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Vážení spoluobčané,
v roce 2016 jsme zahájili přípravu
projektu výstavby nové splaškové
kanalizace a čistírny odpadních vod
pro obec Věž. Po dlouhých pěti letech,
ponořených v dokumentech, si dne
24.2.2021 převzalo sdružení firem
Mobiko Plus a.s. a MBM trade s.r.o.
staveniště a byla tím započata fyzická
realizace stavby. Celkové náklady na
tento projekt by měli být 68 794 618 ,
Kč bez DPH. S financováním nám
pomůže Státní fond životního
prostředí, který poskytne podporu
63,5% , zbytek bude pokryt z rozpočtu
obce. Vzhledem k hospodaření obce
v předešlých letech, nepředpokládám
v tuto chvíli, že bude nutné zajišťovat
zbývající finance bankovní půjčkou.
Bohužel, se stavbou budou spojena
nepříjemná omezení hlavně v místech
aktuálně probíhající výstavby. Na

obecní vývěsce a na internetových
stránkách je zveřejňován aktuální
harmonogram prací. Termíny se
budou během stavby upřesňovat. Do
držujte, prosím, vždy pokyny pracov
níků na staveništi. S nejasnostmi nebo
připomínkami se neváhejte obrátit na
náš úřad.
Dále pokračujeme i na přípravě
výstavby kontejnerového stání v obci
Leština a stavbu dětského hřiště.
V minulých dnech jsme dostali příslib
finanční podpory z Ministerstva
zemědělství na projekt odbahnění a
rekonstrukci Lihovarského rybníka ve
Skále.
O tomto záměru bude
rozhodovat zastupitelstvo na svém
následujícím zasedání a pokud by vše
dopadlo kladně, mohli bychom i tuto
akci zahájit na podzim tohoto roku.
Martin Bárta

Internetové stránky obce
Na konci února jsme spustili nové
internetové stránky naší obce.
Důvodem ke změně jsou legislativní
změny a pro nás vyplývající
povinnosti ohledně přístupnosti a
přehlednosti stránek. Bohužel,
původní formát již tyto podmínky
nesplňoval. Při návrhu vzhledu byl
kladen důraz na jednoduchost a
přehlednost. Dalším velmi důležitým
kritériem je i funkčnost a
zjednodušení přístupu k novým
informacím. Naše webové stránky
nově umožňují registraci emailové
adresy. Automaticky při zveřejnění
nové informace na internetu se tato

rozesílá na registrované emailové
adresy. Součástí nového systému
je i aplikace pro chytré telefony  V
obraze. Aplikace vám přináší
přehled aktualit z webu naší obce,
upozorní vás na nově vložené
zprávy, dozvíte se včas o
pořádaných
akcích,
svozech
odpadu, můžete si prohlédnout
fotografie
nebo
dokumenty
vyvěšené na úřední desce. Do
aplikace se nemusíte registrovat,
neposkytujete žádná osobní data.
Vše podrobněji na www.obecvez.cz

Napouštění bazénů
Odběr většího množství vody než
2m3 z obecního vodovodu v jeden
den si je nutné s dostatečným
předstihem domluvit na obecním
úřadě  tel. 727 851 973. Bez
předchozí domluvy je zakázáno
napouštění bazénu !! Zajištění
většího množství vody je možné

objednat i dovozem např. u
společnosti VaK Havlíčkův Brod na
tel. 603 500 098. Při jednorázové
snaze napuštění bazénu není
schopen vodovodní systém takový
nápor zvládnout. Buďte proto
ohleduplní !!

Březen / 2021

Odpady
Na sběrném místě v obci Věž je
možné celoročně ukládat po
předchozí telefonické domluvě na
tel. 727851973 nebo 727851975,
starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
barvy, lepidla, rozpouštědla, oleje a
domácí chemikálie. Dále kovy, staré
a nefunkční elektrické spotřebiče,
baterie i biologicky rozložitelný
odpad pocházející především z
údržby zahrad. Po domluvě je také
možné, aby zaměstnanci obce
zajistili odvoz tohoto odpadu přímo
z Vaší domácnosti.

ZÁPIS do Mateřské školy
pro školní rok 2021/2022 se koná ve
dnech 5. května a 6. května 2021
v době od 16,00 do 18,00 hodin
v budově MŠ. Zapsány budou
především děti, které k 31. 8. 2021
dovrší věku tří let. Žádost a další
potřebnou dokumentaci najdete na
webových stránkách MŠ nebo je
můžete po telefonické dohodě
obdržet elektronickou poštou nebo
do schránky v místě svého bydliště.
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí.
Zákonný zástupce s sebou přinese
rodný list dítěte, svůj občanský
průkaz a vyplněné a podepsané
dokumenty.
Den a čas zápisu je třeba si
rezervovat telefonicky na č.736 472
787 od 7. 4. do 23. 4. 2021
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Plánované dokončení stavby je v srpnu 2022. V rámci výstavby dojde k uložení hlavních
kanalizačních řadů a výstavbě kanalizačních přípojek na hranici pozemku jednotlivých
vlastníků. Přesné umístění přípojky bude vždy domluveno s vlastníky před zahájením
prací v dané lokalitě. Samotné dokončení přípojky na vlastním pozemku bude již v režii
každého majitele nemovitosti. Do nové splaškové kanalizace musí být napojeny přímo
pouze odpadní vody z domácností, napojení musí být provedeno bez septiků, jímek
nebo domácích čistíren. Do nové kanalizace nesmí být vypouštěny dešťové vody nebo
vody z bazénu apod. Na dešťové vody bude zachován stávající systém kanalizace.
Samotné napojení bude možné realizovat až po dokončení celé stavby a její kolaudace,
předpoklad tedy od září 2022. Po celkovém dokončení již pak nebude možné do
stávající kanalizace vypouštět odpadní vody, přepady ze septiků nebo domácích čistíren.
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První tři měsíce roku 2021 na ZŠ Věž
Od počátku tohoto roku docházela
na výuku pouze desetina žáků školy.
Byli to žáci 1. a 2. ročníku. Zbývající
žáci, tedy 3., 4. a 5. ročník pracoval
vzdáleně z domova. Takto jsme
zakončili i první pololetí a rozdali
vysvědčení. Ti starší si museli do
školy přijít jednotlivě a vysvědčení
dostali ve dveřích školy. Následovaly
pololetní prázdniny a hned na ně
navazovaly prázdniny jarní. Po
těchto prázdninách pokračovala
výuka tak, jako to bylo na počátku
kalendářního roku. Od 1. března se

ale epidemiologická situace natolik
zhoršila, že byla zakázána
docházka
všem
žákům. To
znamená, že na distanční výuku
přešli i žáci prvního a druhého
ročníku. Ve chvíli, když píšu tyto
řádky, vypadá situace tak, že by se
v měsíci dubnu mohli do školy vrátit
všichni žáci naší školy. Jednou z
podmínek návratu je ale testování
žáků antigenními testy dvakrát
týdně. Uvidíme, jak nakonec celá
situace dopadne.
Měsíc duben je také měsícem

zápisu prvňáčků. Stejně jako loni,
bude i letos probíhat zápis bez
přítomnosti budoucích žáků ve
škole. Rodiče pouze odevzdají
příslušné dokumenty ve škole. A
pokud nebudou mít někteří z žáků
odklad školní docházky, budou
přijati.
Všichni se už těšíme na přítomnost
žáků ve škole a normální výuku.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Mateřská škola
S novým rokem přišla nová naděje
na veselejší dny. Bohužel,
optimismus nám vydržel jen dva
měsíce. Ale i v této době jsme se
snažili o obohacení výchovné práce.
Opět jsme přivítali Pavlu Čechovou
s legem a programem „Malý
vodohospodář“. Jako vždy jsme si
dopoledne moc užili a při tom jsme
se dozvěděli mnoho zajímavých
informací. Hodně jsme se těšili na
lyžařskou školičku na Šacberku, ale
bohužel byla odložena na příští rok.
Protože jsme neměli možnost s
dětmi vyjíždět za zážitky, poprosili
jsme jednu z maminek  Jitku
Adamcovou, aby dětem přiblížila
práci policistů. Děti povídání velmi
zaujalo a rády využily možnost si
všechny policejní pomůcky “osahat
a vyzkoušet“ . O dva dny později
jsme si užili „Den zdraví“ s Lidu
Mahelovou. Jako každý rok děti
obvazovaly a lepily „úrazy“, měřily
tlak, tep srdce a úplně poprvé si
mohly vyzkoušet resuscitaci na
figuríně „Andule“. Na začátku ledna

konečně napadl sníh. Děti téměř
každý den řádily nad Bahňákem,
stavěly sněhuláky, bungry a
„pytlovaly“
na skvěle upravené
sjezdovce.
Konec února jsme věnovali povídání
o vodě, o jejích vlastnostech, jak
vodou šetřit a při vodních hrátkách
jsme se moc pobavili. „Den vody“ byl
opět hodně veselý a mokrý. Druhý
den jsme se zabývali pokusy s
vodou a jinými materiály – sopka,
barevný déšť, barevná duha, tančící
bubliny aj. děti sledovaly s velkým
zaujetím.
V pondělí 1. 3. byl provoz všech
mateřských škol přerušen. Ale my
jsme nezahálely, všem dětem jsme
začaly posílat písničky, básničky,
pracovní úkoly, také jsme se
inspirovaly a s dětmi a jejich rodiči
se vídaly 2x týdně na SKYPU. Bylo
to nové, a moc prima. Děti jsme
mohly vidět alespoň přes obrazovku
počítače. Na poslední tři měsíce
školního roku máme ještě mnoho
plánů a tak budeme věřit, že se nám
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podaří alespoň některé z nich
uskutečnit.
Těšíme se, až se ve školce zase
všichni sejdeme.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 já se na to vyprdnu, já se z tebe
počnu
 to mi přišlo k chuti
 dneska jsme trochu zaspali, ale to
nevadí, to se stává
 já jsem na záchodě severovýchod
 p. uč., proč si taky od tý práce
neodpočineš?
 já mám dneska dlouhé ruce
 mamí, já jsem si dneska hrála…
p.uč. na co jsem si to hrála? (na
kadeřnici)
 chlapec  ne, ne, já budu učitelka!!!
 my máme pod střechou tříkorku
(čtyřkolku)
 my to vymyšlujem (vymýšlíme)
 p.uč. to není dobrý nápad, ještě si
to rozmysli!

Tisk : TISK Hermann a spol. v.o.s.
Uzávěrka tohoto vydán: 31.3.2021
Uzávěrka následujícího vydání: 30.6.2021

