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Návrh : Takto by v budoucnu mohla vypadat čistírna odpadních vod pro obec Věž

V těchto dnech probíhají závěrečné
práce na projektové dokumentaci
pro vydání stavebního povolení na
stavbu nové splaškové kanalizace
a čistírny odpadních vod v obci Věž.
Projekt navazuje na již vydané
rozhodnutí o umístění stavby a je
v něm zahrnuta výstavba nových
kanalizačních řadů o celkové délce
6.5 km. Na vedení bude nutné
vybudovat zhruba 160 revizních
šachet. Dále je obsažena výstavba
čerpací stanice, která bude
zajišťovat přečerpávání splašků ze
západní části obce na nově
vybudovanou čistírnu odpadních
vod. Samotná čistírna bude
umístěna po pravé straně za obcí
směrem na Havlíčkův Brod nad
rybníkem Rákosák.
K novému
oplocenému areálu je plánována
příjezdová cesta z hlavní silnice.
Bude se jednat o mechanicko
biologickou čistírnu odpadních vod.
Technologie obsahující dvojici SBR
reaktorů o velikosti každé z nádrží

156m3 bude zajišťovat kompletní
vyčištění odpadních vod dle
nejpřísnějších požadavků českých
norem. Systém je navrhován tak,
aby obsáhl všechny procesy čištění
včetně kalového hospodářství.
Jednotlivé nemovitosti budou muset
být na novou kanalizaci připojovány
přímo bez septiků nebo domácích
čistíren. Do nové kanalizace se
nesmí vypouštět dešťová voda nebo
např. voda z bazénů, k tomu bude
sloužit původní potrubí, které bude
zachováno právě pro tyto účely. Na
čistírně bude možné zpracovávat
i odpadní vody dovezené z objektů,
které nebudou přímo připojeny na
kanalizaci.
Vše je časově připravováno tak,
abychom mohli během měsíce
listopadu podat žádost o dotaci na
financování od Státního fondu
životního prostředí. Pokud bychom
v tomto kole žádosti uspěli, celý
projekt bude muset být realizován
nejpozději do roku 2024.

Výstavba bude samozřejmě spojena
s velkou řadou nepříjemností.
Budou prováděny výkopové práce
po celé obci, v průběhu prací bude
omezován provoz v ulicích s právě
probíhající výstavbou. Potrubí se
bude ukládat do hloubky od 2 m,
v nejhlubších místech dokonce až
do hloubky 3,5 m. V délce asi 1km
bude nutné potrubí uložit i do hlavní
silnice I/34. Bude docházet
k dopravním omezením a svedení
provozu do jednoho jízdního pruhu.
Realizace takto rozsáhlé akce je
přímo závislá na získání finančních
prostředků z některých dotačních
titulů. Bez těchto peněz není
v silách obce ze svého rozpočtu
financování výstavby zajistit.
Martin Bárta

Mateřská škola
Prázdniny utekly jako voda a je tu
začátek nového školního roku. Ten
jsme zahájily 2. září s pěti novými
dětmi (další čtyři děti přijdou
v průběhu roku). Také jsme se sešly
s rodiči, vytvořily nový výchovně–
vzdělávací program a naplánovaly
mnoho zábavných aktivit pro děti.
Kromě vzdělávacích činností
ve školce nás čeká: výchovný
program v knihovně v Havlíčkově
Brodě, 10 lekcí bruslařského
výcviku na stadionu v Havlíčkově
Brodě, zdobení dýní se Zuzkou
Sommerovou, výlet do „Dýňového
světa“, bramborový den, den živých
zvířátek, pohádky v divadle v HB,
Minicirkus Pavlíny, lyžařský výcvik
na Šacberku u Jihlavy a další
zábavné aktivity. Protože se pro
tento školní rok náš výchovně
vzdělávací
program
jmenuje
„Barevná školka“, čeká nás 10
barevných dnů. Maminka Zuzka
Vojáčková nám peče barevné
makronky (moc jí za to děkujeme),

děti se oblékají do určených
barviček a celý „barevný den“ si
„barevně“ hrajeme. I letos budeme
s dětmi vystupovat na vánoční
besídce, společně se základní
školou, v kulturním domě ve Skále
(17. 12.). Větší prostory poskytnou

více pohodlí pro rodiče a ostatní
hosty.Věříme, že i v letošním
školním roce nás opět podpoříte při
třídění odpadu – při sběru starého
papíru, kartridží a vybitých baterie.
Děkujeme, Učitelky MŠ

Divadlo ve Skále

Školkovské perličky

 já nejdu pěšky, já jdu po obědě
 p.uč., co mi to děláte? – rovnám Ti tričko  Ahááá
 uč. řeší problém – 3 leté dítě – počkej, počkej, já to nějak vymyslím!
 p.uč. já už nemůžu běhat, mě bolej plíce!
 p. uč., on na mě udělal „ble“, ale já to na něj dělat nebudu, já jsem chytrá

V neděli 27. října od 17:00 hodin
se v Kulturním domě ve Skále
bude hrát divadlo. Ochotníci z Lípy
nám předvedou svoje vystoupení v
detektivní hudební komedii „Za
vším
hledej
ženu“.
Vstup
dobrovolný!! Všichni jste srdečně
zváni!!!

Pátá Jedouchovská jedenáctka se běžela opačně
V sobotu 24. srpna se konal už pátý
ročník běhu Orlovskými lesy
Jedouchovská jedenáctka.
A protože většina běžců trasu
z minulých let už dobře zná,
rozhodli se organizátoři, že běh
otočí. Běželo se tedy v opačném
směru než dřív. Pro běžce byly
připraveny
dvě
občerstvovací
stanice.
Na trať se vydalo 22 běžců, půl na
půl muži a ženy. Nejmladšímu běžci
bylo deset a nejstaršímu 77 let. Na
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delší,
právě
tu
jedenáctikilometrovou trasu z názvu
běhu, se vydalo 14 běžců.
Nejrychlejší vše zvládl v čase 49:47,
nejrychlejší žena na trati doběhla po
59 minutách a 16 vteřinách.
Na kratší, šestikilometrový okruh se
vydalo šest žen a nejmladší
a nejstarší běžci závodu. Nejlepší
běžkyně vyhrála s časem 42:47,
nejstarší doběhl, když stopky
ukazovaly 1:00:33. Nejmladšímu
pak na zdolání okruhu stačilo 47

minut a 40 vteřin.
V cíli a po vyhlášení výsledků
a předání medailí si všichni užili
občerstvení a zábavu až do
pozdních
večerních
hodin.
Poděkování letos patří nejen
ochotným organizátorům a všem,
kteří se běhu zúčastnili, ale také
obci Věž za sponzorský dar. Tak za
rok zase na Jedouchovské
jedenáctce.
Ludmila Mahelová
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Školní rok 2019 – 2020 úspěšně zahájen
Po období klidu, tedy hlavních
prázdninách, jsme v pondělí 2. září
zahájili nový školní rok. Jako každý
rok dostali i letos přednost ti
nejmenší, prvňáci. Letos jich máme
sedm. V přítomnosti svých rodičů i
prarodičů a pana starosty proběhlo
slavnostní zahájení. Potom už škola
oživla přítomností ostatních starších
spolužáků. V úterý 3. září jsme
zahájili pravidelné vyučování.
V letošním školním roce bude do
naší školy docházet 33 žáků. Bude
se o ně starat pět pedagogických
pracovníků. Dvěma třídním učitelům
budou nápomocni tři asistenti
pedagoga, z nich jeden je zároveň
vedoucím školní družiny. V 1. a 2.
ročníku bude pomáhat jedna
asistentka, ve 3. až 5. ročníku
budou dvě asistentky. Od září byla
zahájena celoroční družinová hra
„Vše kolem nás“, ve které budou
děti plnit spoustu zajímavých úkolů.
Od října zahájí svoji činnost
zájmové kroužky, kde si děti budou
moci vybrat z pěti z různých oblastí.

Možná, že si někteří občané všimli,
že se o prázdninách ve škole čile a
tvrdě pracovalo. Začaly práce, které
souvisí s vybudováním nové školní
družiny v uvolněném školním bytě.
Pokud bude vše dobře probíhat,
mohla by se nová
školní družina dát do provozu v
příštím školním roce.

Na závěr tohoto příspěvku mi
dovolte popřát všem žákům do
nového školního roku co nejlepší
výsledky.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Obec Věž a Domov ve Věži
Vážení občané, čas letí jako voda a
máme zde opět podzim. Dovolte mi,
abych Vám, občanům a přátelům
Domova ve Věži poděkoval, co pro
nás zaměstnance a klienty
v průběhu roku děláte, respektive
pomáháte a byť se to někomu může
zdát jako maličkost, rozhodně si
toho vážíme.
Domov ve Věži má v souvislosti s
výstavbou nových domků pod
zámeckým parkem ukončenou
velmi významnou etapu a to
takovou, že jsme získali
v hodnocení celého komplexu
výstavby z ministerstva plný počet
bodů a to jak na účel, nezbytnost,
ale hlavně potřebnost vybudovat
pokrokové
sociálně
zdravotní
zařízení pro občany se zdravotním
postižením, kteří budou žít v inkluzi
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obce Věž.
Domov ve Věži jako jediné z 21
sociálních zařízení Kraje Vysočina
splnil veškerá kritéria a získal
plnohodnotné
oprávnění
na
poskytovatele i zdravotních služeb
4 zdravotních odborností.
No a co uděláme s podzimem
letos?
Budeme rádi, když jako každý rok
přijdete na společný úklid parku,
který proběhne dne 9.11.2019
v čase, který upřesníme na plakátu
obce, nebo tuto informaci dostanete
od obce prostřednictvím SMS. Naši
terapeutičtí pracovníci Vám připraví
pravý nefalšovaný zámecký kotlík,
zdravotní úsek dohlédne na pitný
režim, stravovací úsek s dietní
sestrou Vašim dětem rozdají ty
nejzdravější bonbóny, údržbáři

připraví oheň na špekáčky atd. atd.
V první a druhé adventní neděli
připravujeme v naší zámecké kapli
tradiční vánoční koncerty.
V Domově ve Věži proběhne
v týdnu sociálních služeb dne
8.10.2019 od 10.00 hod. do 14.00
hod. den otevřených dveří, kde
Vám zadarmo změříme hladinu
cukru, změříme krevní tlak.
Na závěr nám všem na viděnou na
našich společných akcích
ředitel Domova ve Věži
Ing. Vladimír Frič
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V letošním roce se konal již 12.
ročník
soutěžního
klání
„ČUNĚTOUR“. 21.09.2019 se sedm
soutěžních družstev – Vystrkov,
Záhoří, Skála, Komorovice, Bystrá,
Mladé Bříště a Staré Bříště sešlo v
obci Bystrá u obecního úřadu.
Počasí nám přálo, byl krásný,

„ČUNĚTOUR 2019“

slunný den, všichni se dobře bavili a
snažili se ugrilovat co nejlepšího
čuníka. V 16:00 hodin se odevzdaly
vzorky čuníků z každého družstva a
došlo na vyhlášení vítěze. Obec
Skála se letos umístila na krásném
druhém místě. Vítězství nám uteklo
o pouhý jeden bod. Není však

důležité zvítězit, ale zúčastnit se. Již
se všichni těšíme na další ročník,
který se bude konat v Mladých
Bříštích, kam vás všechny srdečně
zveme.
Skaláci

Skalská kronika
Dne
2.prosince
1930
bylo
provedeno sčítání lidu v celé
republice. Ve Skále bylo napočítáno
160 obyvatel v 41 rodinách a 36
domech.
Následkem
láce
hospodářských plodin i dobytka
rozmáhá se všude hospodářská
tíseň a nedostatek peněz, neboť
všecky
potřeby
ještě
nijak
nezlevnily proti létům dřívějším
a veškeré daně a jiné dávky veřejné
jako pojištění všeho druhu, služby
čeledi, řemeslníkům i dělníkům jsou
dosud na stejné výši proti letům
dřívějším. Dělník vydělá za
1 hodinu práce 34 Kč, tesař zedník
45 Kč mimo stravy, čeledín
měsíčně 150200 Kč, služka 120
180 Kč mimo stravu a veškeré
pojištění nemocenské, starobní a
invalidní.
Daně
se
platí:
pozemková, domovní, živnostní,
činžovní, důchodová, z příjmu, ze
služebného, z obdarování,
z dědictví, z přírůstku na majetku,
ze zisku, z obratu (tržby), přepychu,
z vodní síly, z porážky všeho
dobytku, piva, vína, lihu, uhlí,
benzínu, olejů, cukrů, ze psů a ještě
některé jiné daně. Přirážky ku
daním se platějí: válečná, zemská,
okresní, obecní,školní, kostelní,
zdravotní,
obchodní
komoře,
silniční, soukromé dávky: úrazové
pojišťovně, nemocenské pokladně,
starobní a invalidní pojištění,
pojištění požární, krupobití, na život,
úmrtí a jiné.
Ceny dobytka: hovězí na zabití 36
Kč za 1 kg živé váhy, prasata 56
Kč za 1 kg živé váhy. Cena kulatých
výřezů měkkého dřeva dle síly
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průměru, od 120 – 240 Kč za jeden
krychlový metr v lese. Dříví k palivu:
štěpiny I. Třídy 60 Kč, II. třídy 50
Kč, kulány I. třídy 50, II. třídy 40 Kč
za 1 metr prostorový (vyrovnaný)
v lese.
V roce 1931 bylo po několika
komisích od úřadu „Strakovy
nadace“ z Prahy i od okresní správy
politické v Humpolci docíleno, že
nad
Skálou
ležící
rybník
„Kachlička“,
náležející
výše
uvedené nadaci byl tak upraven,
aby všichni majitelé vodních děl na
potoce z rybníka toho vytékajícího
mohli vodu tuto bezplatně používat
dle své libosti a potřeby. Až dosud
museli nájemníci platit velkostatku
za tato vodní právo roční nájemné.
Během léta byla asfaltovaná silnice
skrz Skálu k Humpolci.
Rok 1932 byl velice úrodný na
všechny polní plodiny, že tak hojné
úrody lidi nepamatují, všecko se
sklidilo pohodlně. Žito se prodává
za 80 Kč, oves za 60 Kč, brambory
za 12 Kč za 1 q (100 kg). Dobytek
hovězí i vepři jsou též laciní. Během
léta byla vystavěná nová chalupa
(domek) jednopatrová vedle staré
sešlé chalupy od majitele Frant.
Bartáka, stodolu vystavěl o rok
dříve. Téhož roku bylo na žádost
obecního zastupitelstva provedeno
měření cesty k Veselsku a „Staré
silnice“ ku hřbitovu od inženýra z
Německého Brodu. Bylo na obě
cesty zasazeno asi 70 mezníků,
hraničních bodů.
Dne 12.května 1933 večer za úplné
tmy muselo nouzově přistát
dopravní letadlo „Československé

státní aerolinie“ při letu z Košic do
Prahy nad starou silnicí od kostela
ke hřbitovu, blíže stožáru pro
elektrické vedení.
Byl to
jednoplošník s rozpětí křídel 42 m a
byl obsazen 5 cestujícími a
zavazadly. Nikomu se nic nestalo
ani letadlo nebylo poškozeno. Bylo
tam mnoho diváků z celého okolí a
po vytažení několika páry volů na
kopec, vzneslo se letadlo druhý den
na další cestu ku Praze.
Téhož roku 1933, začalo se s
odvodňováním mokrých pozemků
v rámci „vodního družstva“ ve Věži,
Skále, Boňkově a bylo r. 1934
ukončeno. Peníze na výplatu
dělníků byly vypůjčeny od „Zemské
banky“ a budou během 26. roků
zaplaceny.
Každý
majitel
odvodněného pozemku zaplatí dle
odvodněné plochy a peníz bude
vybírat berní úřad zároveň s daněmi
pozemkovými. Podpora od státu a
země je slíbená 50% celkového
nákladu.
Rok 1934 byl teplý a suchý. Březen
a duben byl velice teplý, květen a
červen chladný. Potom bylo teplo
až do Nového roku. V říjnu byla jen
dvakrát jinovatka a listopad a
prosinec byl teplý jako v létě,
průměrná teplota v prosinci denní a
noční byla 7 stupňů celsia. Měsíce
leden 1935 byl skoro bez sněhu a
celkem mírno. Sníh napadl až na
Hromnice 2.února. Taková to teplá
zima byla roku 1774, 1791, 1794,
1806, 1811, 1824, 1834. Úroda byla
dosti dobrá, ale otavy málo.
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COOP prodejna Věž
Nastává podzim a proto musíme
doplnit zásoby na zimu. Naše
COOP družstvo pro nás připravilo
akce s pěknými cenami.
Již od začátku října přijímáme
objednávky na zelí na krouhání 1 kg
za 13,90 Kč. Na další položky je
třeba nahlásit množství do
11.10.2019. Závozy proběhnou
následně v období 14. 10. – 30.10.
2019.

Jablka golden balení 13 kg 22,90 za
1 kg, jablka červená 22,90 za 1 kg 
odrůdy
Janagored,
Šampion,
Idared, cibule balení 5 a 10 kg
12,90 Kč za 1 kg.
Od 11. října začíná akce Hity
podzimu, kde možno nakoupit za
akční ceny svíčky na hřbitov, pietní
lampy a umělé květinové vazby.
Nabízíme také termo prádlo,
pyžama a ponožky. Tato akce

Uplynulá sezóna byla pro mladší
hasiče velmi úspěšná.
V havlíčkobrodském turné se
umístili na krásném 3. místě z
celkového počtu cca 30 týmů.
Havlíčkobrodské turné se v letošním
roce skládalo z celkem 4 soutěží v
požárním útoku. První soutěž se
konala 2.června ve Ždírci nad
Doubravou , kde se děti umístily na
9.místě. Druhá proběhla v Nové Vsi
u Světlé nad Sázavou ,děti skončily
na 3. místě. Na třetí soutěži
1.září
v Habrech se dětem
podařilo umístit na 2. místě. A na
čtvrté soutěži v Herálci děti obsadily
5. místo. Zde bylo vyhlášeno
výsledné umístění za celé turné a to
krásné 3.místo. Pro děti a trenéry
opravdu nečekané ,ale zasloužené.
Letošní výsledek byl pro všechny
odměnou za jejich snahu a hlavně
velkým povzbuzením do dalších
hasičských soutěží.
Podzimní plamen, což je závod
požárnické všestrannosti, se konal
6. října 2018 v Pohledu. Zde děti
absolvovaly 2 km trasu a plnily
úkoly na několika stanovištích, kde
byly prověřeny jejich nově nabyté
znalosti a dovednosti, a to
poznávání topografických značek a
grafických značek technických
prostředků
požární
ochrany,
rozlišování hasících přístrojů, práce
s buzolou, střelba vzduchovkou,
zvládání základů první pomoci,
vázání uzlů a překonání překážky
po vodorovném laně. Této soutěže
se zúčastnily i nejmenší děti

a všechny to výborně zvládly.
Jarní plamen se konal 11. května
2019 v Dolním Městě. Tato soutěž
je složena ze tří disciplín a to soutěž
ve štafetě požárních dvojic, ve
štafetě 4x60 metrů a v požárním
útoku. Ve štafetě požárních dvojic
první dvojice rozvine hadici, připojí
jeden konec na hydrantový
nástavec a druhý konec na
proudnici. Další dvojice následně
vše rozpojí a hadici smotá do
kotouče a to vše za stanovených
podmínek a v co nejkratším čase.
Štafeta 4x60 metrů se skládá ze
čtyř úseků. V prvním se musí
překonat kladina v délce 4 metrů, ve
druhém se překonává bariéra 0,70
m vysoká, ve třetím se přenáší
hasící přístroj a ve čtvrtém se
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Mladší hasiči

potrvá až do vánoc, jsou zde hračky
pro děti, lampy na halloween,
vánoční světýlka, okenní folie,
pohlednice a potřeby pro balení
dárků.
Těšíme
se
na
Vás.
Jana Bártlová a kolektiv
prodejny COOP Věž

spojují připravené hadice, jeden
konec se připojí k rozdělovači a
druhý konec ke štafetové proudnici.
Vše se musí zvládnout se
štafetovou proudnicí a opět v co
nejkratším čase. Při požárním útoku
jde o sestavení a sešroubování celé
požární soustavy, skládající se ze
dvou savic, sacího koše, motorové
stříkačky, hadic typu B, rozdělovače,
hadic typu C a 2 proudnic tak, aby
byly vodou co nejrychleji sestřeleny
2 terče.
Kdyby měl někdo zájem přidat se
k malým hasičům a chuť naučit se
nové věci, kontaktujte trenéry na
těchto telefonních číslech: 776 349
336, 724 167 523 , 723 800 674.
Petra Baštová
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Kominík

Kominík Milan Čapek bude
provádět kontrolu komínů v sobotu
7.12.2019 od 7:30 a v neděli
8.12.2019 od 7:00. Objednávky
možno na obecním úřadě nebo na
tel. 602 850 901.

Pedikúra

Pedikérka
Jaroslava
Medová
přijede na pedikúru ve středu
30.10.2019 od 9:00 – 16:00 hodin v
čekárně lékaře na OÚ. Pedikérka
ošetřuje kuří oka, zarostlé nehty,
popraskané paty.
Telefonní kontakt: 728 217 761

MASÁŽE A TEJPOVÁNÍ

Od října bude ve Věži v čekárně
lékaře provádět jednou za měsíc
(vždy první středu v měsíci) masáže
a tejpování Julie Ramaekersová.
Masérka nabízí masáže a tejpování
celého těla (záda, šíje, nohy, ruce,
hrudník, břicho). Návštěva masérky
je možná po předchozí telefonické
domluvě. Telefonní kontakt:
773 905 234.

Poděkování

Rád
bych tímto poděkoval
společnosti ZAS Věž, a.s. , jako
hlavnímu sponzorovi bramborového
dne v sobotu 28.9. za podporu
a spolupráci. Poděkování patří také
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na přípravě.
Poděkovat bych chtěl také Kraji
Vysočina, který nám v tomto roce
přidělil dotaci na sportovní materiál.
Radek Vašíček

Mikuláš na návsi

Kompostéry

Ve čtvrtek 05.12.2019 od 17:00
hodin proběhne ve Věži na návsi u
obecního úřadu vánoční jarmark s
Mikulášem a čerty. K zakoupení
zde budou drobné vánoční dárky,
vánoční cukroví a na zahřátí
svařák, grog a klobása. Výtěžek,
tak jako každý rok, půjde na
charitativní účely. Všichni jste
srdečně zváni!!! Zároveň prosíme
všechny, kteří jsou ochotni napéct
cukroví, aby ho donesli na obecní
úřad do středy 4.prosince.
Děkujeme

Během září jsme rozdali žadatelům
celkem
125ks
zahradních
kompostérů. Kompostéry dodala
společnost NAODPAD s.r.o.
z Hronova, která vyhrála výběrové
řízení veřejné zakázky. Celková
částka za nákup kompostéru byla
462 775, Kč bez DPH. Na tuto
investici máme přislíbenou dotaci
ve výši 80% z celkových nákladů z
rozpočtu Státního fondu životního
prostředí. V současné době probíhá
administrace projektu tak, aby se k
nám slíbené finanční prostředky
dostaly do konce roku 2019.

Odpady
Kontejner na objemné odpady je ce
loročně umístěn na sběrném místě
v obci Věž. Odpad je do něho možné
ukládat po předchozí telefonické
domluvě na tel. 727851973 nebo
727851975. Odpady není možné
ukládat do kontejneru u hřbitova ve
Skále, tato nádoba slouží pouze pro
hřbitovní odpad !!
Na sběrném místě ve Věži je možné
celoročně odevzdávat
starý
nábytek, koberce, linolea, umyvadla,
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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.

Výzva

Žádáme
všechny
majitele
pozemků, kterým stromy nebo keře
přesahují do místních komunikací
nebo chodníků, aby neprodleně
tyto přesahy odstranili ! Přesahující
větvě zásadně komplikují pohyb na
veřejných
cestách,
omezují
průjezdy svozových vozidel odpadů
a mohou bránit v průjezdu technice
provádějící zimní údržbu. Pokud
vlastník sám neprovede nápravu
do konce měsíce října, provedou
ořez zaměstnanci obce.

Odečty vodoměrů

Od 29.10. 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 samoo
dečet, kdy nám můžete náhlásit
stav vašeho vodoměru.

Vodné a stočné
Ceny stanovené pro následující
fakturační období:
Vodné: 20, Kč / 1 m3
Stočné Věž: 6, / 1 m3
Stočné Leština: 3, / 1 m3
Nájmné za vodoměr: 200, /ks

toalety, kuchyňské linky, barvy,
lepidla, rozpouštědla, oleje a domácí
chemikálie. Také kovy, staré a
nefunkční elektrické spotřebiče,
baterie nebo i biologicky rozložitelný
odpad, větve pocházející především
z údržby zahrad.
Zlaté svatby
Na přístupných kontejnerových V měsíci srpnu oslavili zlatou
stáních v obcích můžete odevzdávat svatbu Alžběta a Karel Šmídovi
celoročně mimo jiné kovy, jedlé oleje,
z Věže a Miloslava a Václav
staré oděvy.
Adamcovi z Věže. Přejeme jim
hodně zdraví a stále trvající
společné štěstí.
Obecní listy

Povinné čipování psů
Od 1. ledna 2020 vstupuje na
základě
novely
veterinárního
zákona č. 302/2017 Sb. v účinnost
povinnost označovat psy na území
České republiky mikročipem.
Na koho se povinnost povinného
označení
mikročipem
bude
vztahovat, kdy začíná platit? Od 1.
ledna 2020 bude povinné očkování
psa proti vzteklině platné pouze
v případě, že je pes označený
mikročipem. Od tohoto data by měl
být na území České republiky
označený každý pes. Štěňata musí
být
označena
mikročipem
nejpozději v době prvního očkování
proti vzteklině (tedy nejpozději v půl
roce věku). Mikročipem nemusí být
označeni psi, kteří mají jasně
čitelné tetování provedené před
3. 7. 2011. Proč se povinnost
zavádí?
Zavedení povinného
označení všech psů na území ČR
by mělo být přínosem zejména
v těchto oblastech:
zjištění identity psa v případě
potřeby kontrolních orgánů (SVS,
PČR, Celní správa, obce atd.),
účinnější monitoring chovů
a kontrola dodržování stanovených
pravidel a předpisů (např. počtu
držených zvířat, jejich věk,
vakcinace,
dodržování
zoohygienických
podmínek,
zajištění pohody zvířat) a postih
chovatelů v případě týrání zvířat,
umožnění kontroly při prodeji psů
prostřednictvím obchodníků, jak
z hlediska veterinárních, tak
z
hlediska
finančních
předpisů,bude možné prokázat
vlastnictví psa, což je velmi důležité
v případě odcizených psů
i v případě postihu vyplývajícího ze
zodpovědnosti
za
psem
způsobenou škodu (např. případy,
kdy pes způsobí dopravní nehodu,
psi pytláci atd.), zatoulané řádně
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označené a evidované zvíře má
podstatně větší naději, že se vrátí
ke svému původnímu majiteli, jeho
návrat je operativnější. Kdo
označení mikročipem provádí, jaká
je jeho cena? Najdu někde seznam
veterinárních
lékařů,
kteří
„čipování“ provádějí?
Označení
psů
mikročipem
provádějí soukromí veterinární
lékaři, kteří jsou oprávněni
vykonávat veterinární léčebnou a
preventivní
činnost
(jsou
registrovaní
u
Komory
veterinárních
lékařů
ČR:
www.vetkom.cz/seznam
veterinaru).
Pořizovací cena mikročipu se
pohybuje mezi 120450 Kč a závisí
na jeho typu. Další částku si
soukromí veterinární lékaři účtují za
jeho aplikaci. Ceny jsou smluvní.
Není
„čipování“
pro
psa
nebezpečné či zdravotně závadné?
Jedná se o jednorázový úkon
srovnatelný s injekční aplikací.
Mikročip o délce cca 1 cm je
umístěn v aplikační jehle a je
sterilně aplikován do podkoží
zvířete. Obal mikročipu je vyroben
z biokompatibilních materiálů, na
které organismus zvířete nereaguje
jako na cizí těleso. Mikročip je
pouze
pasivním
nosičem
informace, neobsahuje žádný
vlastní zdroj energie. Aktivovat
mikročip umí jen speciální čtecí
zařízení. Jaké hrozí sankce
v případě nesplnění této zákonné
povinnosti?
Za psa bez označení bude od roku
2020 hrozit správní řízení
s uložením až 20tisícové pokuty,
protože na psa bude pohlíženo,
jako kdyby neměl platné očkování
proti vzteklině. Bude zároveň od
ledna 2020 již fungovat registr
čipovaných psů? Funguje již

nějaký? K čipování psů již
dochází… Příslušná novela zákona
č. 166/1999 Sb. (veterinární zákon)
nezavádí povinný zápis do
jakéhokoli registru psů. Povinností
je, aby v dokladu o očkování proti
vzteklině (tj. v očkovacím průkazu,
v pasu psa) bylo uvedeno číslo
mikročipu. Obec si však může
povinnost
evidence
stanovit
vyhláškou. Řada obcí včetně
největších měst (Praha, Ostrava,
…) to již takto nastaveno roky má.
V ČR je provozováno také několik
soukromých databází, do nichž
mohou chovatelé označeného psy
registrovat dobrovolně a za
poplatek. V rámci projednávání
aktuální (další) novely veterinárního
zákona
byl
v
Poslanecké
sněmovně v září 2019 předložen
poslanecký návrh, podle kterého by
k zavedení centrální evidence
označených psů vedené státem
mělo dojít k 1. 1. 2022.
O podrobnostech návrhu se
aktuálně jedná. Můj pes má platné
očkování proti vzteklině. Termín
přeočkování má až v průběhu roku
2020 (případně 2021 či 2022).
Musím jej nechat čipovat ještě
v roce 2019, nebo stačí až při
přeočkování? Jak již bylo uvedeno
výše, na základě zmíněné novely
veterinárního zákona je s účinností
od 1. ledna 2020 očkování psa proti
vzteklině platné pouze pokud je pes
označen mikročipem, případně
označen
čitelným
tetováním
provedeným před 3. červencem
2011. Není tedy možné tuto
proceduru odkládat až do dalšího
přeočkování. Pokud tak již chovatel
neučinil, je nutné nechat psa
označit nejpozději do konce roku
2019, jinak bude očkování
považováno za neplatné.
Státní veterinární správa
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