na
zahradě školy a také jsme zvládli
cvičení v přírodě. V říjnu se polovina
žáků školy chystá zahájit další
ročník výuky bruslení na zimním
stadionu v Havlíčkově Brodě.
Na začátku prázdnin se podařilo
spustit nové profesionální webové
stránky. Jsou přehlednější, mají
hezčí grafiku a splňují všechny
náležitosti moderních webových
stránek. Pokud budete chtít
nahlédnout, není nic jednoduššího
než se připojit na: www.skolavez.cz
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

Buďte v obraze
Chcete mít k dispozici důležité
informace z obce ve vašem chytrém
telefonu? Právě pro vás je určena
naše mobilní aplikace – V OBRAZE.
Aplikace vám přináší přehled aktualit
z webu naší obce, upozorní vás na
nově vložené zprávy, dozvíte se včas
o pořádaných akcích, můžete si
prohlédnout
fotografie
nebo
dokumenty vyvěšené na úřední
desce. Do aplikace se nemusíte

registrovat, neposkytujete žádná
osobní data.
Jaké informace v aplikaci najdete?
Události z kalendáře, fotogalerie,
aktuality, záznamy z úřední desky.
Co k aktivaci aplikace potřebujete?
Mít chytrý telefon nebo tablet s
operačním systémem Android či iOS,
přístup na internet, místo v úložišti
telefonu cca 13 MB.
Jak si aplikaci stáhnout z Google Play
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nebo z App Store? Ve vašem telefonu
si otevřete aplikaci Obchod Play
nebo App Store. Do vyhledávacího
okna zadejte název „V OBRAZE“.
Klikněte
na
Instalovat.
Po
nainstalování klikněte na položku
Otevřít (povolit oznámení). Po
otevření přidejte naší obec. Lze
sledovat i více obcí a měst. Po výběru
obce se data z webu automaticky
nahrají do aplikace.
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