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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do nového
roku 2018 pevné zdraví, hodně štěstí a
spokojenosti jak v osobním tak pracovním
životě.
V uplynulém roce jsme v anketě volili po
dobu našeho obecního znaku, který nás
bude nadále doprovázet při prezentaci
našich obcí. Své hlasovací právo využilo
452z680oprávněnýchvoličů.Nejvyšší

/ M ozerov
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počet hlasů získal znak vyobrazený ve
variantě č.2. Zastupitelstvo obce násled
ně na svém zasedání výsledky ankety ak
ceptovalo a tím došlo k předání této
varianty do Parlamentu České republiky k
finálnímu schválení. Po dokončení tohoto
procesu se stane tento znak naší oficiální
součástí.

Znak obce vychází především z velmi

pěkného historického pečetního znamení
obce Věž, které je reflektováno v
doslovné podobě zámku s věží. Figura
hvězdy představuje atribut P.Marie a tím
odkazuje na mariánský kostel ve Skále.
Zároveň jsou hvězdy i vyjádřením
integrace 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).

Na posledním zasedání zastupitelstva
obce v roce 2017 byl mimo jiné schválen
i rozpočet pro tento rok. Obec Věž by měla
hospodařit s příjmy ze státního rozpočtu
ve výši 11 mil. Kč. Na straně výdajů
poputuje nejvyšší investice v hodnotě 2,4
mil. Kč do dostavby nového vodovodu v
obci Skála, kde se pracuje na dokončení
posledního cca 1,5 Km vedení. Budou
osazeny všechny potřebné technologie a
v prvních jarních měsících dojde k
opravám
stavbou
zasažených
komunikací. Další finanční prostředky
jsou vyčleněny například do výměny oken
a dveří v bytovém domě čp. 62 ve Věži,
Strejčkovny. Dále na dokončení
dokumentace pro stavbu nové splaškové

kanalizace a čistírny odpadních vod v obci
Věž, zahájení oprav na vodojemu v obci
Leština, dokončení posílení zdrojů pitné
vody a posílení úpravny pitné vody na
Mozerově. Své rekonstrukce se dočká
i terasa na školní zahradě naší mateřské
školy. V roce 2017 se podařilo dokončit
zdlouhavé řízení s nedořešenými
majetkovými vztahy Kulturního domu ve
Skále. Tento rok se již můžeme pustit do
přípravy projektové dokumentace pro
rekonstrukci tohoto objektu tak, aby vše
bylo připraveno pro realizaci a případné
dotační tituly, bez kterých by byl tento
projekt jen velmi těžko realizovatelný.
V „šuplíku“ je již připraven projekt pro
poměrně složité a finančně náročné

odbahnění a celkovou rekonstrukci
lihovarského
rybníka
ve
Skále.
Připraveny podklady jsou také pro
výstavbu sportovní plochy s umělým
povrchem u základní školy. I tyto projekty
čekají na vhodné dotační tituly a na svojí
realizaci. I nadále bude podporována
snaha o co nejefektivnější nakládání
s odpady, jejich třídění a likvidaci.
V minulém roce byl zaveden velice
efektivní systém svozu plastových
odpadů, který nás jen za poslední čtvrt
roku posunul v třídění mezi obcemi kraje
Vysočina o sedm příček vpřed.

Martin Bárta

Zákl ad n í škol a

Závěr roku 2017 a jeho poslední měsíc
prosinec byl ve znamení vánoc. Ale ještě
před tím nemohl pochopitelně chybět
Mikuláš s čertem a andělem. A nechyběly
ani slzičky a sliby o polepšení.
V následujících dnech už vše směřovalo
k vánoční besídce. Ta byla stejně jako loni
v kulturním domě ve Skále tentokrát
v dřívějším termínu přesně 14. prosince.
Premiéru ale měl program. Ten byl
rozdělen na dvě části. V té první patřilo
jeviště dětem mateřské školy a až v druhé
části žákům základní školy. Oba
programy byly krásné a divákům se určitě
líbily. O tom svědčí návštěva přes 100
diváků a častý potlesk. Program základní
školy byl různorodý. Koledy, básničky
a vánoční písničky jsou obvyklé.

Dominantní byl ale pohádkový příběh
o Mrazíkovi, který zahrály a zazpívaly děti
2., 4. a 5. ročníku.
Opět jsme si posunuli laťku o kousek výš
a příští rok nás čeká tvrdá práce na dalším
vánočním programu opět na stejném
místě ve Skále.
No a potom už nastal poslední den školy
v roce 2017. A ten byl vyhrazen školním
Vánocům, kdy si děti mezi sebou dávaly
dárky.
Na závěr mi dovolte jménem
zaměstnanců ZŠ a MŠ Věž popřát do roku
2018 vše nejlepší, zdraví, štěstí a poho
du.
Mgr. Zdeněk Posejpal

Vodovody v roce 2017
Spotřeba pitné vody:
Věž: 34 274 m3
Leština: 3 714 m3
Mozerov: 239 m3
Jedouchov:1 057 m3
Celkem: 39 284 m3
Celkem délka sítí  11,4 Km
Nové sítě ve výstavbě  5,7 Km
Částka za opravy  697 000, Kč
Částka za výstavbu  6 388 000, Kč
Příjem z vodného  753 413, Kč

Počet obyvatel k 31.12.2017
Věž: 561
Leština: 102
Skála: 96
Jedouchov: 41
Mozerov: 8
Celkem: 808

Věkový průměr k 31.12.2017
Věž: 45,16
Leština: 46,16
Skála: 43,79
Jedouchov: 40,00
Mozerov: 31,51
Celkem: 41,32

Vybrané údaje o počtu
obyvatel

Či stá Vysoči n a

I tento rok Kraj Vysočina pořádá akci
Čistá Vysočina. Cílem je za pomoci
dobrovolníku provést jarní úklid přírody.
Sběr odpadků probíhá v okolí silnic na
Vysočině a na veřejných prostranstvích
v obcích a městech.
Každoročně se do této akce v našich
obcích zapojují všechny spolky a mnoho
dalších dobrovolníků. Pokud by jste se
chtěli i vy do této akce zapojit, stačí jen,
když nám do 25.2.2018 nahlásíte Váš
zájem a nápad na místo, které je
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potřeba podrobit jarnímu úklidu.
Společně se můžeme zaměřit na okolí
silnic,cest, ale i lesy. Zajistíme pro Vás
ochranné pomůcky, pytle na odpadky
a odvoz a likvidaci sebraného odpadu.
Úklid bude probíhat v termínu od 9.4.
do 22.4. 2018. V roce 2017 se v celém
kraji v rámci akce Čistá Vysočina
podařilo ulehčit přírodě o 82 tun
odpadků.
Martin Bárta

Obyvatel nad 90: 4
Obyvatel 8089: 23
Obyvatel 1829: 94
Obyvatel 617: 87
Obyvatel 05: 41
Žen celkem: 403
Mužů celkem: 405

Zlatá svatba
V měsíci listopadu oslavili zlatou
svatbu manželé Helena a Václav
Hlouškovi ze Skály. Přejeme jim
hodně zdraví a stále
trvající
společné štěstí.
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M ateřská škol a
V posledních měsících roku jsme se
s chutí pustili do naplánovaných
činností: výroba kočky v keramické
dílně v Havl. Brodě, účast na drakiádě
pořádané maminkami, se Zuzkou
Sommerovou jsme ozdobili dýni, která
nám před školkou dělala radost v době
Hallowenu,
proběhl
průzkum
výslovnosti dětí, s Pavlou Čechovou
jsme si s legem hráli na malé architekty.
Moc jsme si užili „bubnování v kruhu“
s Klárou Šťastnou, se zájmem jsme
sledovali promítání a povídání
o hvězdách a planetách v mobilním
planetáriu. Veselý byl „den živých
zvířátek“, která si děti přinesly do
školky. Pozorovali jsme korelu, osmáky,
morče, křečky, slepici, kočku, králíky,
rybičky, ale i mouchy, brouky a pavouky.
S dalšími zvířátky jsme měli možnost se
seznámit v mobilním zvěřinci paní

Němcové, která přivezla oslíka,
miniponíka, tele, ovci a tři psy.
Blíží se Vánoce a s nimi spojené
činnosti – výroba adventního kalendáře,
Mikulášská nadílka s Mikulášem,
andělem a čerty z Domova ve Věži,
pečení vánočního cukroví, zdobení
stromečku, výroba přáníčka s Olgou
Lazárkovou (Enkaustika).
Vrcholem předvánočního ruchu bylo
vystoupení dětí v KD ve Skále (dětem
se moc povedlo,což potvrdilo potleskem
více než 70 diváků), dále v Domově ve
Věži a nadílka ve školce. Děti musely
být moc hodné, protože pod
stromečkem našly více než 30 dárků.
Veliký dík patří rodičům, kteří nás
finančně podpořili a o bohatou nadílku
se zasloužili.
Děkujeme také Lence Ulrichové za
velkého, krásného sněhuláka z kelímků,

Mikuláš na návsi

šikovné hospodyňky. Na zahřátí zde
bylo svařené víno, grog nebo čaj
a k zakousnutí grilovaná klobása.
Zakoupením občerstvení a všech
výrobků, které se zde prodávaly se
vybralo 17.000 Kč. Tato částka byla

Již potřetí se na návsi ve Věži
uskutečnil
předvánoční
jarmark
a Mikulášská nadílka. Mohli jste si
zakoupit
výborné
cukroví
a nazdobené perníčky, které napekly
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který zdobí naši školičku. (Musel dát
moc práce!)
S koncem roku a s obdobím, kdy se
bilancuje, děkujeme všem rodičům za
dobré vztahy, pomoc a dobrou
spolupráci při společné výchově našich
dětí, stejně tak panu starostovi Martinu
Bártovi a ostatním zaměstnancům OÚ
a všem příznivcům školky.
Velký dík za celoroční výbornou
spolupráci patří panu řediteli Zdeňku
Posejpalovi a všem pedagogickým
i nepedagogickým kolegům ze ZŠ a
MŠ Věž.
Do nového roku Vám všem přejeme
hodně klidných a pohodových dnů,
radosti
a
především
zdraví.
Učitelky MŠ
Škol kovské perl i čky:

 jak ten vítr foukal, tak to byla meduzína
 koš na prádlo jsem už někdy viděl
 já jsem si to taky uklidil, náhodou
 mě ten zoubek v noci terorizoval
 ještě musíme plácat maltu (nahazovat)
 mamince trhali zub a ona s tím teď musí
do čistírny
 byli tam psi, jeden byl rovnej a druhej
kudrnatej
 my máme doma betmen (betlém)
 uč. – chceš nakrájet knedlík? .. – ne, já
si ho nadloubu
 já jsem se bouch do camprdlíku
 tak to je těžký můj milej hochu, to
nezvládneš!
 p.uč. ty máš strženou ruku (zlomenou)
 náš děda utíkal před petardou a hodil
předána rodině s vážně nemocným
dítětem z nedaleké obce. Děkujeme
všem
občanům,
kteří
přispěli
a zúčastnili se. Velké poděkování patří
také všem, kteří pomáhali s přípravami.
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Vodné,stočné a odpady
Od pondělí 5. února 2018 se budou na
Obecním úřadě ve Věži vybírat doplatky
za vodné  stočné, místní poplatky za
odpady a místní poplatky za psy. Dále
se bude vybírat záloha na vodné 
stočné na rok 2018. Vystavenou fakturu
si lze také vyžádat elektronicky na
emailu ucetni@obecvez.cz a uhradit
převodním příkazem. Místní poplatek
za odpady je 500 Kč na osobu za rok.
Dítě do 6 let má sníženou sazbu a to

Tříkrálová sbírka

300 Kč. Poplatek za rekreační objekt
činí na rok také 500 Kč. Poplatek za psa
je 150 Kč, za druhého a dalšího psa
zaplatíme 200 Kč na rok. Důchodci
zaplatí za psa 50 Kč na rok, za druhého
a dalšího psa 100 Kč.
Za vodné zaplatíme 18 Kč za 1 m3,
stočné 3 Kč za 1 m3 a 200 Kč nájemné
za vodoměr za rok. Ceny jsou uvedeny
bez DPH 15 %.

Starý nábytek,podlahové krytiny,elektronika
Mimo odpadů, které lze třídit do
barevných kontejnerů, vznikají
v domácnostech další odpady, které
je důležité třídit. Ať je to z důvodu
jejich dalšího využití, nebo
k omezení jejich škodlivých účinků
na životní prostředí. Jedná se např.
o starý nábytek, koberce, linolea,
umyvadla, toalety, kuchyňské linky,
elektrotechniku,barvy,
lepidla,
rozpouštědla, oleje a domácí
chemikálie. Také jsou to kovy, staré
a nefunkční elektrické spotřebiče,

baterie nebo i biologicky rozložitelný
odpad pocházející především
z údržby zahrad.
Všechny tyto
odpady nepatří do černých popelnic
na komunální odpad a lze je po
předchozí telefonické domluvě
celoročně odkládat na sběrné místo
ve Věži, kde bude následně za
jištěno roztřídění a ta správná
likvidace.
Po domluvě je také
možné, aby zaměstnanci obce
zajistili odvoz tohoto odpadu přímo
z Vaší domácnosti.

Děkujeme všem, kteří přispěli při
Tříkrálové sbírce v našich obcích.
Celkem se pro dobrou věc vybralo
do pokladniček 15 103, Kč.

Myslivecký ples
Myslivecký spolek Věž, Vás srdečně
zve v sobotu dne 20.ledna od 20:00
do KD Skála na tradiční Myslivecký
ples. K tanci a poslechu zahraje sku
pina Impuls ze Světlé nad Sázavou.
Vstupné 100, Kč .
Rezervaci míst zajišťuje pan Bohumil
Šlosar tel: 723 300 756.

Hasičský ples
Členové sboru dobrovolných ha
sičů ve Věži, Vás co nejsrdečněji
zvou na tradiční hasičský ples,
který se bude konat v sobotu
17.února od 20:00 v Kulturním
domě ve Skále.
K poslechu a
tanci zahraje kapela Styl. Vstupné
100, Kč. Rezervace míst pan Lu
boš Liška tel: 723 800 674.
Dětský karn eval

Co patří a nepatří do kontejneru na použitý textil?
Do kontejneru patří použité oblečení, tj.
kabáty, kusy spodního a vrchního
oblečení, páry bot, použité textilní
výrobky, např. deky, závěsy, povlečení.
Veškeré zde uložené textilie musí být
čisté, suché, v dobrém stavu, složené
a uložené v igelitových pytlích, páry bot
přivázaných k sobě. Do kontejneru
nepatří krejčovský odpad, špinavé,
nepoužitelné oblečení, koberce nebo
matrace. Více než polovina takto
sebraného textilu může stále plnit svoji
původní funkci, jednotlivé kusy lze
nosit a dostanou se zpátky potřebným

(sociálně slabým) nebo jako zboží na
trh. Druhá polovina svoji původní
funkci již plnit nemůže, tyto textilní
výrobky jsou nastříhány na menší kusy
a recyklovány jako pomůcky pro úklid
(utěrky proti prachu, utěrky pro péči o
stroje, nebo jsou recyklovány jako
textilní vlákna pro opětovné použití v
textilním průmyslu či slouží jako zdroj
energie).
Kontejnery najdete u pošty a u
hasičské zbrojnice v obci Věž , na
návsi v obci Leština.
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Mateřská škola chystá, jako každý
rok, dětský karneval v KD ve Skále
v sobotu dne 24. 3. 2018 od 14:00.
Programem bude provázet DJ Libor
Veselý.

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

Tisk : Tisk Hermann & spol. v.o.s.
Uzávěrka tohoto vydání : 30.12.2017
Uzávěrka následujícího vydání: 31.3.2018

