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Věž / Leština / Skála / Jedouchov / Mozerov
Vážení spoluobčané,
připravili jsme pro Vás historicky první
vydání Obecních listů. Rádi bychom touto
formou pravidelně informovali o událostech
v našich obcích.
V jednotlivých vydáních se budeme snažit
přinášet informace o připravovaných
kulturních akcích, o dění v místních
organizacích, ze školky nebo školy.
Nebudou chybět ani zprávy o projektech,
investicích z našeho rozpočtu a další
užitečné informace. Například mnoho
témat lze nalézt v oboru odpadového
hospodářství nebo i ve vodovodech
a kanalizacích. Pro následující čísla
obecních novin se určitě zajímavých témat
kolem nás najde dostatek.
Rád bych touto cestou poděkoval všem,
kteří se na vydání tohoto čísla podíleli
a budu rád, když se pro přípravu dalšího
vydání počty dobrovolníků, kteří rádi
přispějí se svojí troškou do mlýna, rozšíří.
Martin Bárta

Obecní listy vydává :
Obec Věž
Věž 17
582 56 Věž
Tel: 569 445 291
www.obecvez.cz
obecvez@obecvez.cz

Historické fotografie: Pohled na školu ve Věži

Základní škola Věž
Počátky školy ve Věži se datují ke
konci 19. století. Od té doby uplynulo
v řekách či potocích spousta vody…
Jaká je současnost? Ve škole je možno
vzdělávat 5 ročníků ve dvou třídách.
V jedné třídě se učí žáci 1. a 2. ročníku,
ve druhé třídě 3., 4. a 5 ročníku.
V letošním školním roce nemáme
5. ročník. V uplynulých letech jsme se
potýkali s nedostatkem žáků. To se
v současné době zlepšilo a výhled na
několik málo let je optimistický.
V letošním školním roce dochází do
školy 25 žáků . Pedagogický sbor čítá
3 učitele. Ředitelem a učitelem v jedné
osobě je od roku 2000 Mgr. Zdeněk
Posejpal, na škole dále působí paní
učitelka Ludmila Bártlová a vychovatelka
školní družiny Mgr. Zuzana Sommerová,

která je zároveň asistentkou pedagoga
v 1.ročníku.
Škola se v posledních pěti letech hodně
změnila jak zvenčí, tak i uvnitř.Věříme,
že tento trend bude nadále pokračovat.
Mgr. Zdeněk Posejpal

Škola Věž
Věž 100
tel.: 569445235
skolavez@seznam.cz
www.skolavez.estranky.cz

Školní výlet

Dne 16. 6. 2015 naše škola jela na
výlet. Tento rok se rozhodlo, že se
pojede do Prahy. Vyjížděli jsme
v 7.30hod. od školy ve Věži. Již
v 10.00 hod jsme byli v Praze. První
kroky nás vedly do zrcadlového
bludiště, kde jsme viděli zrcadla, která
nás zeštíhlovala, protahovala nebo
rozšiřovala. Tady se nám hodně líbilo,
všichni jsme se móc nasmáli. Dále
jsme navštívili Petřínskou rozhlednu,
která byla přes 60 metrů vysoká
a abychom se mohli rozhlédnout po
Praze museli jsem vystoupat 299
schodů. Z této rozhledny byl překrásný
výhled na: Pražský hrad, Karlův most,
Vltavu a jiné.
Dále jsme autobusem přejeli do
zoologické zahrady v Tróji. Tam jsme
obdivovali mnoho druhů zvířat např.

Praktický lékař

slony indické, gorily, žirafy, tučňáky,
želvy, hady a mnoho dalších. Také
jsme se v mohli v ZOO projet lanovkou
nebo vláčkem. Celá zoologická
zahrada je velmi rozlehlá a stojí za
opětovné navštívení.
Z výletu jsme se vrátili až ve 20.00hod.,
ale cesta domů ubíhala rychle, jelikož
nám pan řidič pustil na televizi
animovaný film Shrek.
Celý výlet se nám líbil, bylo to super.
Lucie Jonáková
4.ročník

MUDr. Zuzana Froňková
Ordinace Havlíčkův Brod
Humpolecká 212, Havlíčkův Brod,
580 01
Telefon: +420 569 427 632
Pondělí
7:00 - 12:00
Úterý
7:00 - 11:00
Středa
13:00 - 17:00
Čtvrtek
7:00 - 12:00
Pátek
7:00 - 12:00
Návštěvní služba po tel. domluvě
Odběry 7:00 - 9:00
Ordinace Věž
Věž 17 (Obecní úřad), Věž, 582 56
Úterý

Prodejna COOP ve Věži
Chtěla bych vás informovat
o některých změnách a novinkách
v naší prodejně COOP.
Hlavní změna se týká otevírací doby
v sobotu. Od 1. června je otevřeno od
8:00 do 10:00.
Dále pro zákazníky rozšiřujeme
možnost nákupu i v neděli. Letos
o měsíc dříve než v předchozích letech.
Otevírací doba je od 8:00 do 10:00 s
možností nákupu čerstvého chleba,
pečiva a jiného zboží.
Dále vás chci upozornit na výrazné
slevy v měsíci červenci a srpnu na
vybrané druhy zboží.
Čerstvé zboží je zaváženo z přímých
dodávek v tyto dny:

- Zelenina: pondělí, středa a pátek
- Mlékárenské zboží a zelenina: úterý
a čtvrtek
- Mražené zboží: čtvrtek
- Centrální výrobna Habry (čerstvá
uzenina a lahůdky): středa
- Zákusky: středa
Děkujeme všem zákazníkům za nákup
v naší prodejně COOP Věž a těšíme se
na další návštěvu.
Za celý kolektiv prodejny,
vedoucí Miloslava Komůrková

12:00 - 14:00

Obecní úřad Věž
Věž 17, Věž 582 56
Telefon: +420 569 445 291
obecvez@obecvez.cz
www.obecvez.cz
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:00 - 17:00
7:00 - 13:30
7:00 - 17:00
7:00 - 15:00
7:00 - 13:30

Knihovna
Pondělí 17:30 - 19:30

Staré fotografie

Pokud máte doma staré fotografie z našich obcí a širokého okolí budeme rádi, když nám je zapůjčíte.
Postupně je budeme zveřejňovat v našich listech. Společně tak budeme schopni porovnávat změny
našeho okolí v průběhu času.
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Mateřská škola Věž
Něco málo z historie:
O stavbě mateřské školy rozhodlo
vedení JZD v 80 letech. Stavba začala
společně ve spolupráci s národním
výborem v roce 1978. Lidé z obce
odpracovali 10.250 brigádnických
hodin, z toho 4.776 zdarma.
Provoz začal 6. července 1982,
zapsáno bylo 27 dětí..
Od té doby prošlo zdmi mateřské školy
332 dětí (některé zde strávily 3 roky,
některé i 4) z Věže, Jedouchova, Skály,
Leštiny, ale i blízkého okolí (Rozkoš,
Svitalka, Bezděkov…). Část budovy
začala po nějaké době sloužit také jako
jídelna pro děti ze základní školy.
Za 33 let provozu se ve školce mnoho
změnilo. Přibyly učební pomůcky,
hračky a jiné vybavení, obměnilo se
zařízení školní zahrady. Ve školce byla
zřízena také družina pro děti
ze základní školy, která zde působila
17 let. (Od roku 2010 je součástí
základní školy, kde má pro svoji činnost
daleko příznivější podmínky).
V roce 2003 bylo rozhodnuto státními
orgány o sloučení školky a školy do
jednoho právního subjektu - ZŠ a MŠ
Věž, s ředitelem Mgr. Zdeňkem
Posejpalem. Do této doby ve školce
pracovalo stabilní složení – ředitelka
Jiřina Vondráková, učitelka Marie
Moravcová, školnice Ludmila Miksová a
kuchařka Věra Hoskovcová. Po odchodu

paní
Hoskovcové
do
důchodu
nastoupila paní Hana Bártlová, po
odchodu paní Miksové paní Věra
Merunková.
V posledních letech obec investovala
mnoho finančních prostředků na
zlepšení prostředí: akumulační kamna
byla nahrazena plynovým topením,
okna byla vyměněna za plastová,
opravena byla střecha, kterou léta
protékala voda, rekonstrukcí prošla také
kuchyně, osvětlení školky
a školní
zahrada. Poslední velmi významnou
akcí byla rekonstrukce hygienického
zázemí školky, které již léta
neodpovídalo hygienickým požadavkům
(vzhledem k počtu přijímaných dětí).
Ze současnosti:
V současné době je ve školce zapsáno
28 dětí, což je nejvyšší možný počet
(4 děti jsou nadstav – tzv. výjimka
z počtu).
Z toho je 5 předškoláků, kteří by měli
1. září nastoupit do základní školy.
Na konci měsíce dubna proběhl zápis
na školní rok 2015/16. Přijaty budou
téměř všechny děti.
V době letních prázdnin čeká školku
další rekonstrukce, a to vodovodního
řadu kuchyně, který je po 33 letech
v kritickém stavu. Proto bude po celou
dobu prázdnin MŠ uzavřena.

Aktivity mateřské školy:
-každoroční
organizace
dětského
karnevalu ve Skále
-účinkování na Vítání občánků ve Věži
a jiných příležitostných akcích
-společná organizace s ČSŽ dětského
dne na hřišti ve Věži
-účast na Setkání důchodců
-den maminek, tatínků
-účast ve výtvarných soutěžích
-sběr
hliníku,
starého
papíru,
elektrozařízení a víček od pet lahví
-plavecký výcvik dětí
-keramická dílna v HB
-účast na divadelních a hudebních
představeních v HB, programech
Okresní knihovny v HB
-výlety do okolí (Zoo Jihlava, Záchranná
stanice Pavlov, hrady v Ledči
n/Sázavou a v Lipnici n/Sázavou aj.)
-oslavy Vánoc (Vánoční zvonění u OÚ),
Velikonoc
-dopravní hřiště u OÚ
-další aktivity v prostorách MŠ
V naší mateřské škole podporujeme
kamarádské a přátelské prostředí,
vedeme děti k úctě k životu, rodině
a přírodě, k tomu, aby byly připravené
na vstup do základní školy.
Naše práce nás naplňuje a věříme,
že se s námi budou děti vždy cítit
dobře, spokojeně a bezpečně.

Soutěž ve sběru papíru

Učitelky MŠ Věž

Ve čtvrtek 25. 6. navštívily naší mateřskou
školu dvě zástupkyně firmy HBH odpady
s.r.o. Havlíčkův Brod. Přivezly velký dort
jako odměnu za sběr papíru. Mateřská
škola v konkurenci s 10 jinými obsadila
1. místo. A to díky všem ochotným lidem,
kteří třídí papírový odpad a odváží jej na
obecní úřad.
(Mateřská škola zvítězila již druhý rok za
sebou). O dort jsme se podělily s dětmi ze
základní školy, protože jsou do soutěže
také zapojeni, ale ve skupině ZŠ je
konkurence příliš veliká.
Děkujeme Vám všem, kteří třídíte s námi
Děti a učitelky MŠ
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Se školkou na výletě
Ve čtvrtek 18. června se děti se svými
učitelkami a s „Kouzelnou babičkou“
Květou vydali na školní výlet do
westernového městečka v Kamenici
u Herálce. Místní traper Petr nás provedl
po městečku a seznámil nás s historií
indiánů. Děti střílely z luku, házely
tomahavkem a nožem, vyrobily si
indiánskou čelenku a u ohýnku si opekly
buřtík. Ve volné chvilce si také zařádily
na hřišti. Z výletu si kromě nevšedních
zážitků odvezly památku – bizoní zub
jako přívěšek. Na zpáteční cestě
autobusem s panem Klofáčem z Herálce si
všichni mohli zazpívat: „Sláva nazdar výletu,
nezmokli jsme, už jsme tu.“
Učitelky MŠ

Český svaz žen
Organizace ČSŽ Věž spadá pod ČSŽ
Havlíčkův Brod Kraj Vysočina. Naše
místní organizace byla založena před více
než 16 lety. Předsedkyní ČSŽ je paní
Magdalena Polanská. V současné době
má naše organizace 20 členek.
V počátcích jsme se setkávaly při
pravidelném cvičení a postupem času
přišlo mnoho nápadů, abychom také
něco udělaly pro lidi, kteří žijí kolem nás.
Mezi naše první akce patřil Masopust a s
ním spojený večerní karneval v KD Skála
Na jaře Kácení Máje a předtančení
České besedy, která sklidila veliký
úspěch. Našimi současnými akcemi jsou
již tradiční karneval, dětský den, letní
parket, cvičení, každoroční vánoční
besídka. Několikrát do roka pořádáme
výšlapy po našem krásném okolí.
Organizujeme také zájezdy na

muzikálová představení do Prahy a na Budeme rády za Vaše názory a nápady a
Hobby České Budějovice. Společně bude nám opravdu potěšením, přijdete-li
s obcí organizujeme každoroční Setkání mezi nás.
Kolektiv ČSŽ
důchodců, Vítání občánků. V posledních
letech se účastníme akce Čistá Vysočina.

Disco parket
Český svaz žen Vás zve v sobotu 4.7. 2015 od 20:00 na fotbalové hřiště ve Věži kde se uskuteční "Disco parket" .
Celým večerem bude provázet DJ Jarda Němec.
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Krátká historie Domova ve Věži
Do roku 2002
Budova Domova ve Věži je pro účely
sociální upravována a provozována od
roku 1959. V zařízení bylo do roku 2002
ubytováno 95-100 osob. Zřizovatelem
zařízení byl Městský národní výbor
a později jejich právní nástupci Okresní
národní
výbor.
Zařízení
bylo
provozováno jako Domov důchodců.
V zařízení pracovala řada ředitelů, za
jejichž působení probíhaly opravy
a změny tak, aby budova co nejlépe
sloužila sociálním účelům a potřebám
klientů.
K nejvýznamnější stavebním akcím
pozdějšího data se řadí plynofikace
objektu, výstavba plynové kotelny,
rozvody ústředního topení, rozvody
vody, výstavba osobního výtahu atd.
Nejdéle sloužícím ředitelem byl od roku
1972 do poloviny roku 2002 p. Vorlíček
Jiří.
Od roku 2002
Dochází ke změně zřizovatele.
Zřizovatelem sociálního zařízení se
stává Krajský úřad Kraje Vysočina.
Současně dochází i ke změně osoby
ředitele.
Ředitelkou
se
stává

p. Jaroslava Kadlecová.
Rovněž dochází k podstatné změně ve
statutu sociálního zařízení, domov je
provozován jako ÚSP pro dospělé
s chronickým duševním onemocněním
a závislé. Počet klientů v té době je 80.
V roce 2011 došlo ke změně názvu.
Nyní se zařízení jmenuje Domov ve
Věži a nadále již nejsou přijímáni klienti
se závislostí.
Nový zřizovatel se ke svému zařízení
choval velkoryse a financoval řadu
stavebních a rekonstrukčních akcí, díky
kterým vidíte Domov v dnešní podobě.
K nejvýznamnějším investičním akcím
patří rekonstrukce kuchyně, výstavba
pracovních terapií, výměna a vyztužení
trámových stropů v celém objektu,
kompletní výměna krytiny, oken a dveří,
opravy omítek, výstavba dalšího křídla
budovy, která umožnila vznik dalších
místností, včetně možnosti
rozšíření počtu klientů na
současných 88.
Za zásadní investici
považujeme i rozsáhlou
rekonstrukci
kaple
a odkoupení celého parku.

Úprava vlastnictví umožnila, že mohla
proběhnout kompletní revitalizace
parku, včetně jeho oplocení v roce
2014.
Od roku 2015
Zřizovatel zůstává stejný, stávající
ředitelka odchází do důchodu,
nastupuje nový ředitel, Ing. Vladimír
Frič, jehož záměrem je pokračovat
v nastartované práci a vést zařízení tak,
aby klienti, obec a další zúčastnění byli
co nejvíce spokojeni. Do své práce
přináší i řadu podnětů na rozšíření
Domova ve Věži a další zkvalitnění
poskytování sociální péče plně
vzdělaných profesionálů v souladu
s moderní sociální společností.
Ing. Vladimír Frič

Očima klienta Domova
Náš Domov se nachází ve Věži mezi
Havlíčkovým Brodem a Humpolcem.
Jeho zřizovatelem je Kraj Vysočina.
My klienti tu žijeme ve dvoulůžkových
nebo třílůžkových pokojích, kde máme
svoje soukromí a záleží pouze na tom,
jak se mezi sebou domluvíme
a sneseme.
Celý domov je vybavený několika
televizemi, takže každý má možnost
shlédnout si svůj oblíbený program.
Máme zde jídelnu a vlastní kuchyni, ve
které nám kuchařky vaří domácí jídla.
V žádném případě si nemůžeme
stěžovat na nedostatek jídla, nebo že
nám nechutná.
Také máme klubovnu, vybavenou PC
s přístupem na internet. Dále máme
možnost uplatnit svoji zručnost
v některé z terapií. Např. v truhlářské
dílně. Do budoucna je plánovaná také
Obecní listy

keramická dílna. Chodíme
také s doprovodem terapeutů
na procházky, nebo
jezdíme na různé výlety. Můžeme si
zacvičit v moderně vybavené posilovně
nebo v létě zaplavat v bazénu na
zahradě.
Nedávno nám opravili kuřárnu, kde
mnoho z nás tráví svůj volný čas. Mimo
kouření si tu můžeme povídat nebo
sledovat televizi. K domovu patří i nově
revitalizovaný park, kde jsou lavičky
k posezení a velký prostor k procházení.
Já Ivana Bukáčková zde žiji od února
2015 a jako většina klientů jsem tady
velmi spokojena a cítím se tu jako doma.
Jsem velmi ráda, že takovéto zařízení
existuje a funguje, protože‚ venku jsem
musela i přes velké psychické problémy
všechno zvládnout sama a to moje
problémy ještě prohloubilo.

V domově mi odpadly starosti
s nakupováním, praním a vařením.
Našla jsem si zde nové kamarády a nový
smysl života.
Díky veškerému personálu a zdravotnickému
personálu, který dohlíží na náš zdravotní
stav, se tu cítím v bezpečí. Dříve byl můj
život velmi problematický a tady mi
pomáhají žít dál.
Bukáčková Ivana DiS.
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Odpady
Odpady patří neodmyslitelně k životu
každého z nás.
Každý obyvatel vyprodukoval v našich
obcích v minulém roce průměrně 225 kg
komunálního odpadu. V roce 2014 bylo
odvezeno z našich popelnic na skládku
celkem 180 tun komunálního odpadu.
Do nádob na tříděný odpad jsme
společně vybrali celkem 26,83 tun
- papírové obaly 7,33 t,
- plastové obaly 9 t
- skleněné obaly 10,5 t.
Bohužel tyto čísla ukazují, že tříděný sběr
v našich obcích nedosahuje ani na spodní
příčky celorepublikového průměru. O to
víc se nám vzdaluje průměr Kraje
Vysočina. Tento se dlouhodobě řadí mezi
kraje s nejlepším sběrem tříděného
odpadu.
Ze statisky za období od října roku 2014
do března roku 2015 vyplývá, že jsme
mezi obcemi s 500 až 2000 obyvateli
v našem kraji obsadili ve třídění odpadů
88 příčku z celkového počtu 133 obcí.
V minulém roce jsme za nakládání
s odpady vynaložili prostředky ve výši
604 234 Kč. Na poplatcích od občanů bylo
vybráno 447 896 Kč. Rozdíl částek je
každoročně doplácen z našeho
obecního rozpočtu. A právě největší
náklady musíme vynaložit na odvoz
a likvidaci komunálních odpadů. Naopak
třídění odpadu je dotováno benefity
ze systému EKOKOM, kdy za každý
kilogram odpadu, který roztřídíme
a uložíme do určené nádoby je nám
:

Sběrná místa

Věž "jedouchovská"

vrácen nemalý finanční bonus. Bonusy
za separovaný odpad nám pomáhají se
snížením částky z rozpočtu obce a tím
šetříme peníze. Tyto prostředky můžeme
využít na jiných místech.
Od 1.4. 2015 jsme na obvyklá stanoviště
kontejnerů doplnili nádoby na bioodpady
rostliného původu. Budeme rádi když
tento druh odpadu nebude končit
v "drahých" popelnicích na komunální
odpad, ale najde si cestu právě k těmto
nádobám.
V současné době je vyhodnocováno
rozmístění kontejnerových stanovišť
a jejich využití. Na základě prvotních
zjištění vzniklo nové stanoviště nádob na
plastové obaly ve Věži u hasičské
zbrojnice. U budovy obecního úřadu je
zkušebně umístěna nádoba na kovy
a kovové obaly. Pokud bude využití této
nádoby efektivní zvýšíme jejich počet
a budou rozmístěny i na ostatní
stanoviště.
Pokud máte doma nepotřebné drobné
elektrospotřebiče lze je odevzdávat do
kontejneru ve vstupním vestibulu
obecního úřadu. Tento kontejner je
součástí
kolektivního
systému
společnosti ASEKOL. Na velké
elektrospetřibiče bude opět na podzim
uskutečněn mobilní svoz společně
s nebezpečným odpadem.
Martin Bárta

Úřad do každé rodiny
Komu je služba "Úřad do každé rodiny"
určena?
Tato služba je určena především starším
spoluobčanům, matkám s malými dětmi
a občanům s pohybovými obtížemy, tedy
všem, kterým činí návštěva obecního
úřadu potíže.
Jak služba funguje?
Každý, kdo má obtíže dostavit se osobně
na obecní úřad, má nyní možnost
domluvit si návštěvu úředníků přímo
u sebe doma, a to buď telefonicky na čísle
569445291, 727851974 nebo e-mailem
na adrese obecvez@obecvez.
Jaké služby jsou v rámci návštěvy
úředníků poskytovány?
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Všechny, na které jsou občané zvyklí
z obecního úřadu, například:
- úhrada místních poplatků (za odvoz
komunálního odpadu, za psa, hrobové
místo apod.)
- ověření podpisu / dokumentu
- příjem do podatelny (předání žádosti,
dopisu apod.)
- objednávka popelnice, včetně jejího
doručení až na místo
- a další
Návštěva
úředníků
není
nijak
zpoplatněna, občan uhradí pouze běžný
poplatek dle druhu služby.

- papír
- plastové obaly
- sklo
- komunální odpad
- bio odpad

Věž "obchod"
- papír
- plastové obaly
- sklo
- komunální odpad
- bio odpad

Věž "hasičská zbrojnice"
- plastové obaly

Věž "obecní úřad"
- kovy
- textil
- drobné elektro
- baterie
- papír
- hliník

Jedouchov "hasičská zbrojnice"
- papír
- plastové obaly
- sklo
- komunální odpad
- bio odpad

Skála "kulturní dům"
- papír
- plastové obaly
- sklo
- komunální odpad
- bio odpad

Leština "obchod"
- papír
- plastové obaly
- sklo
- komunální odpad
- bio odpad

Veronika Vašíčková
Obecní listy

SDH Věž Vás zve
Sbor dobrovolných hasičů Věž Vás co
nejsrdečněji zve v sobotu 1.8.2015 od
11:00 na fotbalové hřiště ve Věži. Již
jedenáctým rokem budeme pořádat
soutěž v požárním útoku o Pohár
starosty obce Věž v kategorii muži,
ženy. Naše soutěž bude zároveň
šestým kolem seriálu soutěží Rebel
Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku.
Letošní ročník má celkem třináct kol po
celém okresu Havlíčkův Brod. Večer,
jako každý rok pro Vás připravíme
taneční zábavu pod otevřeným nebem.
K poslechu a tanci zahraje kapela
AMIX. Po celý den bude připraveno
bohaté občerstvení a dobrá nálada.

EKOKOM
V letošním roce jsme připravili pro
občany platící místní poplatky za
odpady, tašky na tříděný odpad od
firmy EKO-KOM. Tašky jsou podle
barev určené na odpad: žlutá – plast,
modrá – papír, zelená – sklo. Měli by
sloužit občanům k přehlednějšímu
třídění odpadů.
Kdo si tašky nevyzvedl, může tak učinit
na obecním úřadě.

Dětský den
V sobotu 30. května pořádala MŠ Věž
a Český svaz žen dětský den na hřišti.
Pro děti byl od 15.hod. připraven
bohatý program v indiánském stylu.
Každý účastník obdržel kartičku
a v jednotlivých soutěžích získával
body. Za splnění všech úkolů děti
dostaly odměnu. Kromě jiného měli
možnost si vyrobit indiánskou čelenku
nebo indiánský náramek. Po zábavném
programu na děti čekal skákací hrad,
kolotoč, jízda na koníkovi a také oheň,
na kterém si opékaly buřty. Akce se
vydařila, o čemž svědčí hojná účast.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě dětského dne, i těm kteří tuto
akci podpořili svojí účastí.
Obecní listy

V neděli 30.8.2015 bude naopak hřiště
ve Věži patřit těm nejmenším hasičům.
Od 10:00 budeme poprvé hostit soutěž
ze seriálu Havlíčkobrodského turné
mladých hasičů v požárním útoku.
Soutěžit se bude v kategorii mladší
a starší. Do těchto soutěží je zapojeno
zhruba 50 družstev malých hasičů.
Přijdtě podpořit nejen naše nejmenší
hasiče.

Hrobová místa
Během loňského a letošního roku,
byla většině nájemcům vystavena
nová smlouva na hrobové místo.
Vyzýváme ostatní nájemce, kteří chtějí
ponechat hrobové místo a nemají
podepsanou smlouvu, aby tak učinili
a přihlásili se na obecním úřadě do
30.9.2015. V opačném případě bude
hrobové místo zrušeno a hrobové
zařízení bude považováno za věc
opuštěnou, připadající obci. Obec
hrobové zařízení zlikviduje.

Sběr papíru
Starý papír a kartóny je možno
shromažďovat na obecním úřadě. Za
jeho odvoz do sběrných surovin získá
Mateřská škola a Základní škola ve
Věži nemalé prostředky na výlety a na
pracovní pomůcky. Tímto se také ušetří
za jeho kontejnerovou likvidaci kde
naopak obec finance doplácí.
Pokud doma nashromáždíte větší
množství papíru, zavolejte nám a my si
ho u Vás vyzvedneme.

Kontejner na objemný
odpad
od 30.8. do 9.9. - Věž u OÚ
od 13.9. do 18.9. - Leština u prodejny
od 20.9. do 25.9. - Skála u KD
od 27.9. do 30.10. - Jedouchov u PZ
od 4.10. do 14.10. - Věž u PZ
Do kontejneru patří :
- podlahové krytiny
- matrace
- čalouněný nábytek
- bytový a jiný textil
- obuv
Do kontejneru nepatří :
- nebezpečný odpad
- kovy
- elektrospotřebiče
- plasty
- stavební suť
- barvy
- biologicky rozložitelný odpad

Hliník
Ve vstupním vestibulu obecního úřadu
je možné odevzdávat hliníkové obaly.
Hliník nereaguje na magnet, za to ho
lze velmi snadno zmuchlat,trvale
ohnout a roztrhat.
Nejčastěji z hliníku :
- víčka od jogurtů
- alobal
- některé tuby
- obaly od paštik
- hliníkové nádobí a příbory
V případě, že je hliník spojen s papírem
nebo plastem, nelze ho již nadále
využít. Typickým příkladem jsou obaly
od léků "platíčka".
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Vítání občánků
Letos jako každý rok Český svaz žen
ve Věži pod záštitou Obce Věž pořádal
„Vítání občánků“. Celkem bylo
přivítáno 7 dětí a to: Roman Polák ze
Skály, Eliška Kodýmová z Věže,
Barbora Štáflová ze Skály, Eliška a
Josef Duškovi z Leštiny, Julie

Adamcová ze Skály a Antonín Voda z
Věže. Rodiče každého miminka
obdrželi dárek a květiny. O kulturní
program se postaraly děti ze základní
a mateřské školy - Anna Loskotová,
Lucie Jonáková, Bára Spilková, Ema
Bártlová, Tereza Stoklasová a Lukáš
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Mahel, kteří zazpívali a zarecitovali.
Celé odpoledne provázelo teplé
počasí, proto odměna pro účinkující,
v podobě zmrzliny, byla vítaným
občerstvením.
Veronika Vašíčková
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