Obecní listy
Věž / Leština / Skála / Jedouchov / Mozerov

Prosinec / 2020

Historické fotografie: Zimní, hlavní silnice ve Věžském kopci. Směr od Havlíčkova Brodu

Vážení spoluobčané,
na úvod mi dovolte, abych Vám do
nově započatého roku popřál hlavně
zdraví, osobní pohodu a spokojenost.
Nezbývá než doufat, že se tento rok
ponese na radostnější vlně a vše se
začne vracet do běžných kolejích. Bo
hužel, celá koronavirová krize nás
bude více či méně i nadále
doprovázet. Ve fungování obcí to bude
především výpadek v jejich
financování. Nyní počítáme s
výpadkem příjmu ve výši cca 15%
oproti roku 2020. Celkový dopad se
nyní jen těžko odhaduje. Díky
úsporám z předešlých let jsme tento
rok nebyli nuceni zásadně omezovat
investiční akce. V roce 2021 by tak
mělo dojít k zahájení stavby čistírny
odpadních vod a nové splaškové
kanalizace v obci Věž, dokončení
úprav návsi v Leštině, na Kulturním

domě ve Skále by se měla podařit
kompletní výměna oken a dveří.
V Jedouchově budeme opravovat
část dešťové kanalizace. I nadále
probíhají projektové přípravy na
výstavbu vodovodního přivaděče
k vodárenské soustavě Želivka nebo
na rekonstrukci mostu přes Perlový
potok na Spírově. Nejzásadnější a
nejnáročnější akcí bude výstavba
nové kanalizace a čistírny odpadních
vod. Fyzické zahájení stavby je
plánováno na březen, jakmile nám to
klimatické podmínky dovolí. Pro
stavbu máme uzavřenou smlouvu s
realizační firmou, je zajištěn technický
dozor, autorský dozor a technik
bezpečnosti práce. V těchto dnech
probíhají poslední jednání se zástupci
Státního fondu životního prostředí
a dochází z jejich strany ke kontrole
všech
předložených
podkladů

nutných k uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace.
Od 1.1.2021 vyšel v platnost nový,
dlouho očekávaný zákon o odpadech.
Ten upravuje podmínky pro odkládání
odpadů. Vše je směřováno tak, aby se
do roku 2030 na skládky žádný odpad
neukládal. Nástrojem ke snížení
produkce odpadů má být postupné
zdražovaní poplatků za uložení
komunálního odpadu na skládkách.
Tento poplatek bude postupně
navyšován až na téměř čtyřnásobek
současné ceny. Jedinou cestou je
snižování produkce komunálních
odpadů. Třídění odpadů je a bude
velice důležité. Jen díky třídění
budeme schopni do budoucna udržet
poplatky za svoz odpadů v přijatelné
výši. Je to tedy na každém z nás.
Martin Bárta

Poslední čtvrtletí roku 2020 na ZŠ Věž
Závěrečné měsíce roku 2020 se
nesly v duchu celého roku. Virová
epidemie nás ovlivňovala po celý
rok 2020 a nevynechala ani
poslední tři měsíce roku. V září
chodili žáci do školy zpočátku
normálně, ale po týdnu jsme začali
nosit roušky. Potom přišel říjen a
školy v celé republice se uzavřely.
Přešli jsme na distanční výuku,
neboli jsme vyučovali přes počítač
vzdáleně.
Nutno
podotknout
výraznou podporu ze strany rodičů.
Bez ní by to nešlo. Toto omezení a
vzdálená výuka trvala do 17.
listopadu. Od 18. listopadu
nastoupili do školy žáci 1. a 2.
ročníku a výuka probíhala po celou
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dobu v rouškách. Starší žáci se
stále vzdělávali přes počítač.
Normální výuka i pro tyto žáky byla
zahájena 30. listopadu a vydržela až
do předvánočního období. Přesto
nám k vánočním prázdninám byly
přidány ještě dva dny volna.
Přes všechna tato omezení jsme
stihli návštěvu Jana Petráše se
svým programem, přijela za námi
zvířátka paní Němcové, stihli jsme
dvě lekce bruslení, pouštěli jsme
draky a nezapomněli na nás Mikuláš
se svými pomocníky čerty a
andělem. I když ty jsme poprvé
nepustili do školy, ale nadílku jsme
vyřídili venku na zahradě.
Poslední den školy v roce 2020

jsme potom měli ve vánočním
duchu, kdy jsme si připomněli
vánoční zvyky a někteří obdarovali
své spolužáky u vánočního
stromečku.
Do konce kalendářního roku jsme
ještě stihli dobudovat cvičnou
kuchyň, která vznikla v jedné části
nové školní družiny a začne sloužit
po dovybavení od druhého pololetí v
tomto školním roce.
Na závěr mého příspěvku mi
dovolte jménem zaměstnanců ZŠ a
MŠ Věž popřát do roku 2021 vše
nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí
a pohodu.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž
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Mateřská škola
Do konce roku zbývalo už jen
několik měsíců a my jsme měli
mnoho naplánovaných činností.
Bohužel, kvůli koronavirové situaci,
jsme nebyli ani v keramické dílně,
ani neshlédli pohádku v HB a z
bruslařského výcviku jsme zvládli
pouze 2 lekce.
Ale nevadí! Abychom si trochu
zpestřili pobyt ve školce, vrhli jsme
se do „domácích aktivit“ – vařili jsme
při „bramborovém dnu“, se Zuzkou
Sommerovou ozdobili několik dýní,
které nám dělaly radost u vstupu do
školky. Velmi zábavný byl „Den
živých zvířátek“ a tak trochu jsme se
báli při „Dnu strašidel“. Děti zvládly
strašidelnou
cestu
tmavými
zákoutími a odměnou jim byla
drobná sladkost. Opět za námi
přijela paní Pavla Čechová s novým
programem
Malé
technické
univerzity – „Internet“ a klaun Fugo
s pohádkou „Lišácké učení“.
Setkáním s Mikulášem, andělem a
čerty před školkou pro nás začaly
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vánoční přípravy – napekli jsme
cukroví, vesele ozdobili stromeček
před školkou a tradičně ve školce.
Pilně jsme nacvičovali na „Vánoční
setkání“, které proběhlo v komorní
atmosféře na školní zahradě.
Protože jsme nemohli potěšit
zpěvem a tanečky klienty v Domově
ve Věži, alespoň jsme jim vyrobili
papírové ozdobičky. Nejvíce radosti
nás čekalo jednoho dne po návratu
z vycházky, když jsme pod
stromečkem našli plno dárečků –
„kouzelné čtení“ od Albi, puzzle,
koloběžku, míchačku na písek,
knihy
a
spoustu
dalších.
Předvánoční čas ukončil ve školce
„Dárečkový den“.
A na co se těšíme v novém roce?
Na „Malou technickou univerzitu“ –
Malý vodohospodář, lyžařský výcvik
na Šacberku u Jihlavy, tvoření v
keramické dílně a na mnoho dalších
hravých činností. Věříme, že už
bude lépe, a že to opravdu
prožijeme.

Chtěly bychom touto cestou
poděkovat rodičům za velkou
podporu nejen před Vánoci, ale
během celého roku. Dále panu
starostovi Martinu Bártovi, všem
zaměstnancům
OÚ,
všem
příznivcům školky a také řediteli
školy panu Zdeňku Posejpalovi a
ostatním
pedagogickým
i
nepedagogickým
kolegům
za
celoroční výbornou spolupráci.
Do nového roku Vám všem přejeme
mnoho radosti, pohody a především
pevné zdraví.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 já budu tatínek, ona bude maminka
a on bude pradědeček
 já jsem měl na patě defekt!
 já nesu alkoholické pivo, dej si!
 u rybníka mě kousl velkej kapr
 ta bunda je mi malá, protože mám
velký nohy
 chlapec k ostatním dětem: milí
občané…..
 já jsem byl nervózní, že jsem měl
mluvit francouzsky
 k p.uč. – vy jste chytrá hlavička!
 můj tatínek v práci vyrábí penízky
 p.uč. vyhnala ten kozel (ovečku z
cesty)
 tyhle kalhoty bys asi taky chtěla
pani učitelko, viď? To je mi jasný!
 já pudu po obědě, já jsem tak
šťastná!!!
 při hře s kartami – p.uč., vy furt
prohráváte, protože jste blbá!
 chlapeček k holčičce – seš
spokojená? Jestli budeš spokojená,
tak dostaneš ňákej dáreček!
 tak já to jdu zpeněžit, jo?
 p. uč. jedenáct je hodně! Mooooc
hodně!!!
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Vodné,stočné a
odpady

Místní poplatek za odpady je
shodně jako minulý rok 500 Kč na
osobu a rok. Dítě do 6 let má
sníženou sazbu a to 300 Kč.
Poplatek za rekreační objekt činí
také 500 Kč. Poplatek za psa je 200
Kč, za druhého a dalšího psa
zaplatíme 300 Kč na rok. Důchodci
zaplatí za psa 100 Kč na rok, za
druhého a dalšího psa 150 Kč. Za
vodné zaplatíme i v tomto roce 20
Kč. Za stočné 6 Kč ve Věži a 3 Kč v
Leštině. Ceny jsou uvedeny za 1 m3
a bez DPH 10% .

Čistá vysočina

situace kolem pandemie
koronaviru. Úklid bude probíhat
v termínu 12.  25. 4. 2021. Na území
našich obcí organizaci úklidu
zajišťuje obec. V případě , že se do
akce chcete zapojit, prosím
kontaktujte nás.

Jedlé oleje a tuky
Již několik let je
možnost
odevzdávat použité jedlé oleje a tuky
do veřejné sítě nádob. Nádoby v
podobě 120l popelnic jsou umístěny
ve Věži u pošty, ve Skále u
kulturního domu a v Leštině na
návsi. Do nádob patří pouze jedlé
oleje a tuky nikoliv motorové a další
syntetické oleje ! Oleje do nádob
ukládejte v uzavřených nádobách
( například PET lahve) tak, aby
nedošlo k jejich vylití a znečištění
okolí nádoby . Oleje a tuky nikdy
nevylévejte do kanalizace !

Údaje z registru
obyvatel za 2020
Počet obyvatel
Věž: 568
Leština: 100
Skála: 96
Jedouchov: 38
Mozerov: 6
Celkem: 808
Počet obyvatel dle věkové skupiny:
Věk nad 90: 3
Věk 80  89: 24
Věk 7079:96
Věk 6069:120
Věk 5089:118
Věk 4049:133
Věk 3039: 88
Věk 18  29: 93
Věk 6  17: 89
Věk do 05 : 43
Žen celkem: 391
Mužů celkem: 416
Úmrtí: 12
Nově narození: 5
Přistěhování do obce: 22
Odstěhování z obce: 6

Od pondělí 8. února 2021 bude
možné na Obecním úřadě ve Věži
uhradit doplatky za vodné a stočné,
místní poplatky za odpady a místní
poplatky za psy. Vystavenou fakturu
si lze také vyžádat telefonicky a
nebo na emailu ucetni@obecvez.cz
a uhradit převodním příkazem.
Vhledem
k
aktuální
epidemiologické situaci, pokud je to
možné, prosíme o upřednostnění
platby právě převodním příkazem.
Akce Čistá Vysočina bude letos
probíhat v trochu jiném formátu, a to
vzhledem ke zrušení loňského
ročníku a také vzhledem ke stále
složitému odhadu budoucího vývoje

Co nového v Domově
ve Věži

Vážení občané, rok 2020 byl pro
Vás, ale i pro nás, pro klienty, ale
především pro zaměstnance
Domova ve Věži velmi náročný.
Chtěl bych poděkovat rodinám
našich zaměstnanců a vyjádřit Vám
a zaměstnancům můj vděk za Vaši
obětavost a jejich skvělou práci
kterou odvedli při ochraně našich
klientů před pandemií. Nebylo to pro
rodiny našich zaměstnanců vůbec
jednoduché, ale mohu Vás ujistit, že
jste svojí obětavostí zcela jistě
zachránili nejeden život našich
klientů. Domov ve Věži měl od
března 2020 tři nakažené klienty, a
to ne přímo v Domově, ale nakazili
se při hospitalizaci v nemocnici. Od
března 2020 v Domově nezemřel
ani jeden klient „na“, nebo „s“
covidem 19. Domov ve Věži se sice
potýkal s větším množstvím
nakažených zaměstnanců, ale
protože Domov měl vytvořen
systém ochrany pracovních týmů
nebylo potřeba mobilizovat armádu,
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nebo integrovaný záchranný
systém. Chtěl bych touto cestou
poděkovat i všem dobrovolníkům,
kteří nám obrovským způsobem
pomohli při velké nemocnosti
našeho personálu. Je třeba i zmínit,
velkou odvahu našich dvou
zdravotních sester, které přímo v
první linii v Domově ve Světlé nad
Sázavou po dobu 10 dnů zvládli
ošetřovat velmi nemocné klienty
tohoto domova.
Poděkování také patří všem
občanům, kteří nám drželi palce,
nebo nás jinak podporovali. Naši
zaměstnanci a klienti jsou zařazeni
na konec ledna k dobrovolnému
očkování. Od tohoto očkování si
slibuji, že budeme moci konečně
otevřít Domov pro návštěvy a
zmírnit společenská omezení.
Závěrem bych Vám všem chtěl
popřát do nového roku především
pevné zdraví, mnoho osobních a
pracovních úspěchů, spokojenosti v
rodinném a osobním životě.
ředitel Domova ve Věži
Ing. Vladimír Frič
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