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Historické pohledy: Zámek ve Věži , pohled na zámek a kapli z parku.

Vážení spoluobčané,
Výstavba kanalizace a čistírny
odpadních vod ve Věži se nám v první
polovině roku naplno rozběhla.
Bohužel, nic nemůže být ideální a tak i
na naší stavbě jsme pocítili celosvětové
problémy s nedostatkem surovin pro
výrobu plastových komponentů a z
důvodu chybějících plastových trubek
museli být práce na čtyři týdny
přerušeny. Aktuálně se podařilo
částečně dodávky materiálu obnovit a
práce tak mohou pokračovat.
Zastavení prací má ale vliv na časový
harmonogram, kde došlo k posunu
termínů. Aktuální termíny prací jsou
zveřejněny na obecních internetových
stránkách nebo na úřední desce obce.
Nyní je dokončeno asi 2300 m nových
kanalizačních hlavníků z celkových

6400 m.
Hrubá stavba čistírny
odpadních vod čeká na svoji střechu,
aby mohly být zahájeny práce ve
vnitřních prostorách. V minulém vydání
Obecních listů jsem Vám psal o
přípravě odbahnění a rekonstrukci
Lihovarského rybníka ve Skále, který je
v majetku naší obce. I na tomto projektu
jsme se významně posunuli vpřed.
Zastupitelstvo obce schválilo realizaci
tohoto projektu. Následně proběhlo
výběrové řízení na dodavatele prací.
Nyní máme uzavřenou smlouvu o dílo
s vítězným uchazečem, kterým se stala
společnost UNImont plus s.r.o. Cena
za provedení všech prací by měla být
3 612 871,Kč vč. DPH, termín
dokončení se předpokládá v první
polovině roku 2022. Práce zahájíme
ještě tento rok. S financováním nám

svojí dotací pomůže Ministerstvo
zemědělství a to částkou 1 842 008, .
Další finanční prostředky, tentokrát od
Ministerstva pro Místní rozvoj, máme
přislíbeny na opravu další části místní
komunikace přes obec Mozerov. Nyní
bychom měli navázat na již
rekonstruovaný úsek a pokračovat až
za obec Mozerov. Na tuto akci je
aktuálně vypsána veřejné zakázka. Její
vyhodnocení proběhne 30.7. a pokud
vše půjde dobře práce budou
dokončeny ještě tento rok. Během
srpna zahájíme práce na revitalizaci
části veřejného prostoru na návsi v
Leštině , zde bude vybudováno nové
dětské hřiště a kontejnerové stání na
odpadové nádoby.
Martin Bárta

Z historie

V Pamětní knize věžské školy je
zajímavá zmínka p. říd. učitele
Kořínka, který tento článek
zaznamenal v časopisu “Květy” z r.
1845 o průmyslové škole ve Věži.
Doslova se zde píše: „Mnohý se
tomu bude diviti, že ve vesnici by
mohla průmyslová škola kdy
existovati. A přece tomu tak.
Slavomil jeda ve svých záležitostech
přes Humpolec zastavil se ve vesnici
Věž. Byla právě neděle. I viděl
množství mladíků a mužů ubírati se
na zámek, a ptal se , co to znamená.
Měl radost, když slyšel, že jest na
zámku nedělní průmyslová škola.
Tehdá dle líčení jeho, byla Věž
vesnicí obyčejného rázu, s velmi
krásným, vrchnostenským zámkem.
Pospíšil tam také a viděl, kterak
nějaký pán přednáší řemeslníkům
prostonárodně
geometrické
a
silovědní zásady a cvičí je též v
kreslení. Ředitelem a učitelem školy
té byl aktuár a horlivý vlastenec
věžský B. F. Schwarz. Absolvoval
techniku, a když vrátil se do svého
kraje, poznal, jak málo praktickým
potřebám v krajině věžské vyhověti
umějí řemeslníci, kteří každoročně

chléb svůj stavitelstvím vydělávat
musejí. To pohnulo ho, sdíleti jim
podle své možnosti a síly, co by v jich
řemsle dobrého působení míti
mohlo. V polovině ledna 1845
počíná myšlenku svoji uváděti ve
skutek. Poněvadž vykládal o
předmětech spadajících do oboru
stavitelského, byla to vlastně
speciální průmylsová škola pro
stavitele a zedníky. Návštěva
obnášela pravidelně 812 osob,
ponejvíce sousedů věžských. O
výsledcích školy té nezachovaly se
nám žádné záznamy v katalozích,
ale téhož roku píše B. Slavomil, že
mnohý ze žáků a snad každý tak
moudře mluvil, že by větší částku
nevzdělaných
řemeslníků
městských, třebas po německu
žvatlajících zahanbil a k této
vzdělanosti přišel jako na mnoha
místech naší vlasti pouze náhodou,
zdeonde snahou vlastimilovaného
muže. Tak v neznámém koutečku,
beze všeho hluku, záhy, snad
nejdříve, uskutečněna důležitá
osvětová otázka a to jedině – z lásky
k vlasti.

Odpady v roce 2020

V roce 2020 jsme v našich obcích
vyprodukovali 167 t komunálních
odpadů v roce 2019 to bylo 156 t.
Objemných odpadů jsme na
skládky odvezli celkem 18 t v roce
2019 – 23 t. Vytřídit se nám
podařilo 25 t plastových odpadů což
je o 2 t více než v předchozím roce.
Papíru bylo celkem 16 t, skla
shodně také 16 t. Starých oděvů
bylo z modrých sběrných nádob
odvezeno 2,6 t. Za svozy odpadů
jsme z obecního rozpočtu v roce
2020 utratili 840 640, Kč, na

poplatcích za odpady vybrali 468
689, Kč. Ze systému Ekokom,
který vyplácí bonusy za vytříděný
plastový odpad, jsme zpět do
našeho rozpočtu získali částku 215
672, Kč. Díky třídění odpadů se
nám daří zpět získávat významnou
finanční částku, která pomáhá s
náklady na vývoz odpadů a jsme
tak schopni udržet i při navyšujících
se nákladech stále stejnou výši
poplatků.
Děkujeme,
že
třídíte.

Odběr většího množství vody než
2m3 z obecního vodovodu v jeden
deni je nutné si s dostatečným
předstihem domluvit na obecním
úřadě  tel. 727 851 973. Bez
předchozí domluvy je zakázáno
napouštění bazénu !! Zajištění
většího množství vody je možné

objednat i dovozem např. u
společnosti VaK Havlíčkův Brod na
tel. 603 500 098. Při jednorázové
snaze napustit bazén není schopen
vodovodní systém takový nápor
zvládnout. Buďte proto ohleduplní !!

Napouštění bazénů
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Odpady
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 a nefunkční elektrické
spotřebiče, baterie i biologicky
rozložitelný odpad pocházející
především z údržby zahrad.

Jedlé oleje
Umístili jsme pro Vás novou
nádobu pro odkládání jedlých olejů
a tuků na stanoviště Věž  hasičská
zbrojnice. Nádoby pro jedlé oleje a
tuky jsou i nadále umístěny také na
stanovištích: Věž u pošty, Skála u
KD a Leština náves. Do nádob lze
odevzdávat použité oleje a tuky z
domácností, např. fritovací olej, olej
po smažení, ztužené jedlé tuky.
Nádoby nejsou určeny pro
technické oleje (motorové oleje
apod.) maziva a kapaliny. Použité
tuky a oleje vhazujte do nádoby
pouze v uzavřených plastových
obalech (např. PET lahve). Tuky v
žádném případě nevylévejte do
odpadu, způsobujete tak poruchy
na kanalizační síti.

Novinky z obce
Naše webové stránky umožňují
registraci emailové adresy pro
zasílání novinek. Nové informace
jsou tak automaticky rozesílány na
tyto emailové schránky. Součástí
systému je i aplikace pro chytré
telefony  V obraze. Aplikace vám
přináší přehled novinek z naší
obce, upozorní Vás na nově
vložené zprávy na webových
stránkách obce, dozvíte se včas o
pořádaných akcích, svozech
odpadu, můžete si prohlédnout
fotografie
nebo
dokumenty
vyvěšené na úřední desce. Do
aplikace se nemusíte registrovat,
neposkytujete žádná osobní data.
Vše
podrobněji
na
www.obecvez.cz
Obecní listy

Vítání občánků
V sobotu 19.června jsme přivítali na Obecním úřadě ve Věži tři nové občánky Julii, Nikol a Nicolase

Obecní listy

Page 3

Mateřská škola
Tak už je to tady! Po 5 týdnech, kdy
jsme s dětmi komunikovaly pouze na
dálku, jsme mohly konečně školku
otevřít (11. 4.). Nejdříve jen pro ty
nejstarší a o měsíc později již pro
všechny děti.
S chutí jsme se společně pustili do
„odložených“ aktivit – s paní Olgou
Lazárkovou jsme namalovali hrnečky
pro maminky, zahráli si na hasiče a
záchranáře a při „Dnech knihy“ se
školka změnila v knihovnu a
knihkupectví. Bohužel už druhý rok
jsme museli vynechat kurzy plavání v
HB.
Na začátku května proběhl zápis do
mateřské školy na nový školní rok. Z
12 dětí jsme jich podle nových
pravidel mohli přijmout pouze 8.
Poté za námi přijela opět Pavla
Čechová s novým programem MTU –
„Malý projektant“ a také s digi
programem „Malý datový expert“.
Nemohli jsme také zapomenout na
malý školkovský karneválek, vyřádit

se při dnech hudebních nástrojů, kdy
se tedy o hudbě nedá moc hovořit,
ale nás ten rámus prostě moc baví.
Trochu jiný, ale o něco větší hluk se
ze školky ozýval při „Dnu kladívek“.
Na začátku června jsme jako každý
rok oslavili „Den dětí“, od paní
Romany
Miksové
a
její
spolupracovnice se děti dozvěděly
mnoho zajímavých informací
o péči o zvířata. Školku také
navštívilo divadlo Koník s úžasnou
pohádkou. Několikrát za dětmi přijela
slečna
Jana
Křípalová
s
logopedickými chvilkami, na hřišti
jsme strávili příjemné dopoledne s
paní Romanou Miksovou a paní
Alenou Kučerovou a jejich koňmi,
které děti mohly vyčesat a poté se na
nich i svézt. Děti se také pomazlily s
malými štěňátky, které na zahradu
školky přivezla paní Bára Naňáková.
Na hřiště za námi přijel také pan
Zdeněk Vondrák se svými kolegy 
drážními hasiči z Havl. Brodu s
velkými
hasičskými
auty. To byl pro děti
velký zážitek! Velmi
jsme se těšili na náš
školní výlet do ZOO v

Jihlavě, kde nás čekala nejen
prohlídka, ale také velmi zajímavý
program. Konec školního roku se
blížil a nás čekalo ještě několik akcí –
pan Roman Polák přiblížil dětem
práci policie, s předškoláky a jejich
rodiči jsme se rozloučili „Malou
maturitou“, nad hřištěm u Bahňáku
děti celé dopoledne drandily na
kolech, koloběžkách a odrážedlech,
4 nejstarší děvčata přednášela při
„ Vítání dětí“ do života.
Velmi silný a dojemný zážitek nás,
učitelky, čekal na hřišti, kde jsme se
loučily po mnoha letech s „naší“
školkou. Moc děkujeme všem, kteří
pro nás toto krásné dopoledne
zorganizovali, za květiny, dárky,
občerstvení a zábavu pro naše děti a
také všem, kteří za námi přišli.
Díky!!!!!!
Poslední naší společnou akcí byl
výšlap do přírody s opékáním buřtíků
a hledáním pokladu (s drobnými
dárečky pro děti od nás – na
památku).
Děkujeme všem rodičům i dětem a
přejeme krásné prázdniny plné
sluníčka a veselých zážitků!
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:

 my máme u babičky volné mravy
 dal jsem počítač potichu, abych babičku nevzbudil
 p.uč. mám tady dost velký manipulační prostor?
 při hře s vláčky – dostaneš výpověď!!!
 co není důležitý, všechno vyžvejkám!!!
 babičce jsme pomáhali, že jsme jí uspali a šli na počítač
 mně už si nikdo nemůže vzít, já už jsem voženěná
 p.uč. zítra pojedeme k doktorce – a proč – protože jsme tam
už dlouho nebyli
 mezi děvčaty  cos to říkala?... abych to mohla posoudit
 uč. k děvčátku  tobě se dneska nějak nedaří! – ona– no to je
divočina, viď?
 já už dlouho si přeju hodinky s jednou ručičkou
 při hře na doktora – asi máš velkou krev !
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Jiřinka a Maruška – „Spolu jsme přišly, spolu odcházíme“
A co se za těch 39 let událo?
Z historie:
– JZD společně s tehdejším MNV a
brigádníky z obce vybudovalo
Mateřskou školu (197882) v akci „Z“
– 10.250 brigádnických hodin
 provoz zahájen – 6. 7. 1982,
zapsáno 30 dětí
 v roce 1991 MŠ převedena do
správy MNV Věž
 v roce 2003 vznikl právní subjekt
ZŠ a MŠ Věž, příspěvková org.
Obce Věž (ředitel Mgr. Zdeněk
Posejpal)
Spolupracovnice:
 školnice – Ludmila Miksová, Věra
Merunková
 kuchařky – Marie Novotná, Věra
Hoskovcová, Hana Bártlová
 asistentky pedagoga – Zuzana
Sommerová, Lucie Chladová
 praktikantky – mnoho studentek,
kterým jsme umožnily vykonat praxi
při studiu
 několik let za dětmi do školky
jezdila paní Květa Králová z Herálce
(jako
„Pastelka“,
„Kanimůra“,
„Kouzelná
babička“, „Kočička
Amálka“…..)
Akce MŠ pro veřejnost:

Obecní listy

 dětské karnevaly, dětské dny,
„Vánoční zvonění“
 vystoupení dětí při oslavách MDŽ
JZD, při Kácení máje, Oslavy výročí
obce, Otevírání parku v Domově ve
Věži, Vítání občánků, Setkání
důchodců
Aktivity MŠ:
 plavecká školička, kurz bruslení a
lyžování, „pochoďáky“ ,keramická
dílna, divadla v HB i MŠ, Dny
maminek, tatínků i dětí, dílny pro
rodiče, besídky (MŠ, Domov
důchodců Domov Věž, KD Skála),
exkurze (letiště, policie, Nemocnice
HB, hasiči a záchranáři), návštěvy v
Knihovně v HB, Rozloučení s

předškoláky, Canisterapie, koncerty
v HB, psovodi v MŠ, BESIP, Malá
technická univerzita s Pavlou
Čechovou, výlety a mnoho dalších
akcí
 sběr druhotných surovin, hliníku,
pet víček (charita)
 besedy a ukázky činností, kdy
lektorem byli rodiče našich dětí ze
školky (p.Lída Mahelová, p. Romana
Miksová, p. Jitka Adamcová, p. Eva
Šachová, sl. Zuzka Vondráková, p.
Mirek Sommer, p. Pavel Šach, p.
Roman Polák, p. Bára Naňáková)
 účast ve výtvarných soutěžích a na
výtvarných výstavách

MŠ
byla
několikrát
v
havlíčkobrodském tisku a zmíněna v
České televizi
 Všechny aktivity není možné
vyjmenovat, proto, pokud jsme na
někoho a na něco zapomněly, tak se
omlouváme.
Budova MŠ: 2010 – výměna oken
a dveří, 2011 – plynofikace a
kuchyň do nerezu, 2012 – nové
osvětlení, 2013 – nová střecha,
2014 – rekonstrukce sociálního
zařízení, nové vybavení zahrady,
2015 – rekonstrukce vodovodního
řadu kuchyně a školní jídelny ..
pokračovaní ..
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„Spolu jsme přišly, spolu odcházíme“  pokračování
2017 – kamenný koberec u vstupu,
2018 – nová terasa na školní
zahradě, průběžně– nové vybavení
tříd (lehátka, stolečky a židle,
koberce, lina, skříně, dětské koutky,
učební pomůcky aj.)
Spolupráce MŠ se: ZŠ, MNV
(Obec), JZD (ZAS a.s.), Kafilerkou
(ASAP s.r.o), Domovem důchodců
(Domov Věž), Jednotou (Coop),
zájmovými organizacemi (ČSŽ,
SDH, TJ) a místními podnikateli i
občany.
Touto cestou bychom chtěly všem
jmenovaným
poděkovat
za
vstřícnost, ochotu a podporu!!!
NEJVĚTŠÍ DÍK PATŘÍ RODIČŮM
VŠECH
DĚTÍ, které školku
navštěvovaly:
Za 39 let prošlo školkou 373
dětí:
Ve šk.roce 1982/83 nastoupili : Bártl
Petr, Bártl Zdeněk, Bártlová Iveta,
Bártl Pavel, Bouda Ladislav,
Červenka Zdeněk, Fikar Jiří, Fikar
Pavel, Grubauer Radek, Holub Petr,
Hloušek Daniel, Hloušková Soňa,
Jerml Tomáš, Jermlová Kateřina,
Jonáková Iveta, Klofáčová Martina,
Kratochvílovy Hana a Radka,
Matoušková
Jana, Med Radek,
Miksa Jan, Novotná Pavlína,
Steinerovi Jana a Zdeněk, Šefčíkovi
Jaroslav a Milan, Švecová Renata,
Vencová Vlasta, Žákovi Petr a
Václav.
1983/84 – nastoupili: Adamec Petr,
Adamová Monika, Bártl Petr,
Beránek Petr, Fikarová Ludmila,
Jermlovi Miroslav a Zdeňka, Jírová
Petra,
Merunková
Kateřina,
Příhodová
Martina,
Šlosarová
Lucie.
1984/85 – nastoupili: Adam Michal,
Hofmanová Petra, Holubová Hana,
Klofáčovi Michal a Věra, Kocmanová
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Ludmila,
Merunková
Marcela,
Příhodová Stanislava, Stibbe Martin,
Šlosar Bohumil, Švec Petr, Voda Jiří,
Vondráková
Lenka,
Žáková
Jaroslava.
1985/86 – nastoupili: Bártl Daniel,
Bártlová Ludmila, Beránek Jiří,
Čmielovi Jakub a Zuzana, Fikarovy
Alena a Veronika, Plíhalovy Martina
a Petra, Švecová Vendula, Voda
Michal, Vondrák Martin, Žáčková
Jitka.
1986/87 – nastoupili: Bártlová
Zuzana,
Bišofová
Kristýna,
Holubová Hana, Koten David,
Koubkovi David a Jitka, Šenk
Oldřich.
1987/88 – nastoupili: Bártovi Martin
a Petr, Havlovy Iveta a Šárka,
Klofáčovi Jaroslav a Petra, Kotenová
Lucie, Merunkovi Lenka a Tomáš,
Steinerová Ludmila.
1988/89 – nastoupili: Adamec Lukáš,
Adamcová Lenka, Čechovy Lenka a
Pavlína, Kocmanová Veronika,
Svoboda Roman, Weigeltová Naďa,
Zadinovi Martina a Michal, Žáková
Veronika.
1989/90 – nastoupili: Adamcová
Marie, Cakl Martin, Medovi Ondřej a
Petr, Merunka Jiří, Naňákovi Jakub a

Veronika, Sedlákovy Markéta a
Veronika.
1990/91  nastoupili: Havel Ondřej,
Klementovi Jana a Tomáš, Moravec
Pavel, Najbrtovi Pavel a Petr,
Nešetřilová
Markéta,
Svoboda
Lukáš, Vondrákovi Václav a
Zuzana.
1991/92  nastoupili: Bělinová Lucie,
Benešová Blanka, Krejčová Lenka,
Liška Bohuslav, Nešetřil Petr,
Svobodová Aneta, Velich Ondřej .
1992/93  nastoupili: Adamcová
Markéta, Čapkovi Ivana a Jiří,
Chmelík Josef, Kohout Jan, Popelovi
Anna a Tomáš, Steiner Pavel.
1993/94  nastoupili: Bártlová Aneta,
Havlovi Barbora a Vojtěch, Havlová
Zuzana, Holubová Iveta, Kohoutová
Barbora, Maršík Michal, Merunka
Zdeněk, Popela Karel, Procházkovi
Iveta a Ladislav, Prokop Martin,
Sedmíková
Romana,
Vávra
Rostislav.
1994/95  nastoupili:Adamcová
Jana, Brigantová Nikola, Kadlecová
Andrea, Koudelová Jana, Maršík
Filip, Rérych Tomáš, Staňková
Markéta, Vrdlovcová Kristýna, Žák
Vojtěch. .. pokračování..
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1995/96  nastoupili: Bártl Jiří, Boček
Tomáš, Koudelovy Jitka a Radka,
Krajňáková Denisa, Róth Vladislav.
1996/97  nastoupili: Adamec Milan,
Bašová Anna, Havlová Karolína,
Kopicová Linda, Koubková Hana,
Krajčinovský
Tomáš,
Kutlvašr
Václav, Popela Pavel, Tesař Tomáš.
1997/98  nastoupili: Bártl Lukáš,
Brigant Filip, Klementová Petra,
Klofáč Jan, Komůrková Lenka,
Koubková Kateřina, Krajčinovská
Tereza, Krajňák Ivoš, Novotná
Martina, Prokop Lukáš, Vávrová
Markéta.
1998/99  nastoupili: Breda Tomáš,
Křípalová Alena, Lišková Aneta,
Palán Jiří, Petrovský Karel, Róth
David, Zítková Tereza.
1999/2000  nastoupili: Hloušek
Václav, Klementová Hana, Klofáč
Vít, Klofáčová Kateřina, Koudelová
Terezie,
Krajčinovská
Zdeňka,
Němec Lukáš, Obselkovy Andrea a
Sylvie, Rérychová Michaela.
2000/01  nastoupili: Blahová
Karolína, Jurena Lukáš, Křípalová
Hana, Pospíchal Patrik, Šefčíková
Veronika, Vávrovi Michal a Tomáš.
2001/02 – nastoupili: Adamjaková
Jitka, Čapková Anežka, Filínský
Lukáš, Klofáčová Petra, Liška
Tomáš, Nápravníkovy Iveta a
Markéta, Němcová Nikola, Novotná
Kateřina,
Pichnarčík
Ondřej,
Róthová
Sabina,
Smutníková
Kristýna, Vašáková Klára
2002/03 – nastoupili: Danko Jakub,
Hloušek Vít, Křepinská Iva, Smažil
Michal,
Kovářová
Veronika,
Pichnarčíková Slávka.
2003/04 – nastoupili: Brzyśko
Janusz, Obselka Martin, Holubová
Ivana, Vorlíčková Veronika, Žatečka
Filip.
Obecní listy

2004/05 – nastoupili: Bártová
Kateřina, Blaha Jiří, Brzyśko Adam,
Grubauer František, Jonáková
Natálie, Jonáš Marek, Kučírek
Tomáš, Kučera Jan, Lojdovi Anna a
Jan, Loskot Martin, Sedláčková
Nela, Skřivánek Adam, Vašíček
Vojtěch.
2005/06 – nastoupili: Bártlová
Gabriela, Hofmanová Petra, Horký
Dominik, Kopicová Jana, Křepinský
Vojtěch,
Plíhalová
Bronislava,
Sarmazyan Milena, Sedlákovi Jakub
a Vojtěch, Švecová Eliška.
2006/07 – nastoupili: Fikarová
Karolína, Jonáková Lucie, Prchalová
Tereza,
Sarmazyan
Karpis,
Skřivánková
Aneta,
Tůmová
Pavlína.
2007/08 – nastoupili: Bárta Václav,
Fikar
Jiří, Grubauer Tomáš,
Hloušková
Simona, Kučerová
Veronika, Loskotová Anna, Ságl
Matěj, Veselý Patrik, Voda Jakub,
Vronč Michal.
2008/09 – nastoupili: Adamová
Natálie, Fikarová Patricie, Fikarová
Pavla, Hanousek Matěj, Kotenová
Karolína, Kovářová Lucie, Libichová
Simona, Spilkovi Bára a David,

Vašíček Daniel, Vojáček Albert,
Vorlíčková Nela.
2009/10 – nastoupili: Běhounek
Šimon, Prchal Tomáš, Tvrdíková
Monika, Veselý Dominik, Voda Vítek,
Žatečka Adam.
2010/11 – nastoupili: Bouda Vojtěch,
Komůrka Tadeáš, Med Luboš,
Plíhalová Marie, Šachová Kristýna .
2011/12 – nastoupili: Bártl Radek,
Fikar Jiří, Jermlová Ellen, Kotenová
Justýna, Kynclová Anna, Loskotová
Kristýna, Loskotová Lucie, Novák
Jan, Tůma Kryštof, Vodová Adéla,
Vronč Tadeáš.
2012/13 – nastoupili: Adamcová
Magdalena,
Bártlová
Ema,
Běhounek Štěpán, Candusová
Tereza, Hanousek Vojtěch, Hvozdak
Kateřina, Mahel Lukáš, Šandová
Tereza.
2013/14 – nastoupili: Adamcová
Helena, Bártová Anna, Brtník
Tadeáš, Dvořák Patrik, Grubauer
Petr, Havelka Sebastian, Kopic
Matyáš, Křípal Jiří, Kubátová Eliška,
Pospíšil Marek, Stoklasová Tereza,
Šandová Markéta.
.. pokračování ..
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2014/15 – nastoupili: Bártlová Stela,
Boudová Linda, Havelková Laura,
Hejkal Jakub, Hloušková Eliška,
Hvozdak Stanislav, Jerml Daniel,
Miksa Janek, Šimek Matěj, Tajovská
Michaela, Ulrich Václav.
2015/16 – nastoupili: Adamec
Václav, Bártl Josef, Bártová Tereza,
Dvořák Tomáš, Hanousková Anna,
Hejkal Lukáš, Kubátová Amálie,
Mahelová Aneta, Šimková Viktorie.
2016/17 – nastoupili:
Hofman
Pavel, Křepinský Michal, Page Filip
Lee, Smejkalová Karolína, Tajovská
Radka.
2017/18 – nastoupili: Adamcová
Julie, Duškovi Eliška a Josef,
Miksová Marie, Polák Roman,
Přenosilová Eliška, Ulrichová Eliška,
Uher Robin.
2018/19 – nastoupili: Beránek Jiří,
Brtníková Sára, Klement Jakub,
Mlejnek Matouš, Ulrich Jaroslav,

Voda Antonín.
2019/20 – nastoupili: Bártl Vojtěch,
Dolejší Adam a Daniel, Naňák
Kryštof, Nováková Anna, Polák
Tomáš, Sommer Kryštof, Vojáčková
Lucie.
2020/21 – nastoupili: Beránek Jan,
Klement Matěj, Kopic Dominik,
Smutná Adéla, Švecová Tereza,
Zápotočný Martin.
Družina pro děti ze ZŠ  (1. 9.
1993 – 30. 6. 2010) – 76 dětí, (snad
jsme na nikoho nezapomněly…)
Věříme, že se dětem v naší
školičce
líbilo,
rády
ji
navštěvovaly, nerady opouštěly a
s láskou vzpomínají, tak jako my.
Velmi nás překvapilo a potěšilo
dojemné rozloučení v pátek 25. 6.
na hřišti, slova uznání nejen od
pana starosty Martina Bárty, ale i
ředitele ZŠ a MŠ a vyjádření přízně
všech přítomných. Moc děkujeme!!!

Nastal ten pravý čas, abychom
odešly a předaly pomyslné žezlo
mladším. Jsme si jisté, že pod
vedením Zuzky Sommerové bude
„naše“ školka v dobrých rukou a
nabere nový dech.
Jiřina Vondráková
Marie Moravcová

Školní rok 2020 – 2021 s distanční výukou ukončen
V březnu se všechny školy uzavřely
a tak i naše škola byla nucena přejít
na
distanční
výuku.
Nutno
podotknout, že žáci 3., 4. a 5.
ročníku pracovali distančně již od
počátku roku, tedy více jak tři
měsíce nebyli ve škole. Tato situace
byla ukončena 12. dubna, kdy se
otevřely všechny malotřídky a
ostatní školy přešly na rotační výuku
na prvním stupni. Do konce školního
roku se již nic nezměnilo a výuka
probíhala
za
zvýšených
hygienických
opatření
a
s
pravidelným testováním žáků i

zaměstnanců. Nejprve dvakrát
týdně, později jednou týdně pomocí
antigenních testů.
Podařilo se nám již vybavit i školní
kuchyň a v průběhu posledního
čtvrtletí již starší žáci, pod vedením
paní učitelky, vytvářeli nějaké
dobroty. Stejně jako loni jsme i letos
přišli o plavecký výcvik a nebyli jsme
na školním výletě.
Zápis do prvního ročníku proběhl,
tak jako v loňském roce pouze
administrativně, bez přítomnosti
dětí. V příštím školním roce budeme
mít osm prvňáků. Podařilo se nám
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také vyfotografovat žáky alespoň na
památku tohoto školního roku.
Konec školního roku s předáváním
vysvědčení proběhl v učebnách.
Věřím, že s hodnocením na
vysvědčení byli žáci i v tomto
těžkém školním roce spokojeni.
Připomenu, že nový školní rok
zahajujeme ve středu 1. září v 8:00
přivítáním prvňáčků
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž
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