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V měsíci červnu jsme zahájili stavební
práce na nové lokalitě pro 14 rodinných
domů v lokalitě "Pod hrobkou". Zahájení
samotných prací předcházelo výběrové
řízení na dodavatele stavby. O provedení
stavby mělo zájem devět firem, které
podaly své nabídky. V konkurenci firem
Stavak spol. s.r.o. , Evos Hydro s.r.o.,
Stavby Dvořák, Eurovia CS a.s.,
Stavokomp Service s.r.o., Porr a.s., Instav
Hlinsko a.s. a PWB Stavby s.r.o. zvítězila
společnost Skládky VHS Jihlava s.r.o. .
Tato společnost nabídla provedení prací
za částku 4 889 326 Kč bez DPH. Po
schválení výsledku výběrového řízení
zastupitelstvem obce Věž, byla
podepsána smlouva o dílo. Termín
dokončení všech prací je stanoven na
1. 12. 2016. Technický a autorský dozor
na celé stavbě zajišťuje společnost
Drupos HB s.r.o. Nyní probíhají práce na
výstavbě kanalizace pro celou lokalitu.
Během prázdnin pak budou probíhat
práce na stavbě vodovodu a plynovodu
pro nové rodinné domy. Na podzim by
měla společnost ČEZ vybudovat

přípojky elektrické energie a vše bude
zakončeno
položením
asfaltových
povrchů a chodníku.
Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém
zasedání 17.6. o konečné podobě
způsobu prodeje pozemků. První právo
výběru měli žadatelé, kteří jsou z našich
obcí a měli dlouhodobě podané žádosti
o stavební pozemek, následovali noví
žadatelé z řad místních občanů a nyní již
pozemky nabízíme i zájemcům mimo
naše obce. Prozatím si svůj pozemek
rezervovalo devět zájemců. Cena za 1m2
byla stanovena na 300 Kč bez DPH
a poplatků. Hlavní podmínkou pro
žadatele je zahájení stavby do dvou let od
podpisu smlouvy a do pěti let musí
proběhnout kolaudace rodinného domu
o minimální zastavěné ploše 85 m2. Obec
Věž se tak maximálně snaží, aby se
stavební pozemky dostaly do rukou
opravdu vážným zájemcům a co nejdříve
proběhla výstavba tak, aby investice do
celé lokality byla co nejdříve zhodnocena.
V případě Vašeho zájmu o získání
stavebního pozemku se na nás
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neváhejte obrátit. Rádi Vám sdělíme
podrobnosti o prodeji. Připraveny máme
již vzorové dokumenty pro prodej, včetně
všech termínů, které bude nutné splnit.
I nadále probíhají práce na novém
projektu výstavby vodovodu pro obec
Skála a nového napojení obce Leština.
Aktuálně čekáme na vydání stavebního
povolení, které bychom měli obdržet
během následujících 14 dnů. Po vydání
povolení bude zahájena příprava
výběrového řízení na dodavatele stavby
tak, abychom měli plnou připravenost
projektu a mohli se ucházet o dotaci na
celou stavbu ze Státního fondu životního
prostředí ČR. Výzva pro podání žádostí
o dotaci je fondem připravována na září
tohoto roku. Odhadované náklady na
celou stavbu jsou 9 mil. Kč bez DPH. Nová
stavba rozšíří naší vodovodní síť o 5,5 Km
nového potrubí a dojde tak k propojení
všech obcí do jednoho systému.
Martin Bárta

COOP prodejna Věž
Vážení zákazníci, v první řadě bych
Vám chtěla poděkovat za nákupy v naší
prodejně COOP Věž. Dále chci
upozornit na některé změny a akce v
červenci 2016.
Nedělní prodej
Od 1. 7. 2016 jsme opět zahájili
prázdninový nedělní prodej. Otevírací
doba v neděli bude od 8:00 do 10:00.
Bude možno zakoupit čerstvý chléb,
pečivo a samozřejmě i další zboží.
Prodej výherních losů SAZKA
Od 27. 6. 2016 je v naší prodejně
možnost zakoupit výherní losy
společnosti SAZKA a to losy: Černá
perla, Mega Cash nebo Horoskop. Ceny
losů jsou od 30 Kč do 200 Kč.
Víkendové akce v červenci 2016
Od 14. do 17. 7.
Mléko trvanlivé 1 l za 8,90 Kč
Kuřecí čtvrtky mražené 700 g - 39,90 Kč

Kýta bez kosti 1 kg za 89,90 Kč
Od 18. do 20.7.
Kobliha vanilka 50 g za 2,90 Kč
Silan aviváž 1 l (2 druhy) za 39,90 Kč
Od 21. do 24. 7.
Máslo 250 g za 19,90 Kč
Eidam cihla 30% 1 kg za 79,90 Kč
Olej řepkový 1 l za 26,90 Kč
Kuřecí stehenní řízek mražený 500 g za
39,90 Kč
Od 27. 8. do 25. 9. akce HIT SEZONY –
ŠKOLA. Možnost zakoupit nebo
objednat školní potřeby pro Vaše děti
školou povinné.
Děkujeme všem zákazníkům a těšíme
se na shledanou v prodejně COOP Věž.
Za celý kolektiv, vedoucí prodejny
Miloslava Komůrková

Český svaz žen
Jarní období bylo na veřejné aktivity
děvčat ze svazu žen velmi bohaté –
zajištění celkového servisu kolem
Setkání důchodců, účast na brigádě
Čistá Vysočina, pomoc mateřské škole
při organizaci oslav dětského dne,
příprava tanečníků České besedy na
vystoupení při příležitosti společného
posezení občanů našich obcí se

zaměstnanci Domova ve Věži a
velkým dílem i spolupráce s Obcí Věž
na přivítání sedmi miminek do života.
Přejeme všem našim spoluobčanům
příjemné prožití letních dnů, zdraví,
štěstí, radost a spokojenost v kruhu
svých rodin.

Rádi bychom Vás pozvali na již třetí
ročník drakiády, který se uskuteční na
přelomu září a října. Datum Vám
upřesníme v dalším vydání obecních
listů a zajisté i na plakátech.
Určitě nebude opět chybět opékání
buřtů a jiné drobné občerstvení.
Majitelé draků budou odměněni
dárečky. Již teď se těšíme na hojnou
účast.
Vaši drakiádníci !

V dubnu oslavili zlaté výročí svatby
manželé Květoslava a Jaroslav
Nápravníkovi z Jedouchova a v červnu
manželé Marie a Miroslav Novotní z
Věže. Srdečně jim gratulujeme a
přejeme jim pevné zdraví a stále trvající
společné štěstí do dalších let. Zároveň
bychom chtěli poděkovat panu
Jaroslavu Nápravníkovi a Miroslavu
Novotnému za jejich dlouhodobou a
obětavou práci vykonanou pro naše
obce.
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Za ČSŽ Marie Moravcová

Prodejna COOP
Věž 5
582 56 Věž
tel.: 569 445 236
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00 - 13:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:00
7:00 - 15:00
7:00 - 16:30
8:00 - 10:00
8:00 - 10:00

Kontejner na objemné
odpady
- 30.8. - 6.9. Věž u budovy OÚ
- 8.9. - 15.9. Leština u prodejny
- 19.9. - 26.9. Skála u KD - 28.9.
- 5.10. Jedouchov u PZ -7.10.
- 14.10. Věž u PZ

Do kontejneru patří:
- lina, koberce či jiné podlahové
krytiny - staré oblečení, obuv
- matrace, čalouněný nábytek
- obaly bez nebezpečných látek
- keramika

Do kontejneru nepatří:

- nebezpečný odpad, azbest,
lepenky, pneumatiky, vyjetý olej,
baterie, léky
- elektro spotřebiče, svítidla, zářivky
apod.
- výrobky z kovu - odpad z
autovraků

Skalská pouť
Termín pouti ve Skále tento rok
připadá na 21.8.2016
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Úspěchy našich dětí
Jan Lojda (17 let) z Leštiny se zabývá
střelbou z luku. Z holého luku začal střílet
v 7. třídě základní školy. Loni na jaře se
zúčastnil Mistrovství ČR kadetů v Hradci
Králové v halové lukostřelbě, kde se umístil
na 1. místě.
Dále získal dvě 2. místa (český pohár
v družstvech kadetů a mistrovství české
republiky v kategorii dospělí). Letos
v únoru se umístil na krásném třetím místě
v soutěži juniorů. V současné době střílí
holým lukem – terénní 3D a terénní.
Jeho sestra Anna Lojdová (17 let) studuje
obor kadeřnice v Jihlavě. Letos ve druhém
ročníku se zúčastnila jako jediná z ČR
soutěže v Rakousku „Účes nevěsty“. Zde
obsadila pěkné 3. místo.
Šimon Běhounek (10 let) z Věže, je již od
roku 2011 stabilním členem fotbalového
týmu FC Slovan Havlíčkův Brod. Za tuto
dobu stihl nastřílet přes dvě stě gólů a s
týmem získal několik společných
i individuálních úspěchů. Vítězství na
turnajích v Brně, Přelouči, Chrudimi,
Prostějově, Jihlavě a jiných místech
republiky.
Vojtěch Vašíček (14 let) hraje od šesti let
fotbal za klub FK Humpolec. Letos vyhráli
v silné konkurenci Krajský přebor Vysočiny
a Vojta patřil k oporám mužstva.
Vypomáhal i za starší dorost, který
postoupil do divize.
Matěj Hanousek (11 let) od roku 2012 hraje
fotbal za AFC Humpolec. Nastřílel více než
40 gólů a asi 80 střel vychytal svému týmu
jako brankář.
Jiří Blaha (14 let) - atletice se věnuje od 6.
třídy, nejčastěji závodí ve skoku do dálky a
v běhu na krátkou trať. Má za sebou již
mnoho úspěchů – 15 zlatých, 8 stříbrných,
7 bronzových medailí, 2 zlaté a 1 stříbrný
pohár.
Citujeme z novin: „Největší úspěchy atletů
TJ Jiskra v roce 2015: Jiří Blaha – 2. místo
v ČR v (čtyřboj), 1. místo v Kraji Vysočina,
držitel 5 nových rekordů kategorie ml.žáků
TJ Jiskra Humpolec. Vítěz běžeckého
poháru Kraje Vysočina, vítěz – Lesního
běhu, Podzimního běhu Bernard cup.
Nejúspěšnější
reprezentant
Kraje
Vysočina v mezikrajovém pětiutkání
v Olomouci.“
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Simona Hloušková ( 11 let) ze Skály, hraje
třetím rokem Národní házenou TJ JISKRA
HUMPOLEC, kde se také zúčastňuje
mistrovských a přátelských turnajů. Také
se zúčastnila 1. 06. 2016 Atletické
olympiády 2. – 5. tříd v Humpolci, kde se
umístila na 3. místě v hodu kriketovým
míčkem.
David Spilka (14 let) - hráč hokejového
týmu BK Havl.Brod v kategorii staršího
žactva -7.tř. V sezóně 2015 – 16 se tým
umístil na 3.místě Krajské ligy starších
žáků Pardubického kraje a Kraje Vysočina.
Jakub Voda (12 let) - také hráč BK
Havlíčkův Brod. Nyní hraje za 6. třídu a
účastní se i mezinárodních turnajů, kde
obsazují přední místa. Zúčastnil se také
Mistrovství ČR ve vybíjené, kde s týmem
obsadili 4. místo.
Adéla Vodová (8 let) začala s aerobikem
ve 3 letech. Nyní reprezentuje SRC Fanatic
Havlíčkův Brod a na závodech jsou vždy
na prvních stupních vítězů.
Natálie Jonáková (14 let) ze Skály začala
chodit na taneční obor již v 5 letech. Tento
rok úspěšně dokončila 1. stupeň tanečního
oboru. Společně s dalšími tanečníky
vystupují na různých akcích - 70. výročí
ZUŠ, Bernard fest, aj.
Kristýnka Šachová (9 let) se od září 2015
aktivně věnuje při ZŠ Štáflova Havlíčkův
Brod moderní gymnastice a showdance,
ve kterých slavila již mnoho úspěchů. Mezi
největší úspěchy patří například stříbrná
medaile v mezinárodní soutěži v Kunštátě,
zlaté medaile v soutěžích v Čelákovicích
a Brandýse nad Labem, či postup do finále
mezinárodní soutěže, které probíhalo
v pražské Lucerně, odkud si odvezla
krásné 4. místo. Úspěchy slavila i na
havlíčkobrodském Střevíčku, kde získala
zlatou medaili nejen v showdance, ale také
v zumbě, které se ve svém volném čase
věnuje již dva roky .
Průkopníkem tehdy Zumbátek, dnes
Zumba týmu, byla Simona Libichová (10
let) a postupně se přidávaly ostatní dívky
– Nela Vorlíčková (10 let), NatálieAdamová
( 10 let), Lucie Kovářová (11 let) a Veronika
Kučerová (11 let). Tým se skládá z 18
děvčat z toho těchto pět je z Věže. Vystupují
na různých společenských akcích, jezdí na

soutěže do blízkých i vzdálenějších měst.
Jejich hlavními úspěchy jsou první místa v
Kutné Hoře a ve Slaném, dvě druhá místa
v Hradci Králové, v Havlíčkobrodském
střevíčku se umístily v roce 2014 třetí
a v roce 2016 první. Minulý rok se také dostaly do Krajského kola soutěže ve Žďáře
nad Sázavou.
Terezka (8 let) a Markétka (5 let) Šandovy
- od září 2015 dochází do klubu Fanatic
v Havlíčkově Brodě na zumbu, kde tančí
spolu s Kristýnkou Šachovou, Stelinkou
a Emičkou Bártlovými. Zúčastnily se
několika soutěží - 2. místo v Přibyslavi, 2.
místo v Čáslavi, 3. místo v Hradci Králové,
2. místo v Brandýse nad Labem a na
domácí půdě v Havlíčkově Brodě obsadily 1. místo.
Od roku 2011 začala Eliška Švecová (14)
trénovat v týmu mažoretek Tiny Violets
v Havlíčkově Brodě. Společně s ní také
Lucie Kovářová, Veronika Kovářová,
Kristýna Smutníková a Veronika
Vorlíčková. Vystupovaly i na dětském
maškarním bále a na setkání důchodců ve
Skále, na setkání rodáků ve Věži. Své
sestavy předváděly také na soutěžích po
celé Vysočině. Jejich nejlepší umístění
bylo čtvrté
místo v miniformacích
O májovou korunku DDM Jemnice v roce
2014. V roce 2015 se tým rozpadl a Eliška
přešla pod AZ centrum Havlíčkův Brod k
mažoretkám Pink. Loni si z devíti soutěží
v Pacově, Polné, Jemnici, Telči,
Havlíčkově Brodě, Chotěboři, Pelhřimově,
Brtnici a Moravských Budějovicích přivezla
tři zlaté, tři stříbrné a jednu bronzovou
medaili. I tento rok zahájily Pink úspěšně
a svou sbírku cenných kovů rozšířily
o dalších pět placek.
Ellen Jermlová (8 let) navštěvuje druhou
třídu a maluje hezky již od 4 let. Dvakrát se
zúčastnila literární a výtvarné soutěže
„Požární ochrana očima dětí“, kde
namalovala hasičské auto. Obsadila
krásné třetí místo.
Všem srdečně gratulujeme a přejeme
v dalších soutěžích hodně úspěchů.
Není v našich silách napsat úspěchy všech
dětí, proto pokud vaše dítko v něčem
vyniká, rádi to zveřejníme.
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Ze školky
Jarní měsíce byly ve školce stejně
nabité činnostmi a prožitky jako celý
školní rok.Vyrobili jsme papírového
klauna na výstavu do Havlíčkova
Brodu, navštívila nás dvě malá divadla
se svými pohádkami, absolvovali jsme
10.
lekcí
„Plavecké
školičky“
v havlíčkobrodském bazénu, prohlédli
si zázemí humpolecké záchranné
stanice a hasičů, v tělocvičně základní
školy se učili bubnovat na tympány
a získali informace o Bedřichu
Smetanovi. Velkým zážitkem byl
příchod velké „loutky“ dinosaura T-rexe
na školní zahradu, promítání filmu
o vesmíru v Mobilním planetáriu a hry
se
cvičenými
pejsky
z Canisterapeutického sdružení. Také

jsme organizovali Dětský den na hřišti,
malý Den dětí ve školce, Den maminek
a Den tatínků. Několik dětí krátkým
pásmem básniček a písniček „přivítalo“
na obecním úřadě své budoucí
kamarády „ do života“ .Výletem do
Pohádkové
vesničky
Podlesíčko
a „Rozloučením s předškoláky“ jsme
naše aktivity v tomto školním roce
zakončili.Věříme, že tzv. „Malá
maturita“ rodičům budoucích školáků
potvrdila, že jsou dobře připraveni na
další životní etapu.
A teď už hurá na prázdniny a v srpnu
se opět uvidíme! Přejeme všem dětem
i jejich rodičům krásné a slunné dny
a děkujeme za výbornou spolupráci!
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
- (při vycházce) - já jsem si nechala sponky ve školce, aby mě nebolely vlasy
- to nikdo neví, ale já doufám!
- my ještě nemáme letadlo, ale koupíme si ho a budeme dělat klikyháky
- já dokážu spát i s culíkem
- já už si umím potápět i nohy!
- já potřebuju vytáhnout to ucho (jazyk u boty)
- sice jsem se najed, ale jsem furt hubenej
- já mám dneska dlouhý ruce (tričko s krátkým rukávem)
- hra na doktora - ..budu vám řezat srdce – uč.: nebude to bolet? – bude, ale to
dáte, jste velká holka

Praktický lékař
MUDr. Zuzana Froňková
Ordinace Havlíčkův Brod
Humpolecká 212, Havlíčkův Brod,
580 01
Telefon: +420 569 427 632

Od 15.8.2016 do 26.8.2016 bude
přímo v ordinaci v Havl. Brodě
zastupující lékařka.
Vě Věži 16.8 a 23.8. lékař
nebude !

Pošta Věž
Věž 17
582 56 Věž
tel.: 569 432 610
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30
7:15 - 9:00, 14:00 - 15:30

Změna provozní doby :
18.7.2016 - 14:00 - 15:30
29.8.2016 - 14:00 - 15:30
30.8.2016 - 7:15 - 9:00
31.8.2016 - 13:00 - 15:30
1.9. 2016 - 7:15 - 9:00
2.9.2016 - 13:00 - 15:30

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
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Konec školního roku na ZŠ ve Věži
Poslední tři měsíce školního roku se
nesly ve znamení boje o co nejlepší
známky na vysvědčení. V dubnu jsme
zahájili plavecký výcvik, kterého se
zúčastnilo 13 žáků 3. a 4. ročníku.
Sešli jsme se s rodiči na třídní schůzce.
V květnu jsme si společně se školkou
zabubnovali, přijelo za námi mobilní
planetárium a na konci měsíce se na
nás přijel podívat dinosaurus. Na
začátku června jsme vyslechli pořad
k Bedřichu Smetanovi a zavítali k nám
pejsci cvičení na canisterapii.
A přesně v polovině června jsme se
rozjeli na výlet do Moravského krasu.
Navštívili jsme Punkevní jeskyni
s propastí Macocha a Kateřinskou
jeskyni. Přesto, že nám větší část
výletu propršela, výlet se všem
účastníkům líbil.
V regionální výtvarné a literární soutěži
„MATKA ZEMĚ 2016 – VODA“ byla
úspěšná Tereza Šandová, která ve své
kategorii obsadila 1. místo.
Na konci června vyvrcholila celoroční
družinová hra „Po stopách kapitána
Augustina“, kterou připravila Mgr.
Zuzana
Sommerová,
nalezením
pirátského pokladu. Až na pár dětí se jí
Poděkování patří pedagogům ze
Základní školy ve Věži. Připravili na
svátek maminek program, kde se děti
staraly o maminky. Česaly jim vlasy,
masírovaly ruce, lakovaly nehty,
vytvářely spolu s maminkami různé
výrobky a nakonec byly všichni
odměněny jednohubkami, cukrovím
a kávou. Bylo to velmi příjemně prožité
odpoledne, kde si mamky mohly
odpočinout.
Další poděkování patří učitelkám
z místní mateřské školy, které připravily
také den pro maminky a den pro
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zúčastnila většina.
A potom už nastal 30. červen
a vysvědčení. Předání proběhlo opět
v parku
Domova a snad byly všechny děti
spokojené.
A teď hurá na PRÁZDNINY!
O prázdninách ovšem klid v budově
školy nebude. Chystá se výměna
vodovodního
vedení,
odpadů
a následná instalace nových WC,
vodovodních baterii a umývadel. Všude
budou nové obklady a dlažba. Nová

dlažba se bude také pokládat na všech
chodbách a schodišti školy. K tomu přibudou i nová madla na schodišti. Tak,
aby nový školní rok byl zahájen
v novém.
Zahajujeme 1. září v 8.00 přivítáním
nových prvňáčků.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

tatínky. Maminky si s dětmi zazpívaly,
vyrobily společně s dětmi papírové
květinky a nakonec dostaly jako
odměnu sladký zákusek, který byl
ozdoben dětmi. Tatínkové a jejich
ratolesti měli pro změnu připravený
aktivní
odpoledne
na
hřišti.
Překonávali překážky, prováděli různé
úkoly a pro maminky navlékli z korálků
náramek. Nakonec je potěšilo příjemné
občerstvení.
Děkujeme za připravené programy.
Rodiče a děti

Zastupitelstvo Kraje Vysočina na
svém 2. zasedání dne 29.3.2016 rozhodlo poskytnout obci Věž dar ve
výši 15 000 Kč na podporu zabezpečení vzdělání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami . Tento finanční dar použije obec na nákup
pomůcek a potřeb pro tyto žáky naší
školy.
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Malé výročí v obci Leština

Dne 24. května 2016 tomu bylo přesně
85 let, kdy byl odhalen v obci Leština
památník padlým občanům. Toto, i když
malé, ale svým posláním významné
výročí, nejlépe ilustruje tento výňatek z
pamětní knihy sboru dobrovolných
hasičů v Leštině:
Při valné hromadě sboru dne 18. ledna
1931 se bratři rozhodli pro stavbu
památníku padlým občanům ve
světové válce. Bratr František Myšička
vytvořil malý pomníček ze žulového
kamene se šesti sloupky za 700 Kč.
Bratři za pomoci ostatních občanů
upravili náves a pracovali pilně na
přípravách k slavnosti odhalení
pomníku, jež se konala 24. května.
Slavnost se velice vydařila. I samo
nebe uznalo a odměnilo s láskou
vykonanou práci, neboť byl tak krásný
den, jakých bývá málo do roka.
Následující opis článku z „Havlíčkova
kraje“ ukazuje slavnost, jak ji viděl
a prožil bratr Březina. Poznáme z něj,
že i jemu se toho dne v Leštině líbilo.
Z Leštiny. Sbor dobrovolných hasičů
této malé, skoro neznámé vísky, konal
24. V. slavnost odhalení pomníku
obětem války. Podivili jsme se, jak se

vesnička změnila. Zmizela rozházená,
neurovnaná náves, pilné ruce občanů
proměnily ji v rovný dílec. Potůček
upravili, cesty urovnali, skály vystříleli,
bahniska zasypali a obec má náves
lepší než mnohé městečko. A uprostřed
na dolní část obce pohlíží důstojný
pomníček padlým. Chudá obec dala
upraviti drahým zemřelým na věčné
vzpomínání kámen se jmény padlých,
jejž chrání dvě mladé lipky svými
haluzemi.
Po 9. hodině scházejí se sbory
hasičské, legionáři a zástupy občanů
z blízkého i dalekého okolí. Vítá je
mladičký starosta Vojta Svoboda.
Ve všech občanech Leštiny vidíte plno
lásky k těm, kdož mezi ně zavítali.
O 10. hodině řadí se průvod a dochází
k pomníku, kde postava Matky Čechie
mezi družičkami dojímá. Řeční
dr. Trnka a ředitel Březina, od srdce
k srdcím. Ze slz, jichž mnoho se
vyronilo v očích účastníků, vyrůstá
nejkrásnější květ – láska k zemřelým,
padlým ne za slávu Rakouska, ale za
svobodu vlasti. A náš Březina mluví, jak
ho znáte, vlastenecky, prostě upřímně
… Rouška padá s pomníku, národní

hymna zní, rty se chvějí a oči roní nové
slzy. Starosta hasičského sboru
předává pomník náměstku starosty
obce do správy a lásky. A já nemohu
jinak, než s dr. Trnkou zavolati: „Děkuji
vám ze srdce všech, i budoucích,
vašemu milému starostovi a všem,
kdož se o vybudování pomníku
zasloužili a kteří pomohli. Děkuji i za ty,
kteří v cizích zemích spí a přec u vás
jsou duchem přítomni. Pod tímto
kamenem si budují stánek poslední.
Lidé se rozcházejí, aby se opět sešli,
praví spisovatel.“
Rozešli se i zde, aby se sešli po obědě,
kdy členové dramatického odboru
hasičů ve Skále sehráli hru „Hoši od
zeleného kádru“. Všichni hráli krásně
a jen nedostatek místa v listě nechť
omluví, že jména herců a jejich výkony
jednotlivě nepřinášíme.
Občané leštinští! Postavili jste
památník a nastává povinnost udržeti
jej v pořádku, aby odpovídal účelu,
jemuž byl věnován. Mějte v úctě
památku padlých a věnujte pomníku
péči, jíž zaslouží. Dalšímu podnikání
Zdar!
Ing. Vlastimil Bradáč

Při odběru vody z obecního vodovodu, větší než 2m3 a den, je nutné
tento nahlásit na obecním úřadě ve
Věži a termín odběru si předem domluvit !
Zálohy na vodné a stočné se vybírají
na Obecním úřadě ve Věži do konce
měsíce srpna.
My třídíme nejlépe

Kutil pan Jiří Blaha (43) z Věže si splnil životní sen a doma sestrojil plně funkční
model stabilního motoru. Práce na stroji trvala čtyři roky, ale výsledek stojí za to.
Shlédnout video můžete na www.yotube.com, poté hledat - motor stabilák Jiří
Blaha.
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I tento rok probíhá v Kraji Vysočina
soutěž "My třídíme nejlépe". V
soutěži je vyhodnocováno jaké
množství odpadu je v dané obci
vytříděno. Prozatím jsou naše obce
na 68 příčce průběžného hodnocení
ze 133 sledovaných obcí.
Obecní listy

Pohádková Leština
V sobotu 11. 6. 2016 se v Leštině konal
pátý ročník úspěšné akce „Pohádková
Leština“. Počasí nám letos opravdu
přálo a proto byla cesta velmi příjemná.
Děti po příchodu na start dostaly od
Ferdy a Berušky nápoj v krabičce,
lístek na párek v rohlíku a ,,Pohádkový
pas” se všemi stanovišti. Trasu na
začátku lesa uvedl Krakonoš, kde děti
házely šišky do nůše a říkaly mu, jak se
správně chovat v lese. Následovali čerti
s úkolem, prolézt peklo. U loupežníků
děti musely vylovit z tůně správný klíč
od truhly s pokladem, kde na ně čekala
sladká odměna v podobě zlatých
penízků. Poté na děti čekala perníková
chaloupka s Ježibabou, kde děti
poznávaly vůně koření, které se
přidává při pečení perníku a odměnou
jim bylo ,,uloupnutí” vlastního perníčku
ze střechy perníkové chaloupky.
U dědečka Hříbečka hádaly jaké houby
jsou jedlé a které naopak ne. Rumcajz,
Manka a Cipísek prověřili střelecké
umění vzduchovkou (pro starší)
a házení míčků na plechovky. Červená
Karkulka prověřovala, kdo pozná,
co má mít v košíčku a na jejím
stanovišti nechyběl ani obávaný vlk.
Na louce na malé návštěvníky se svými

úkoly čekali Mach a Šebestová, Máša
a medvěd, Bob a Bobek, motýl
Emanuel a Maková panenka, Pippi
punčochatá. V indiánském kmenu
Čumančunga si děti vyzkoušely jak se
pomocí luku a šípů lovili bizoni.
U vodníka si ulovily pár rybiček a na
konci
cesty
musely
uhodnout
jednoduchou hádanku, kterou jim
položili král s královnou, kteří jim za
odměnu dali dárkový balíček.
Na konci trasy si děti mohly nechat
pomalovat obličej, vyzvedly si párek
v rohlíku a rodiče si mohli zakoupit
drobné občerstvení.
Příprava takové akce vyžaduje spoustu
času, ale odměnou nám všem byla

návštěva 142 nadšených dětí a mnoha
určitě spokojených dospělých.
Ráda bych touto cestou poděkovala
všem, kteří nám pomáhali s organizací
a že to nebyl krátký seznam. Dále bych
velmi
ráda
poděkovala
všem
sponzorům, protože ani bez jejich
přispění by nebyla organizace tak
jednoduchá. A v neposlední řadě také
všem návštěvníkům, protože i sebelépe
připravená akce by bez nich jak se říká,
ztrácela smysl.
Za SDH Leština
Mgr. Petra Jandová

Hasičská soutěž a letní parket
V sobotu 23.7.2016 pořádá sbor
dobrovolných hasičů na fotbalovém
hřišti ve Věži již dvanáctý ročník
hasičské soutěže mužů a žen
v požárním útoku. Soutěž je zároveň
devátým kolem ročníku 2016 Rebel
Havlíčkobrodské ligy v požárním
útoku. Začátek soutěže je stanoven na
11:00. Soutěž bude probíhat
dvoukolově, kde do druhého kola
postupují nejlepší z kola prvního
a budou mít možnost zabojovat
o putovní pohár a hodnotné ceny.
Přijďte podpořit nejlepší družstva mužů
Obecní listy

a žen nejen z Havlíčkobrodského
okresu, která budou soutěžit
o hodnotné ceny, finanční odměny
a hlavně o body do celkové tabulky
hodnocení hasičské ligy, která se již
přehoupla do své druhé poloviny.
Večer od 20:00 pro Vás pořadatelé
připraví
letní taneční parket se
skupinou Impuls. Po celou dobu
konání akce bude zajištěno bohaté
občerstvení. Těšíme se na Vás.
Členové SDH Věž

Řídící orgán operačního programu
životní prostředí doporučil ke
spolufinancování z evropských peněz
projekt obce Věž na nákup velkoobjemových kontejnerů na odpad,
motorový štěpkovač a nákup nádob
na tříděný odpad v celkové hodnotě 1
mil Kč s DPH. Finanční podíl obce
bude 25% z celkové investované
částky. Nakoupené vybavení bude
použito na připravovaném sběrném
místě ve Věži. Nákup vybavení by
měl být ukončen do konce roku 2016.

Page 7

Vítání občánků
Letošní vítání občánků, které proběhlo 11. června, se uskutečnilo opět na Obecním úřadě ve Věži. Vítalo se sedm občánků:Vít
Koudela z Věže, Jakub Klement z Věže,Isabella Anna Smejkalová z Věže, Kryštof Naňák ze Skály, Sára Brtníková z Věže, Barbora
Veletová z Jedouchova a Jaroslav Ulrich z Věže . Rodiče dětí dostali dárek a květiny. O kulturní program se postaraly děti ze Základní
a Mateřské školy ve Věži.
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