Obecní listy
Věž / Leština / Skála / Jedouchov / Mozerov

Vážení spoluobčané,
v první polovině tohoto roku jsme i přes
nejistotu našeho financování ze
strany státu pokračovali v zahájených
projektech. Bohužel ani dnes se nedá
určit jak velký dopad na náš rozpočet
a probíhající akce bude mít celá
letošní covid krize. Úspěšně se
podařilo dokončit opravu hlavního
vodovodního přivaděče od Mozerova
do Věže, která spočívala ve výměně
původního skleněného potrubí za
nové. Realizaci provedla společnost
KPZ stavby s.r.o. Pardubice za
celkovou částku 1 313 413 Kč bez
DPH. Postupně jsou dokončovány
práce na nové školní družině. I nadále
připravujeme projekt napojení naší
vodovodní sítě na skupinový vodovod
Želivka. Probíhá příprava vedení trasy
a jednání s vlastníky dotčených
pozemků. V druhé polovině léta bude
zahájena rekonstrukce střechy na
Kulturním domě ve Skále. Původní
plechovou krytinu, která objektu slouží

již přes třicet let, nahradí nová PVC
fólie. V rámci prací dojde i ke kontrole
a opravám nosných konstrukcí
střechy. V některých místech bude
doplněna nová tepelná izolace, ta
původní je buď poškozená nebo
nebyla nikdy instalována. Technický
stav celého objektu je bohužel špatný
a do budoucna se nevyhneme dalším
nutným investicím.
Velké úsilí je v těchto dnech také
směřováno k projektu nové
kanalizace a stavbě čistírny
odpadních vod ve Věži. Již máme
kompletní projektovou dokumentaci a
všechna potřebná povolení a nyní
probíhá výběrové řízení na
dodavatele stavby. Očekávaná
investice by se zde měla pohybovat
okolo 70 mil. Kč bez DPH. S
financováním nám bude muset
pomoci některý z dotačních titulů,
stále čekáme na vyhodnocení podané
žádosti na Ministerstvu životního
prostředí. Pokud půjde vše podle
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představ, mohla by být tato důležitá
stavba zahájena v roce 2021. Doba
trvání výstavby je naplánována na 18
měsíců.
Ředitelství silnic a dálnic pokračuje v
přípravě stavby přeložky hlavní
silnice, která by odvedla provoz mimo
obce Věž a Skála. Aktuálně probíhá v
trase přeložky geologický průzkum.
Podle informací je nyní zadána ke
zpracování projektová dokumentace
pro územní rozhodnutí a projektanti by
měli v dohledné době zahájit práce.
ŘSD nyní předpokládá dokončení této
stavby a zahájení provozu koncem
roku 2029.
Přeji
Vám
klidné
prožití
nadcházejících letních dnů a doufám,
že se nás již žádným zásadním
způsobem nedotknou opatření
v souvislosti s nákazou koronavirem.
Martin Bárta

Najdi a vyměň aneb hledání prázdninového pokladu
Prázdniny jsou tu a spousta volného
času před námi a s tím i otázka, jak
zabavit děti a dostat je trochu více do
přírody. Proto jsme pro Vás a Vaše
ratolesti připravili menší letní
zábavu,
která
bude
plná
dobrodružného hledání. V obcích
Věž, Skála, Jedouchov a Leština
bude od 1. 7. – 31. 8. 2020
rozmístěno několik tajemných
schránek (krabička od zmrzliny/
jogurtu) s drobnými poklady. Pokud
na takovouto krabičku narazíte,
můžete směnit jeden předmět z
jejího obsahu za věc Vámi
přinesenou (nabarvený kamínek,
hračka z kinder vajíčka, přívěsek,

pamětní mince atd.). Tak uvnitř vždy
zůstane zajímavý poklad i pro další
hledače. Navíc každá schránka
bude obsahovat speciální kód.
Pokud se Vám podaří nasbírat
všechny kódy, otevře se Vám cesta
k poslednímu tajemnému pokladu.
Poklady jsou označeny čísly 115 a
můžete je lovit v jakémkoliv pořadí
chcete. Celkem je tedy ukryto 15
tajemných schránek, jejichž místo
dohledáte dle GPS souřadnic, které
naleznete ve startovním listě. Body
jsou taktéž znázorněny na mapě
https://mapy.cz/s/lujolamazo.
Papírová forma pravidel hry bude k
vyzvednutí i na obecním úřadě.

Trasa není fyzicky náročná a
zvládnete ji i s kočárkem.
Poklad vždy prosím vraťte na své
původní místo. Pokud nebudete
moci poklad nalézt, nebo bude
jakkoliv poškozen, kontaktujte nás
prosím na FB skupině – Najdi a
vyměň aneb hledání prázdninového
pokladu nebo na tel. čísle
775326663 – Zuzana Sommerová.
Doufáme, že si děti hledání pokladů
užijí a zpříjemní si tím krásné letní
dny.
Přejeme Vám příjemnou zábavu a
lov.
Zuzana Sommerová

Školní rok 2019 – 2020 poznamenaný koronavirem je ukončen
Školství,
stejně
jako
celá
společnost, bylo poznamenáno od
března pandemií, která způsobila
uzavření škol. Výuka tak byla
odkázána na podporu ze strany
rodičů a tato situace trvala až do 25.
května, kdy se naše škola otevřela.
Výuka ale nebyla povinná a u nás to
znamenalo, že se 6 žáků vzdělávalo
doma až do konce školního roku.
Mimo normální výuky jsme přišli o
spoustu akcí a aktivit, které jsou v
posledním
čtvrtletí
tradiční.
Namátkou mohu
vzpomenout na úklid v Hurtově háji,
pořad pro maminky ke dni matek,
plavecký výcvik, školní výlet a řadu

dalších naplánova
ných akcí a programů. Zápis do
prvního ročníku proběhl pouze
administrativně, bez přítomnosti
dětí. V příštím školním roce budeme
mít tři prvňáky.
Podařilo
se
nám
pouze
vyfotografovat žáky alespoň na
památku tohoto zvláštního školního
roku. I konec školního roku s
předáváním vysvědčení, pořádaný v
posledních letech u altánku v
zámeckém parku, byl tentokrát
pouze v učebnách. Nakonec i
hodnocení na vysvědčení bylo
trochu jiné, mírnější, nebo stejné
jako v pololetí, protože každý žák

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

Skalská pouť

SDH Skála Vás zve na tradiční
pouťové posezení, která se koná v
sobotu 15.8.2020 od 14:00 hodin u
Kulturního domu ve Skále. K
poslechu a tanci zahraje DJ Jarda
Němec. Těšíme se na vás!!

Letní parket

Sbor dobrovolných hasičů Věž Vás
co nejsrdečněji zve na letní taneční
parket, který se bude konat v sobotu
18.7.2020 od 20:00 na fotbalovém
hřišti ve Věži. K poslechu a tanci
zahraje kapela Starý klády.

Vítání občánků

má doma jiné podmínky na
vzdělávání.
Během uzavření školy se ale stále
pokračovalo v pracích spojených s
přestavbou bývalého bytu na novou
školní družinu. Všichni se snažíme,
aby se zahájením nového školního
roku v září, byl tento prostor pro děti
připraven.
Připomenu, že nový školní rok
zahajujeme v úterý 1. září v 8:00
přivítáním prvňáčků.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Odpady

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 !!

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
Odpady 2019
a nefunkční elektrické spotřebiče,
V roce 2019 bylo v našich obcích baterie i biologicky rozložitelný
vytříděno 57 tun odpadů (24 tun – odpad pocházející především z
plastů, 19 tun papíru, 14 tun skla), údržby zahrad. Po domluvě je také
které mohli být dále předány k možné, aby zaměstnanci obce
dalšímu využití. Zbylých 141 tun zajistili odvoz tohoto odpadu přímo z
odpadu zamířilo bez využití na Vaší domácnosti.
skládku komunálního odpadu. I tak
se jedná o dobrý výsledek a v
soutěži Kraje Vysočina „My třídíme ZAS Věž a.s. přijme pracovníka na
nejlépe jsme se umístili na 26. místě dojírnu. Náplní práce je dojení krav,
z 215 –ti obcí v kategorii s 300 až jejich ošetřování. Mytí a úklid
1500 obyvateli. Každý občan v provozu. Uchazeč by měl mít kladný
minulém roce vyprodukoval 240kg vztah ke zvířatům a dobrou pracovní
odpadu a z toho 70 kg bylo morálku. Bližší informace na tel.: 602
recyklováno a dále využito.
293 428 nebo 775 244 517.
Děkujeme, že třídíte.

Vítání občánků bylo pro tento rok
přesunuto na 10.10.2020 Rodiče budou
osloveni pozvánkou.
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„Tento způsob jara zdál se nám
poněkud nešťastným“. Epidemie
koronaviru omezila nejen provoz
MŠ, ale také mnoho naplánovaných
aktivit – divadla, plavecký výcvik,
Den maminek i tatínků a dalších. Po
dlouhých 7 týdnech, kdy jsme děti
na
dálku
alespoň
zásobily
pracovními listy, básničkami, cviky z
jógy aj., jsme jako jedni z prvních v
republice opět zahájili provoz. Děti
přišly téměř v plném počtu.
Děkujeme tímto rodičům za
zodpovědný přístup k některým
omezením, která je ve školce
čekala.
Vzhledem k tomu, že nám do konce
školního roku nezbývalo mnoho
času, chtěli jsme „dohnat“ alespoň
něco z naplánovaných činností: užili
jsme si žlutý, zelený, růžový a
duhový den, zahráli si na hasiče a
záchranáře, zařádili si při „malém
školkovském karneválku“ a trošku
zasportovali na školní zahradě při

Mateřská škola

oslavě Dne dětí. Z oken školky se
ozýval velký rámus při „Dnu
kladívek“, kdy děti s velkým zaujetím
zatloukaly do dřevěných špalíků
spousty různých hřebíků. Rámus,
ale kulturnější, se ozýval také při
„Dnu hudebních nástrojů“. Úplně se
nám nepodařilo sladit všechny tóny
do poslouchatelného stavu, ale i tak
to byl úžasný zážitek a velká
legrace.
V předposledním týdnu školního
roku jsme vyjeli na výlet do nedaleké
Kamenice u Herálce. Westernové
městečko Stonetown patřilo jenom
nám, proto si děti moc užily jeho
atmosféru a mnoho činností (střelbu
z luku, hod nožem, podkovou,
výrobu čelenky aj).
I počasí – den plný sluníčka –
přispělo k tomu, že se nám výlet
moc líbil. Každoroční „Rozloučení s
předškoláky“ se konalo trochu
netradičně na terase školní zahrady
se čtyřmi dětmi a jejich rodiči.

Děti při „Malé maturitě“ prokázaly
mnoho znalostí a dovedností,
dostaly několik dárečků a trošku si
zamlsaly. Bylo to hezké odpoledne.
Velikou radost udělal dětem i nám
pan Miroslav Sommer, celosvětově
velice úspěšný sportovec v bojovém
umění karate a kobudo, který nám
předvedl v typickém oděvu – kimonu
– několik sestav, bojové zbraně a
nakonec si i děti samy mohly
jednoduché prvky karate vyzkoušet.
V poslední den školního roku si děti
do školky přivezly kola, kolečka a
odrážedla a celé dopoledne
„drandily“ na silnici u hřiště. Na
svačinku jsme si opekli na ohýnku u
Bahňáku
výborné
párečky.
Hodnocení dětí: „to byl ale hezký
den!“ bylo pro nás odměnou.
Přejeme všem dětem i rodičům
krásné prázdniny plné sluníčka,
radosti a nových zážitků.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 k tetě Věře – tak pozor, já jdu
dneska po o, víš?
 pani učitelko, ty seš už asi slepá!
 mamka mi říkala – zklidni hormon!
 ten záchod je srandovní (kadibudka)
 to je můj bratrovník (bratr)
 člověče, mně to de!
 já jsem taky pěknej mazel
 tak Jiřinko (k uč.), jde se na věc!
(pexeso)
 jééé, ona má v hlavě mašli, ona je
asi dárek
 já jsem jednou viděl úplně pravýho
policajta
 von na mě furt kouká a dělá hnusnej
dech
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Skalská kronika a sled událostí po 5. květnu 1945
Před polednem 5. května 1945
roznesla se obcí zpráva zachycená
z rozhlasu, že v Praze je revoluce a
prohlášením opět republika. Občany
prolétla tato jiskra a zapálila oheň
nadšení ve všech. Na silnici se
objevil veliký nápis Ať žije SSSR a u
Sedmíků (č.p. 30) se ukázala rudá
vlajka. Na domě č.p. 33 visí vlajka
ČSR. Kdo má nějaký prapor nebo
aspoň papírový praporek rychle jej
vyvěšuje. Papíry národních a
státních barev nejsou ke koupi.
Rudou vlajku museli však sejmout,
protože Němce příliš dráždila a byli
ochotní rozbořit dům na němž visela.
Hned odpoledne sešli se u Davidů
(hostinec) občané a zvolili první
revoluční národní výbor. Teprve
k večeru přijeli z Humpolce poslové,
kteří přivezli různá provolání a výzvu
k utvoření národních výborů. Lidé
seděli u přijímačů a poslouchali
napjatě zprávy z rozhlasu, prosky
Prahu o pomoc a volání o pomoc pro
Terezínské vězení, kde řádily
úplavice břišní a skvrnitý tyfus.
6. května: Prší, prší, prší. Celkem
klid. K večeru slyšet od Věže
střelbu.
7. května: Již odpoledne přišli
němečtí ubytovatelé a po poledni se
přivalily do obce těžké nákladní
automobily pojízdných leteckých
dílen. Týž den po poledni přivezli na
dvou vozech těla sedmi ubitých,

rozbitých a zmučených českých
mužů, jež esesáci pod Věží 6.
května zabili. Mrtvoly byly uloženy
v naší márnici. Byl hrozný pohled na
ta ubohá těla nevinných obětí
esesácké zběsilosti. Při zmínce
našich občanů, že byla prohlášena
německá kapitulace vyhrožoval
německý velitel zastřelením tomu,
kdo bude o kapitulaci mluvit s vojáky.
8. května. Násilím udržovaný klid.
Němci jsou ještě v obci. V poledne
přečetl německý velitel vojákům
rozkaz o kapitulaci. Nastalo ničení
vojenského majetku. Zařízení dílen,
nástroje, dráty apod. házeno do
vody u lihovaru i v Kachličce. Páleny
spisy, listinný materiál, radia, tabák,
všechno možné.. Po státní silnici od
Havlíčkova Brodu se valí vozidla
nejrůznějších typů. Bez ladu
a skladu projíždějí obcí ve dvou i
třech proudech. Prchají bezhlavě
před Rudou armádou. Koňské
povozky mezi nákladními a
osobními vozy, pásová vozidla,
různé typy různých jednotek, plně
obsazená, možno říci ověšená
vozidla řvou a rvou asfalt naší
chaussé. 250 vozidel za půl hodiny
protéká zákruty silnice v naší obci. A
do márnice přicházejí zástupy, aby
se poklonily památce umučených 7
obětí německých zvířat (nerad
urážím zvířata, nazývám – li tak
německé „nadlidi“ a prosím ta pravá

Hřbitov ve Skále
Žádáme
všechny
nájemce
hrobových míst, aby na Obecním
úřadě ve Věži sdělili potřebné údaje
k pronajatému hrobovému místu.
Z důvodu evidence, která musí být
vedena, je nutné nahlásit : jméno a
příjmení zemřelého, místo a datum
úmrtí, datum uložení ostatků, zda šlo
o kremaci nebo o uložení lidských
ostatků do země. Tyto informace

Vodné a stočné

potřebujeme znát vždy při každém
vykonaném pohřbu včetně uložení
urny. Informace je zapotřebí
nahlásit i zpětně. Na obecním
úřadě také oznamujte rekonstrukce
hrobových míst a případné změny,
které by měli vliv na údaje vedené v
nájemní smlouvě. Za aktuální
informace zodpovídá nájemce
hrobového místa.
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zvířata za prominutí). Vidět však ta
ubohá těla, vzpomenout jejich
pozůstalých a krev vře, pěsti se
svírají a kletba tyranům se dere na
rty. Přijela úřední komise
z Havlíčkova Brodu a Humpolce,
která provedla obdukci a pitvu
zavražděných. Pietně byli ukládání
na okraj kostelní zahrady a potom v
rakvích dopraveni do Brodu, kde byli
slavně pohřbeni. Čest jejich
památce !!!! Krev jejich na hlavy
katanů i na hlavy jejich dětí. K večeru
(před 19. hodinou) chystá se
posádka ze Skály k odjezdu.
Nákladní auta, která shazovala
náklad do lihovarského rybníku, jsou
na hrázi rozbíjena třaskavými
náložemi a zapalována pancéřovými
pěstmi. Od hořících aut chytila
i střecha skladiště brambor
v lihovaru. Hasičský sbor přispěchal
na pomoc a požár uhasil. Jaké
nebezpečí se tajilo v tomto požáru
pochopíme, když si uvědomíme, že
v lihovaru bylo 160 hl lihu a na
uhašených autech byl nalezen
v bedničkách ekrasit. Němci po
založení ohně úprkem ujeli k
Humpolci. Po celou noc hučela auta
prchajících Němců a domy se třásly
pod tíhou mimojedoucích tanků a
párových vozidel. Němci vyjížděli k
západu
k
Angličanům
a
Američanům.

Do 30.09. 2020 se na Obecním
úřadě ve Věži vybírají zálohy na
vodné a stočné na rok 2020. Úhradu
lze po předchozí domluvě provést i
převodem.
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