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Historické fotografie: Pohled na Věž od jihu. Fotograf stojí na dnešní nové lokalitě pro rodinné domy.

Výročí obce 615. let
V sobotu 15. června 2019 se na hřišti ve
Věži uskuteční oslava rodáků
u příležitosti 615. let výročí založení
obce Věž. Oslava začne ve 13.00
hodin. K tanci a poslechu zahraje

Zlatá svatba

humpolecká kapela Lesanka. Oslavu
doprovodí program různých tanečních
vystoupení. Od 20:00 bude následovat
taneční parket. Občerstvení zajištěno!!
Těšíme se na vás.

Poděkování

Fotbal
Po skončení zimní přípravy v tělocvičně
ve Věži a v hale v Humpolci, začínáme
od dubna trénovat každé úterý a čtvrtek
venku na hřišti. Hned první víkend
v dubnu hrají mladší žáci mistrovský
zápas s Lipnicí nad Sázavou. Starší
přípravka začíná 13. dubna v Mírovce.
Na tréninky mohou chodit i děti, které
nehrají fotbal, ale chtějí se hýbat a
zacvičit si. V sobotu o pouti 18.5. bude

V měsíci únoru oslavili zlatou svatbu
Zdeňka a Jiří Tichých z Věže. Přejeme
jim hodně zdraví a stále trvající společné
štěstí.

hrát starší přípravka od 10:00 hodin
turnaj doma ve Věži. Od 17:00
proběhne tradiční „srandamač“ ženatí
proti svobodným. Občerstvení po celý
den zajištěno.
Rád bych také poděkoval všem, kteří se
podíleli na přípravě Masopustu a také
všem občanům, kteří nás přišli podpořit.
Radek Vašíček

Chtěla bych poděkovat všem občanům
Věže, kteří nám pomohli s odklízením
následků říjnové vichřice. Nejen
dobrovolným hasičům, kteří byli na místě
krátce po události, ale i ostatním
spoluobčanům, kteří nabídli svou pomoc.
Ještě jednou mnohokrát za celou naší
rodinu děkuji.
Marie Maršíková

První tři měsíce roku 2019 na ZŠ Věž
V prvních měsících roku 2019 běžel
život na naší škole ve svých normálních
kolejích. Na konci ledna jsme rozdali
pololetní vysvědčení, které snad bylo
přijato ve většině případů s radostí.
V lednu se také rozběhl lyžařský výcvik
přihlášených žáků 1. ročníku. Jednalo
se o pět lekcí, kde byly dětem předány
základy sjezdového lyžování. Měsíc
únor nám zkrátily jednodenní prázdniny
(pololetní). A potom už se naši žáci
společně s dětmi z mateřské školy
zapojili do projektu „Děti do bruslí“.

Projekt, který se skládal z deseti lekcí,
byl zahájen 7. února a přerušen pouze
jarními prázdninami na začátku měsíce
března.
Na zimním stadionu v Havlíčkově
Brodě na nás čekali trenéři, kteří měli
za úkol naučit děti základům bruslení.
Do této akce se přihlásilo 19 žáků ze
školy a 10 dětí ze školky. Projekt
skončil 4. dubna.

Mgr. Zdeněk Posejpal

Napouštění bazénů
Odběr většího množství vody než 2m3
z obecního vodovodu v jeden den je
nutné s dostatečným předstihem
domluvit na obecním úřadě. Bez
předchozí domluvy je zakázáno
napouštění bazénu !! Zajištění většího
množství vody do bazénu, je možné
objednat i dovozem např. u společnosti

VaK Havlíčkův Brod na tel. 603 500
098. Při jednorázové snaze napuštění
bazénu není schopen systém takový
nápor zvládnout. Pokud by došlo
k úplnému vyčerpání vodojemů,
obnovení dodávky pitné vody by mohlo
trvat i několik dnů. Buďte proto
ohleduplní !!

Objemné odpady
Kontejner na objemné odpady je celo
ročně umístěn na sběrném místě v obci
Věž. Odpad je do něho možné ukládat
po předchozí telefonické domluvě na
tel. 727851973 nebo 727851975. Od
pady není možné ukládat ani do kontej
neru u hřbitova ve Skále, tato nádoba
slouží pouze pro hřbitovní odpad !!
Na sběrném místě ve Věži je celoročně
možnost odevzdávat starý nábytek,
koberce, linolea, umyvadla, toalety,

kuchyňské linky, elektrotechniku, barvy,
lepidla, rozpouštědla, oleje a domácí
chemikálie. Dále kovy, staré a
nefunkční elektrické spotřebiče, baterie
i biologicky rozložitelný odpad, větve
pocházející především z údržby
zahrad.
Po domluvě je také možné, aby
zaměstnanci obce zajistili odvoz tohoto
odpadu přímo z Vaší domácnosti.

Leštinská zelima
V pátek 25. ledna 2019 proběhl již
patnáctý ročník o nejlepší kysané zelí a
to pod záštitou místního sboru
dobrovolných hasičů. Soutěžit přišli
i občané ze Skály a ochutnávky se
zúčastnili také dělníci, kteří opravovali

dálnici a byli zde ubytováni.
Vítězi se tentokrát stali Hana a Vlastimil
Bradáčovi z Leštiny. Zvítězili v silné
konkurenci 17 vzorků. Blahopřejeme!!
Pavel Bártl

Od května bude ve Věži provádět
jednou za měsíc pedikúru Jaroslava
Medová. Poprvé ve čtvrtek 02.05.2019
od 9:00 – 16:00 hodin v čekárně lékaře

na OÚ. Pedikérka ošetřuje kuří oka,
zarostlé nehty, popraskané paty.
Telefonní kontakt: 728 217 761

Pedikúra
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Školkovské perličky:
 my jsme skákali do louží a jmenovalo
se to bláto
 já už jsem dlouho starej
 my jsme s taťkou samí kluky
 p.uč. já jsem včera ráno po večeři
blinkala
 naše babička měla narozeniny a ještě
žije
 my máme ve školce dva Pepíčkové a
dva Eliškové
 babička má taky papírovač (kopírku)
 ona je jeho chůva a já jsem jeho
chůvák

Zápis do MŠ
Zápis do Mateřské školy ve Věži se koná
ve čtvrtek 2. května 2019 od 12,00 –
15,00 hod.. Týká se dětí, které ve
školním roce 2019/2020 (tj. od 1. 9. 2019
– 30. 6. 2020) dovrší 3 nebo více let a
zahájí docházku do MŠ.
K zápisu je třeba přijít s dítětem, vzít s
sebou občanský průkaz a rodný list
dítěte.

Dětský den
TJ Věž, ČSŽ Věž a MŠ pořádá v sobotu
dne 1. června 2019 od 15. hod.na hřišti
ve Věži oslavu MDD. Jako vždy budou
pro děti připraveny různé aktivity
a drobné občerstvení. Všechny děti
srdečně zveme.

Čarodejnice
Pálení čarodějnic proběhne v úterý
30.4.2019 na „Lejchovci“ od 18:00 hodin.
Zapálení ohně bude ve 20:00 hodin.
Pro děti bude připravena čarodějnická
stezka a opékání špekáčků. Občerstvení
zajištěno. Těšíme se na vás!!
T.J. Věž
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Letošní zima se nám velmi vydařila.
Dostatek sněhu nám umožnil, že jsme
nad Bahňákem „pytlovali“ a dováděli na
sněhu téměř 2 měsíce. Také jsme letos
byli poprvé zařazeni do lyžařského
výcviku ve školičce Zajda na Šacberku,
kde se 15 dětí ze školky a 7 prvňáků ze
základní
školy
učilo
lyžařským
dovednostem. Tím ale naše zimní
aktivity neskončily. Přihlásili jsme se do
projektu „Děti do bruslí“ a 10 nejstarších
dětí, opět společně s dětmi ze základky,
absolvovalo 10 lekcí bruslařského
výcviku na stadionu v Havl. Brodě.
Letošní zima byla prostě báječná!
Jako obvykle jsme také vyjeli na
pohádky do HB a v tělocvičně ZŠ zhlédli
úžasné představení divadla Emillion
a také malou zábavnou show se
zvířátky Minicirkusu Pavlíny. O zdraví
jsme si povídali se zdravotní sestřičkou
Liduškou Mahelovou, přičemž jsme si
nacvičili různé techniky ošetřování
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Mateřská škola

dětských „pacientů“.
„Den vody“ byl nejen poučný, ale také
plný různých zábavných pokusů
a možností dětí si s vodou pořádně
pohrát. „Dny knihy“ jsme využili nejen k
tomu, aby se děti pochlubily se svými
oblíbenými knihami, ale také k četbě
a ke hrám na knihovnu a knihkupectví,
které děti velmi bavily.
V kulturním domě ve Skále jsme jako
každý rok organizovali velký dětský
karneval. Na přípravě bohaté tomboly
se podíleli i někteří rodiče a několik
příznivců školky. Touto cestou jim ještě
jednou děkujeme! Děkujeme také všem
rodičům a dětem za účast a za
pohodový průběh. Panu Janu Černému
pak za prima soutěže a hudbu pro děti.
Také ve školce si děti zařádily při malém
karneválku, který byl plný krásných
masek.
Březen jsme zakončili návštěvou
knihovny v HB, kde jsme se účastnili

interaktivní show spisovatele Adolfa
Dudka „Pohádkové kreslení“. Protože
nás poté venku čekalo sychravé počasí
s poletujícím sněhem, domluvili jsme si
návštěvu Muzea v Havlíčkově domě.
Připravený program pro děti byl velmi
inspirativní, ale ještě více nás zaujala
prohlídka podzemí domu, kde jsou
vystaveny mumie, kostry a jiné zajímavé
expozice.
A co nás ještě do konce školního roku
čeká? „Projektový den“ Malé technické
univerzity – stavby s Lega, vystoupení
na
„Setkání
důchodců“,
zápis
předškoláků do ZŠ, návštěva
u záchranářů a hasičů v Humpolci,
vystoupení na „Vítání dětí“, školní výlet
do Vodního světa a mnoho dalších
aktivit.
Učitelky MŠ

Page 3

Vydává Obec Věž , 582 56 ,Věž 17 , IČO : 00268453
Evidenční číslo tisku : MK ČR E 22158
Náklad : 350 kusů

Tisk : TISK Hermann v.o.s.
Uzávěrka tohoto vydání : 31.3.2019
Uzávěrka následujícího vydání: 30.6.2019

