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Historické fotografie: Jedouchov, vpravo stavení č.p.1 4 F. Červenka. Vlevo č.p. 1 5 Hostinec u Průši
První písemný záznam o obci Jedouchov pochází z roku LP. 1379. Od roku 1869 až do roku 1930 byla obec (osada) součástí obce
Bezděkov a měla 158 obyvatel a registrovaných 27 čísel popisných. Tento počet obyvatel byl dlouho stabilní.
Od roku 1950 až do roku 1961 byla obec Jedouchov samostatným právním subjektem s vlastním samosprávným orgánem.
Na základě zákona o střediskových obcích byla obec Jedouchov v roce 1970 administrativně přičleněna k obci Věž.

Rozpočet obce v roce 2016
Zastupitelé obce na svém zasedání dne
22.ledna schválili rozpočet pro rok 2016.
V tomto roce jsou v rozpočtu mimo jiné
vyhrazeny částky na :
- výstavbu lokality pro 14 rodinných domů
ve Věži
- dokončení projektových prací a zahájení
výstavby vodovodu pro obec Skála a
napojení obce Leština
- oprava sociálního zařízení v místní
základní škole
- opravy na bytovém domě "Strejčkovna"

- projektové práce na posílení zdrojů pitné
vody
- zahájení projektových prací pro
výstavbu čistírny odpadních vod
a splaškové kanalizace v obci Věž
- veřejné osvětlení v obci Mozerov
Lokalita pro rodiné domy ve Věži patří
mezi nejvýznamější investice tohoto
roku. V současné době míří do svého
finále výběrové řízení na dodavatele
stavby. Termín dokončení lokality včetně

kolaudace je plánován v prosinci 2016.
Pro nové rodinné domy bude vystavěna
kompletní infrastruktura v podobě
komunikace, chodníků, napojení na
elektřinu, vodu, plyn a kanalizaci. První
pozemky by se mohli dostat stavebníkům
do rukou již začátkem léta letošního roku.
Martin Bárta

COOP prodejna Věž

Nejprve bych chtěla poděkovat
zákazníkům za nákupy v naší prodejně
na velikonoční svátky.
Dále chci upozornit na akce v měsíci
DUBNU 2016.
Akce duben 2016 (měsíční):
Delisa sušenka 7,90 Kč
Olej řepkový 1L 31,90 Kč
Těstoviny různé druhy 1kg 11,90 Kč
Pervol 3L 159,90 Kč
Víkendové akce (třídenní):
7. až 11.4. Máslo 250g 21,90 Kč
7. až 11.4. Mouka polohrubá HB 7,90
Kč
11. až 13.4. Čokolády Orion (různé
druhy) 15,90 Kč
11. až 13.4. Hanácká kyselka 1,5 L
citron, pomeranč 7,90 Kč
Akce Hity sezóny, Hity jara 2016
Nabízíme: květináče, květníky, misky,
podmisky, truhlíky, zahradnické nářadí,
substráty,
rašeliny, mulčovací kůry, atd.
Pokud dané zboží nebude na skladě,
rády vyhovíme a danou věc Vám

objednáme.
V dubnu bude také pro zákazníky
probíhat sběratelská akce - DOPRAVA
VE MĚSTĚ
Celková
kolekce
obsahuje
28
dopravních značek, 14 postaviček a 28
dopravních prostředků. Magnetky
budou vždy baleny po 4ks v papírovém
sáčku. Zákazník při nákupu nad 299 Kč
obdrží na pokladně 1 sáček
s magnetkami. V každém sáčku
s magnetkami bude přibalen booklet,
kde zákazník najde vyobrazenou celou
sběratelskou kolekci.
V prodejně bude také možno zakoupit
interaktivní
knihu
-DOPRAVA
VE MĚSTĚ, která slouží
ke hře s magnetkami. Cena knihy
je 69,90 Kč.
Děkuji všem našim zákazníkům
za nákupy v prodejně COOP Věž.
Za celý kolektiv vedoucí prodejny
Miloslava Komůrková

Objemné odpady
Kontejner na objemné odpady bude
tento rok umístěn:
- 6.4. - 13.4. Věž u budovy OÚ
- 15.4. - 22.4. Leština u prodejny
- 25.4. - 2.5. Skála u KD
- 4.5. - 11.5. Jedouchov u PZ
-13.5. - 20.5. Věž u PZ
- 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
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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

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
zavřeno

Hlavička z cukety
40 dkg nastrouhané cukety (nahrubo), 1 větší cibule, 150 ml pol.mouky, 150 ml krupičky, 100 ml oleje,
1 prášek do pečiva, sůl, majoránka,
100 g sýra (nastrouhat nahrubo)
5 vajec, 2-3 stroužky česneku, 250
g salámu nebo uzené maso
Vše vypracujeme v těsto a nalijeme
na vymazaný a vysypaný pekáč.
Zvolna pečeme asi 30-40 minut.
Marie Kratochvílová

AKCE Čistá Vysočina
Akce čistá Vysočina bude probíhat
v okolí našich obcí v termínu od
15.4. do 24.4. Jako každý rok se do
akce zapojí místní spolky,
Myslivecké sdružení, dobrovolní
hasiči ze Skály,Leštiny a Věže,
Český svaz žen a mnoho dalších
dobrovolníků.

Věžská pouť
Termín pouti ve Věži tento rok
připadá na 22.5.2016
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Pitná voda
V celorepublikovém měřítku se spotřeba
pitné vody v domácnostech snižuje.
Bohužel v našich obcích spotřeba pitné
vody roste. U čtyřčlenné domácnosti
připadá na jednu osobu denně průměrně
asi 100l vody. Početně shodná rodina se
zahradou u domu spotřebuje na osobu a
den již průměrně 120l pokud je na
zahradě i bazén denní spotřeba na osobu
se šplhá i k 160 l. Kapající kohoutek

denně může „nakapat“ až 40l, to je
14,6 m3 za rok, které znamenají pro Vaši
peněženku zbytečný výdaj 310 Kč. Přes
protékající splachovač na záchodě Vám
může z peněženky ročně odtéct částka
až za 50 m3 vody.
Kontrolujte pravidelně spotřebu Vaší
domácnosti, kterou si zapisujte. Zapsané
hodnoty porovnávejte. V případě, že
v domácnosti nemáte žádnou spotřebu
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V roce 2015 bylo z našich popelnic
odvezeno celkem 150 t komunálního
odpadu. Plastů jsme vytřídili 12 t, skla
11 t, biologických odpadů 18 t. Papíru
v modrých kontejnerech skončilo 5 t a
sběrem jsme společně nahromadili
dalších 6,5 t. Tento papír byl prodán do
sběrných surovin a finance využila naše
škola a školka pro nákup potřeb pro
děti. Hliníku jsme nasbírali 48Kg, kovů
bylo celkem odevzdáno 1,5 t. V kraji
Vysočina jsme v roce 2015 v třídění
odpadu v obcích do 2000 obyvatel
obsadili 67. příčku ze 132 obcí ( 36.
Herálec, 41. Úsobí ). Celková částka na
likvidaci odpadů byla v roce 2015 613
523,- Kč. Na poplatcích bylo vybráno
456 887,- Kč. Bonusem za třídění
odpadu jsme získali zpět 107 885,- Kč.
Nejvyšší částka byla vynaložena za

likvidaci
a
odvoz
komunálních
netříděných odpadů ( 393 658 ,- Kč ).
Děkuji všem, kteří svůj domovní odpad
třídí a využívají systému obce. Bohužel
i přes snahu většiny se setkáváme
v kontejnerech na tříděný odpad
s elektrospotřebiči a třeba i stavební
sutí. Není žádnou výjimkou, že na
černých skládkách v přírodě jako jsou
třeba naše „čarodejnice“ na Lejchovci
se běžně objevují zbytky ze stavby,
nebezpečný odpad, elektrospotřebiče
nebo plasty. Toto chování jedinců nás
všechny pak následně stojí další úsilí a
nemalé finanční prostředky na úklid a
nápravu. V následujících měsících
budou na riziková místa umisťovány
fotopasti a případný zachycený viník
bude
potrestán
za
zakládání
nepovolené skládky.

Druhou březnovou sobotu se uskutečnil
tradiční karneval v KD Skála. Přišly velmi
originální masky: lego panáčci, lego
kostky, tři prasátka, skupina ABBA
a Boney M, Nastěnka s Ivánkem
a Marfušou, Maková panenka s motýlem
Emanuelem, potápěč s klaunem
a slečnou Filipou, retro pár, hejkal,
Einstein a květinářky s Béďou
trávníčkem.

Děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit
a všem, kdo nám pomohli s organizací
a klidným průběhem karnevalu.
Na velikonoční pondělí jsme podnikly
první jarní vyšlápnutí po Vysočině. Cílem
naší cesty se stala zřícenina hradu Orlík.
Počasí nám přálo, z rozhledny byl krásný
výhled a odměnou byl výborný oběd v
Humpolci.
Srdečně zveme na Setkání důchodců,
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ČSŽ Věž

musí být ručičky vodoměru bez pohybu.
Na zalévání zahrady a porostu používejte
dešťovou vodu.
Odběr většího množství vody než 2m3
z obecního vodovodu v jeden den je nutné
s dostatečným předstihem nahlásit na
obecním úřadě. Tímto způsobem je nutné
domlouvat i možný termín napouštění
bazénu !!
Martin Bárta

Vodovody v číslech
Celková spotřeba vody v roce
2015
Věž - 37 976 m3

Jedouchov - 1 657 m3
Leština - 3 240 m3
Mozerov - 189 m3
Kapacita vodojemů:
Věž - 150 m3
Leština - 30 m3
Celková délka potrubí:
Věž,Jedouchov - 9 Km
Leština - 2.3 Km
Investovaná částka do provozu a
údržby vodovodů v roce 2015 :
1 584 985 Kč
Cena vodného v roce 2016 21Kč/m3 s DPH

které je plánované na sobotu 16. dubna.
Přijďte, těšíme se na Vás.
Na 28. května jsme naplánovaly dětský
den, který pořádáme spolu s mateřskou
školou. Dětský den proběhne jako
každoročně na hřišti se spoustou zábavy
a atrakcí.
Udělejte si čas, přijďte se pobavit, těšíme
se na Vás.
ČSŽ
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První čtvrtina roku na ZŠ
Za první tři měsíce roku 2016 se událo
několik důležitých událostí. Předně jsme na
konci ledna rozdávali pololetní vysvědčení
a na začátku února proběhl ve škole zápis
do 1. ročníku budoucího školního roku.
K zápisu se dostavilo 6 žáků.
V lednu jsme si stihli při nedostatku sněhu
jednou zabobovat. Proběhlo také několik
programů mimo vyučování, jako byla

návštěva hudební pohádky v Havlíčkově
Brodě, program „Slepíši“, ve kterém se žáci
setkali s nevidomým člověkem. V březnu
nás navštívili žáci z Humpolce ze ZŠ
Hradská a předvedli nám svoje znalosti z
biologie, chemie a fyziky. Dále proběhl
program „Bezpečný pes“. Tam se žáci
poučili o chování ke psům.
Mgr. Zdeněk Posejpal

Praktický lékař
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

12:00 - 14:00

Pošta Věž
Věž 17
582 56 Věž
tel.: 569 432 610

Mladí hasiči Rychlá rota
Sezóna roku 2015 se nám velice vydařila.
Děti z kategorie mladší a starší odběhly
celkem pět soutěží v rámci
Havlíčkobrodského turné. Mladší tým B
skončil na jedenáctém místě, tým A na
patnáctém místě a to z celkových 33
týmů, starší děti skončily na desátém
místě z 32 týmů z celého okresu.
Podzimní kolo nového ročníku Plamen se
uskutečnilo v sobotu 3. října 2015 ve
Veselém Žďáře. Slunečné, avšak větrné
počasí, doprovázelo na trati závodu
požárnické všestrannosti 53 hlídek
z kategorie mladších dětí a 58 hlídek
z dětí starších. Z Věže byly vyslány dvě
hlídky z každé kategorie. Mladší hasiči se
umístili na 27. a 35. místě, starší na místě
14. a 15.
Letos bychom se opět chtěli zúčastnit
Havlíčkobrodského turné, které se bude
konat v 6 kolech v celém okrese.
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Pořádání turné připadlo na Libici nad
Doubravou, Chotěboř, Novou Ves
u Světlé, Bezděkov u Chotěboře, Kámen
a Pohled.
V sobotu 7.5.2016 od ranních hodin se
zúčastníme oblastního kola hry Plamen
v Herálci. Zde poběžíme tři disciplíny
a to: štafetu 4 x 60 m, štafetu dvojic
a požární útok. Očekává se účast 12 týmů
v kategorii mladších a 10 týmů v kategorii
starších dětí. Nejlepší tři z každé
kategorie postoupí do okresního kola na
Duklu v Havlíčkově Brodě. Podzimní kolo
hry Plamen se tentokrát uskuteční
v Habrech.
Tímto děkuji všem mladým hasičům za
jejich výkony, za pěkné umístění
v soutěžích a rád mezi námi uvítám další
aktivní hasiče.
Luboš Liška

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

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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Z činnosti mateřské školy
Začátek nového roku se ve školce nesl
ještě v duchu Vánoc. Vyprávění dětí o
dárcích a zážitcích nebralo konce.
Završením byl „Týden hraček“, kdy si
děti do školky mohou přinést hračku
z domova.
V lednu jsme navštívili knihovnu v Havl.
Brodě, ve školce shlédli loutkové
divadlo a divadlo hrané herci
a vyzkoušeli práci se zažehlováním
voskovek, tzv. Enkaustiku.
Ani únor nebyl chudý na zážitky předškoláci netrpělivě očekávali zápis
do 1.třídy Základní školy ve Věži.
Zúčastnily se všechny předškolní děti, tj
6.
Opět jsme zajeli do HB na pohádku
„Kocour v botách“, s Liduškou
Mahelovou jsme si povídali o zdraví
a zahráli jsme si „na doktory“ a do
školky přijelo divadlo Šikulka se třemi
pohádkami.
Netrpělivě jsme čekali na vyhodnocení
soutěže o nejhezčího mravence, kterou
organizovala firma HBH odpady.
Nakonec, přesto, že našeho „Tydýta
Věžourka“ podpořilo svými hlasy mnoho
hodných lidí, jsme skončili na 4. místě.
Nevadí, vítězné školce ze Šmolov
gratulujeme.

Březen se nesl v duchu velikonoc. Děti
si přinesly vyfouklá vejce, která jsme
omalovali pestrými barvami a vyráběli
z nich věnečky. Všichni jsme se těšili na
karneval, který školka tradičně pořádá
v KD ve Skále. Účast ovlivnila
nemocnost dětí, ale přesto přišlo více

než 80 dětí v krásných a nápaditých
maskách. Program uváděl pan Libor
Veselý z Havlíčkova Brodu. Rodičům i
dětem děkujeme za účast a slova
chvály a těšíme se na příští rok.
Učitelky a děti MŠ

Školkovské perličky:
- já jsem ale úplně zblblej!
- když byl sníh, tak jsme jeli na bombách (bobech)
- p.učitelko, umíte číst?
- při hře na doktora k učitelce - nejdřív půjdeš do háje a potom
na hřbitov
- to je lední tučňák (husa)
- p. učitelko, máte zlomené obě oči, hlavu i srdce!!!

Zápis do mateřské školy
Ve dnech 28. a 29. dubna 2016
proběhne ZÁPIS dětí do MŠ ve Věži.
Týká se dětí, které zahájí docházku
do MŠ ve školním roce 2016/17, t.j.
v době od 1. 9. 2016 – 30. 6. 2017.
K zápisu je třeba přijít s dítětem, vzít s
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sebou občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Zápis probíhá v MŠ po oba dny od
13,00 - 14,30 hod.
Tiskopisy rodiče vyplňují na místě.

Pohádková
Leština
Dne 11.6.2016 se u klubovny SDH na
návsi v Leštině uskuteční již 5.ročník
akce "Pohádková Leština". Začátek
ve 14:00 a očekávaný konec cca v
18:00. Vyrazit na cestu můžete kdykoliv během odpoledne. Poslední děti
budou vpuštěny na pohádkovou trať
v 17:00. Na děti čeká dobrodružná
cesta plná pohádkových překvapení.
Pro malé výletníky bude připravena
malá svačinka . Těšíme se na Vás.
Petra Jandová
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Z obecní kroniky
Zavzpomínejme na některé události
ze vzdálenější i blízké minulosti, které
jsou zachycené ve druhém díle obecní
kroniky.
Před 70 lety, v roce 1946, se stala velká
nehoda ve věžském lihovaru. Tehdejší
kronikář Josef Hloušek o této události
napsal : „Tragické neštěstí v lihovaře ,
kterému za oběť padly tři dětské životy,
způsobila špatně zajištěná káď plná
horkých výpalků, nacházející se ve výši
2,5 m nad zemí, podepřená trámy,
které povolily právě v té chvíli, kdy
okolo procházela dvě děvčata 10 a 12
letá z rodiny Prchalovy, jejichž otec je
zaměstnán v lihovaře a 4 letý synek
šoféra ČSAD Horáka Jaroslava. Děti
byly odvezeny do jihlavské nemocnice,
kde následkem těžkých opařenin
zemřely.“
V roce 1946 se také začaly vydávat
občanské průkazy.
Počasí zlobilo i před 60 lety. Celý leden
roku 1956 byl velmi teplý, a tak ovocné
stromy i keře začaly pučet. V únoru
však přišly kruté mrazy a mnoho
stromů pomrzlo, nejhůře dopadly
ořešáky.
Tento rok si pan Jaroslav Bárta pořídil,
jako první v obci, televizor.
A jak se naši občané bavili před půl
stoletím, v roce 1966?
V sále věžského pohostinství
uspořádal v lednu svaz požárníků svůj
tradiční ples, v únoru tam tančili
členové JZD Šmolovy. Po nich
Československý svaz žen potěšil
maškarní zábavou. V březnu se konala
oslava MDŽ s večerním tancem.
1.5. 1966 byl uspořádán zájezd na
májovou veselici do Havlíčkova Brodu.
9. května vyvrcholily oslavy konce války
vzpomínkovou akcí u pomníku
v Hurtově háji.
I v domově důchodců byl pro obyvatele
uspořádán maškarní ples, kde hrála
vojenská
posádková
hudba
z Havlíčkova Brodu. V létě se pak
vypravili na zájezd do severních Čech.
Jak je vidět, naše obecní zábava se za
ty roky ani příliš nezměnila. Jenom ten
věžský sál si už dnes pamatuje
málokdo
Nezapomínalo se ani na solidaritu – ve
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sbírce pro Vietnam se v obci vybralo
915 Kčs.
Tento rok byl také pro Věž důležitý
v tom, že se započalo s výstavbou
kanalizace.
V roce 1976 byla v JZD dokončena
přístavba dalších dvou řad kravína.
V té době už hospodařila sloučená
družstva Věže, Jedouchova, Leštiny
a Skály na 840 ha půdy.
Tento rok byl dostavěn závod
Veterinární asanační ústav, kde do
dnešních dnů našlo pracovní příležitost
mnoho našich občanů.
V roce 1976 jsme již rok nakupovali
v nové prodejně smíšeného zboží
Jednota. V ní prodávali manželé Jan a
Marie Bártovi. Někdo z vás, tak jako já,
si možná s nostalgií vzpomene, jak
jsme před obchodem stávali fronty na
maso, tehdy tak dobrý a oblíbený
točený salám, šlehačku…
Pan Bárta odvažoval kvasnice za 50
haléřů nebo za korunu, krájel bílý a
černý chleba. Paní Bártová nám u kasy
načančala
bonboniéru, úhledně
zabalila zákusky. Po 24 letech, v roce
2000 manželé odešli do starobního
důchodu.
V roce 1986 se konaly volby do
národních výborů. Pro naši obec to byly
významné volby – občané Věže,
Jedouchova,
Leštiny,
Mozerova
a Skály přistoupili poprvé k urnám se
společnými kandidátkami, jelikož rok
před tím došlo ke sloučení těchto obcí.
V dubnu 1986 se začalo s opravou
kulturního domu ve Skále. Do konce
roku se na něm odpracovalo 5 500
brigádnických hodin a hodnota díla
dosáhla 450 tis. Kčs.
V Leštině si opravili kapličku, malby
interiéru zrenovoval Jaroslav Kopic.
Veterinární a asanační ústav toho roku
navštívila
delegace
z
Kuby,
Mozambiku, Rumunska a pracovníci
Světové zdravotnické organizace ze
Ženevy.
V roce 1986 jsme také měli tu čest být u
toho, když se po 76 letech k naší
planetě přiblížila ohnivá vlasaticeHalleyova kometa.
V roce 1996 jsme poprvé volili Senát
České republiky. Účast našich voličů

byla nízká, menší než 50%.
Po velkých opravách otevřel tento rok
pan Vrdlovec věžskou hospodu Na
Růžku.
V Leštině se konaly oslavy 500 let jejího
založení. První zmínka o obci se
nachází v Zemských deskách s datem
3.10.1496 a souvisí s prodejem
humpoleckého panství panu Burianu
Trčkovi z Lípy. Oslav se zúčastnilo na
200 rodáků, o kulturní program se
postaraly leštinské děti a dechová
hudba Veteráni z Lipnice nad Sázavou.
Dva nejstarší rodáci -Anna Melounová
(roz. Bártlová) ročník 1917 a Josef
Jarolím ročník 1918 obdrželi od
pořadatelů drobné upomínkové dárky.
V roce 2006 se po dlouhých 15 letech
rozhodly Ženy obnovit tradici vítání
občánků. Největším problémem bylo
nalézt vhodné prostory. Jako
nejdůstojnější místo byla nakonec
vybraná zámecká kaple. A tak 24.
června bylo mezi nás přivítáno prvních
osm miminek.
Tento rok vydala obec rekordní částku
130 tis. Kč na údržbu komunikací
v mimořádně tuhé zimě.
Pod náporem sněhu se na zámku
utrhla celá římsa křídla v parku
a musela být kompletně opravená. Celý
objekt se dočkal nových omítek.
Ve Skále bylo ojedinělou zvláštností
rození samých děvčat. Od roku 2002
do roku 2008 se jich po sobě narodilo
celkem 15. Až v březnu 2008 přetrhlo
šňůrku holčičích korálků narození syna
v rodině Tůmově. Malé slečny se určitě
zasloužily o „zkrásnění“ své rodné
vesničky. O této kuriozitě vyšel v roce
2006 článek v Cestě Vysočiny.
Koncem tohoto roku nás všechny
šokovala zpráva o tzv. heparinovém
vrahovi v havlíčkobrodské nemocnici.
Jelikož se drtivá většina našich občanů
v této nemocnici léčí, stála tato tragédie
v popředí dění po dlouhou dobu.
To bylo několik událostí, které se staly
před 10 a více lety. Některé máme ještě
v živé paměti, jiné se nám z ní už
vytratily. A tak si příště
zase
připomeneme některé další více či
méně důležité okamžiky našich životů.
Irena Švecová
Obecní listy

Orientační běhy v Leštině
Dne 7.5.2011 se poprvé v Leštině
pořádal
závod
Ligy
Vysočiny
v orientačním běhu. Po klasických
tratích postavených v lesích Orlovy se
za krásného počasí vydali běžci 25
kategorií. Všem 300 zúčastněným,
včetně organizátorů z havlíčkobrodské
Jiskry, se v Leštině líbilo a měli přání se
do krásné přírody zase vrátit.
Stalo se tak hned v příštím roce. Od 13.
do 15. 7.2012 uspořádal SK Chrast
v Leštině 19. ročník vícedenních
závodů H.S.H. Vysočina Cup. Na start
se ve třech dnech a ve třech věkových
kategoriích postavilo neuvěřitelných
900 soutěžících. Pro ně byl na louce za
Leštinou postaven kemp se sprchami,
WC, stánky s občerstvením a dokonce
se školkou pro děti. Začátkem července
panovala úmorná vedra a právě tento
víkend
mělo
přijít
ochlazení
s vydatnými srážkami. Všichni s
obavami vzhlíželi k obloze. Teploty
klesly, ale déšť s výjimkou noci z pátku
na sobotu nad Leštinu nedorazil. Přes
obrovský počet návštěvníků proběhlo
vše bez větších problémů a všichni byli
velmi spokojeni.

Další-tentokrát 7. závod Ligy Vysočiny
se konal 4.5.2013. Závodníci si
pochvalovali zajímavě postavené tratě.
Jindřichohradeckým Orlovy připomínali
Českou Kanadu.
3.5.2014 se za mlhavého, deštivého
a velmi chladného počasí sešlo 300
zmrzlých závodníků. Obdiv si zasloužily
hlavně děti, které v té slotě statečně
vyběhly na své tratě a celé prokřehlé se
vracely zpět, aby si pod kolnou daly
něco teplého na zahřátí. I dospělí měli
ten den zájem hlavně o čaj nebo kávu
upravenou o štamprli rumu. Velké
fronty také stály na hranolky. Jak je
vidět i malí sportovci zhřeší a dají si
rádi něco nezdravého.
25.4.2015 se opět pod záštitou TJ
Jiskra Havlíčkův Brod konal oblastní
závod. Na start se postavily tři stovky
závodníků. Po ránu jim počasí moc
nepřálo – byly časté přeháňky, ale
odpoledne se naštěstí vyjasnilo. I tak
všem přišla vhod teplá domácí polévka,
buchty
nebo
ohřáté
klobásy.
Návštěvníci si mohli u sponzorského
stánku Všeobecné zdravotní pojišťovny
nechat změřit krevní tlak a tuk.

3.10 2015 opět v leštinských lesích
startoval 13. závod Ligy Vysočiny. I tady
změřilo své síly 339 sportovců z celé
republiky. Byla to jedna z největších
účastí na oblastních závodech vůbec.
Tentokrát také počasí ukázalo svoji
přívětivou tvář, a tak měli všichni důvod
k úsměvu.
Závody orientačního běhu v Leštině
byly velmi oblíbené. Všem se líbila
naše krajina se spoustou skalek,
kamenů – tak typickými pro tento kraj.
Organizátoři i sportovci byli vždy velmi
milí a nekonfliktní lidé. Rádi jsme se
starali, aby nikdo z nich neměl hlad ani
žízeň a vždy jsme se snažili pro ně
připravit co nejlepší podmínky, aby si
na Leštinu odnášeli ty nejlepší
vzpomínky. Tratě nového ročníku Ligy
už budou muset být postaveny v jiných
částech Vysočiny, ale doufejme, že se
k nám za nějaký čas orientační běh
zase vrátí.
Vendula Křepinská

Leštinská Zelima 201 6
Dne 29. ledna 2016 proběhl v obci
Leština již dvanáctý ročník oblíbené
soutěže o nejlepší kysané zelí konaný
pod
záštitou
místního
sboru
dobrovolných
hasičů.
Ředitelem
soutěže byl tak jako i v minulosti
Ing. Petr Janda a místem konání
hasičská
klubovna.
Sponzorem
hodnotných cen pro nejlepší účastníky
soutěže byl sbor dobrovolných hasičů
Leština a také sponzorské dary

Obecní listy

jednotlivých členů sboru, což byl
v letošním roce samotný jejich velitel
Petr Křípal. Ve stanoveném termínu
bylo do soutěže přihlášeno celkem
dvanáct soutěžních vzorků, tyto byly
ředitelem
soutěže
porovnány
s přísnými pravidly a uznány jako
schopné
soutěže.
Následovala
třicetiminutová ochutnávka všemi
přítomnými aktéry a jejich těžké
rozhodování o udělení hlasu těm

nejlepším. Po vhození posledního
hlasovacího lístku přišla na řadu
úmorná matematická práce ředitelství
soutěže, která stanovila konečné pořadí
a tedy i vítěze dvanáctého ročníku
tohoto již tradičního klání. Těmi jsou pro
rok 2016 manželé Jana a Pavel
Bártlovi.
Ing. Vlastimil Bradáč
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