Obecní listy
Věž / Leština / Skála / Jedouchov / Mozerov
Vážení spoluobčané, dovolte, abych
vám do nového roku popřál pevné
zdraví, mnoho štěstí, úspěchů
osobních i profesních. Rád bych
poděkoval všem lidem i spolkům, kteří
se jakkoliv podíleli na pořádaných
akcích a na zvelebování našich obcí v
minulém roce a i nadále se těším na
vzájemnou spolupráci.V letošním
roce
budeme
pokračovat
v započatých akcích. Mezi ty větší
řadím napojení nového vrtu pro
dodávku pitné vody, rekonstrukci
vodojemu včetně osazení nové

čerpací stanice v obci Leština a nebo
i demolici budovy bývalé prodejny
v Leštině. Usilovně se nadále pracuje
na
projektové dokumentaci pro
výstavbu nové kanalizace a čistírny
odpadních vod pro obec Věž. V těchto
dnech se také podařilo dokončit
projektovou
dokumentaci
pro
rekonstrukci objektu Kulturního domu
ve Skále. Na tento finančně nároční
projekt se snažíme získat podporu od
ministerstva pro místní rozvoj.
V letošním roce se snad již státnímu
fondu životního prostředí podaří

Charitativní Mikuláš
Ve středu 5. prosince proběhl na
návsi další ročník charitativního
Mikuláše. Zlobivé děti postrašil čert a
hodné dostaly nadílku od anděla.
Zakoupit jsme si mohli cukroví,
svařák, grog, keramiku, vánoční

dekorace a mnoho dalšího. Finanční
prostředky, které se zde vybraly, byly
předány rodině těžce nemocného
chlapce z Humpolce. Vybralo se
krásných 35.000 Kč. Tímto
děkujeme všem, kteří jakkoliv

Poplatky
Od pondělí 28.ledna 2019 do 28.
února 2019 se na Obecním úřadu ve
Věži budou vybírat doplatky za
vodné – stočné, místní poplatky za
odpady a za psy. Záloha na vodné na
rok 2019 se bude vybírat do

30.9.2019. Z důvodu úpravy cen
vodného – stočného je možno
zálohy platit měsíčně částkou,
kterou si určíte. Více informací na
obecním úřadu.

Jedouchovská lípa je zpět na svém místě
V říjnu loňského roku jsme slavili 100
let samostatného státu a lidé po celé
Vysočině se mohli zapojit do akce
Lípy Vysočiny. Stačilo zasadit
národní strom na oslavu jubilea
republiky.
Naše
rodina
Kocmanových ( č.16 ) se přidala a
zasadili jsme lípu na místě, kde před
devadesáti lety stála jiná, kterou

zasadil náš pradědeček. Tentokrát
snad ve zdraví vydrží mnohem déle.
Do projektu Lípy Vysočiny, který
zorganizovala agentura Dobrý den z
Pelhřimova, se zapojilo 220
účastníků a ti vysadili 548 lip v celém
kraji Vysočina.
Ludmila Mahelová
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vyhodnotit naši žádost o finanční
podporu na nákup domácích
kompostérů, kterou jsme podávali
v první polovině minulého roku.
Ale nejen tyto akce máme zahrnuté ve
schváleném rozpočtu na rok 2019.
I v tomto roce budeme podporovat
sportovní a kulturní aktivity spolků,
údržbu zeleně, investovat do oprav
a údržby vodovodů a kanalizací, ale i
dalších budov v majetku obce.
Martin Bárta

V roce 2018 se v obci Věž a
místních částech narodilo celkem 6
dětí, 13 občanů zemřelo, 22 se
odstěhovalo a 18 obyvatel se
přistěhovalo. V obci Věž je hlášeno
celkem 559 obyvatel z toho 83
klientů
Domova
ve
Věži,
v Jedouchově 43 občanů, v Leštině
100 obyvatel, ve Skále 93
a v Mozerově 6 občanů.
0 – 5 LET
6 – 17 LET
18 – 29 LET
30 – 39 LET
40 – 49 LET
50 – 59 LET
60 – 69 LET
70 – 79 LET
80 – 89 LET
90 – 99 LET

18 ŽEN
48 ŽEN
53 ŽEN
41 ŽEN
64 ŽEN
45 ŽEN
61 ŽEN
51 ŽEN
12 ŽEN
3 ŽENY

18 MUŽŮ
46 MUŽŮ
34 MUŽŮ
57 MUŽŮ
69 MUŽŮ
65 MUŽŮ
62 MUŽŮ
47 MUŽŮ
6 MUŽŮ
1 MUŽ

Nejčastější křestní jména v našich
obcích:
Ženské: Marie, Jana, Hana, Jaroslava,
Anna, Zdeňka, Ludmila, Tereza, Alena,
Eva
Mužské: Jiří, Josef, Petr, František,
Jaroslav, Pavel, Jan, Tomáš, Václav,
Michal

Poslední čtvrtletí roku 2018 na ZŠ Věž
Závěrečné měsíce roku 2018 se
nesly v duchu příprav na vánoční
besídku. Ještě před tím jsme
pochopitelně prožili několik událostí.
Mezi nimi byly například třídní
schůzky v listopadu, ukázka
exotických zvířátek, výlet žáků 3., 4.
a 5. ročníku do Prahy a návštěva
Mikuláše, čertů a anděla. Ta se
samozřejmě neobešla bez slziček a
slibování, jak se někteří hříšníci pro
příště polepší.
A to už se tou dobou ladily detaily
vánočního programu. Ten se konal
už po třetí v kulturním domě ve
Skále ve čtvrtek 13. prosince. A opět
byl složen ze dvou částí. V té první
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se představily děti z mateřské školy,
část druhá patřila žákům základní
školy. V té se nejprve představili
žáci 1. a 2. ročníku s básničkami,
písničkou a veršovanou pohádkou
o Palečkovi. Zbývající program už
patřil starším žákům. V něm mimo
jiné dominovala pohádka O červené
Karkulce.
Závěr potom patřil už písničce
Hodně dárku pod stromečkem a
loučení páťáků s hořícími svíčkami.
Besídku navštívilo odhadem přes
stovku spokojených diváků z řad
rodičů a příbuzných.
V posledním týdnu před vánočními
prázdninami jsme ještě vyrazili do

kina na pohádku Čertí brko,
předvedli
tradičně
besídku
v Domově pro dospělé ve Věži a
poslední den si užili při školním
štědrém dnu.
Na závěr mi dovolte jménem
zaměstnanců ZŠ a MŠ Věž popřát
do roku 2019 vše nejlepší, zdraví,
štěstí a pohodu.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž
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Mateřská škola
Přiblížil se konec roku a před námi
bylo ještě mnoho činností, které
jsme si s dětmi naplánovali.
V keramické dílně, kterou v tomto
období pravidelně navštěvujeme,
jsme vyrobili keramického motýla.
Vyjeli jsme si do „Dýňového světa“
na farmu manželů Pipkových, kde
jsme si to velmi užili. Prožili jsme si
„dýňový a bramborový den“ a shlédli
jsme také několik pohádek jak ve
školce, tak v divadle v Havl. Brodě.
Ve městě jsme také navštívili okresní
knihovnu s programem o Slůněti Olli.
Na začátku listopadu si děti přinesly
do školky své domácí mazlíčky. „Den
živých zvířátek“ s pejskem, králíčky,
rybičkami,
morčaty,
andulkou
a dalšími zvířátky se nám moc líbil.
Opět za námi do školy přijela paní
Němcová, tentokrát s exotickými
zvířaty, a poté do školky Pavla

Čechová se stavebnicí Lego, aby se
z našich dětí stali „Stavitelé mostů“.
Vánoční dílnou s rodiči pro nás
začaly vánoční přípravy. S dětmi
jsme upekli cukroví, přivítali ve
školce Mikuláše s andělem a čerty,
ozdobili jsme stromeček a učili se
básničky, písničky a tanečky, se
kterými jsme vystoupili před rodiči
v KD ve Skále. Věříme, že jsme
téměř plný sál hostů nezklamali.
Přednášeli jsme také v Domově ve
Věži a po návratu do školky jsme
pod stromečkem našli mnoho dárků.
Koloběžky, stavebnice, společenské
hry, knihy a další nás moc potěšily.
Vánoční čas ve školce jsme zakončili
„Dárečkovým dnem“, kdy se děti
vzájemně obdarují.
A co nás čeká v novém roce?
Lyžařský výcvik na Šacberku,
karneval ve Skále a další činnosti,

které ty starší děti připraví na školu a
těm mladším pomohou poznat něco
nového.
Chtěly bychom touto cestou
poděkovat rodičům, kteří nás
podporují a to nejen před Vánoci, ale
i během roku, a také za naše
společné úsilí při výchově dětí.
Chceme také poděkovat panu
starostovi Martinu Bártovi a všem
ostatním zaměstnancům OÚ, všem
příznivcům školky a nakonec panu
řediteli
Zdeňku
Posejpalovi
a
ostatním
pedagogickým
i nepedagogickým kolegům. Do
nového roku 2019 přejeme všem
hodně
zdraví,
klidných
a pohodových dnů, pracovních
i osobních úspěchů.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
- vezu do kafilerky mrtvou kozu, asi
sežrala jedovatou houbu
- proč máme tak dutý hlavičky? (děti
hrály divadlo)
- jestli mi to nedáš, tak si s tebou
nebudu hrát, to je jednoduchý!
- uč. na otázku – jaká je jejich práce –
starat se o děti – reakce chlapečka –
no, to musí být zábava! (pohrdlivě)
- prezidenti jsou Babiš, Zeman a
Klouzek
- my máme doma chytrou televizi a
tam to všechno ukazujou
- on je ženich a ona ženiška
- p.uč., ona na mě ukazovala ksicht!
- Tys chtěl něco říct mamce? Ona už
je pryč? Tak to řekni paní učitelce, to
je taky jako maminka!
- oni mě rušej, já se nemůžu
soustředit!
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Obec Věž a Domov ve Věži
Vážení občané, dovolte, abych Vás
informoval o společensko - kulturním
dění v Domově ve Věži od minulého
občasníku týkající se obce Věž
a jejích občanů.
V podzimních a zimních měsících
proběhl spolu s našimi klienty
a občany společný úklid parku
kterého se zúčastnilo cca 70 občanů
a našich nejmenších. Na závěr jsme
si pochutnali na opečených
špekáčcích a terapeuti nám připravili
výborný kotlíkový guláš. Chtěl bych
touto cestou poděkovat všem
zúčastněným, kteří nám pomohli listí
z parku shrabat.
V první a druhé adventní neděli
proběhli v naší zámecké kapli

vánoční koncerty, u kterých jsme si
společně zazpívali a na chvilku
zapomněli na všední shon. Paní
Marie Adamcová spolu s paní
Jaroslavou Loskotovou nás provedli
historií a liturgií významu pojmu
4 adventních týdnů. V Domově
proběhl den otevřených dveří, čerti z
Domova navštívili naše klienty a děti
ve školce a ve škole. Základní škola
Nuselská našim klientům zazpívala
vánoční písničky. Dále nás v tomto
období navštívili s moc pěkným
programem děti ze školky a školy.
Chtěl bych toto cestou poděkovat
všem pedagogům za moc pěkný
program, který s dětmi nacvičili.
Co se týká rozšíření kapacity

Fotbal

Domova ve Věži, je Krajem Vysočina
vysoutěžený projektant k výstavbě
nových domků. Do konce ledna 2019
má být hotovo stavební povolení.
V současné době se čeká na
vyhodnocení podané žádosti na
poskytnutí ministerské dotace k této
výstavbě.
Na závěr mi dovolte, abych jménem
vedení Domova ve Věži p.o. a všech
našich zaměstnanců, Vám všem
popřál hodně psychické a fyzické
pohody v roce 2019 a pro nás
všechny si přeji abychom vykročili do
roku 2019 tou správnou nohou.
ředitel Domova ve Věži

Praktický lékař

Po skončení podzimní sezóny,
začínáme od ledna tréninky. Starší
přípravka a mladší žáci budou
trénovat každý pátek ve sportovní
hale v Humpolci a mladší přípravka
bude trénovat úterky v tělocvičně
v ZŠ Věž. Loňský rok jsme rozšířili o
již zmiňovanou mladší přípravku,
kterou formou her vedou dvě místní
trenérky. Jsou zde děti ve věku od 5
do 8 let. O starší přípravku a mladší
žáky se starají tři trenéři, kteří vlastní

trenérskou licenci. Jarní sezóna
začíná v dubnu, kdy začneme
trénovat dvakrát týdně venku na
hřišti. Nyní máme 32 dětí z toho 7
děvčat. Ke konci roku jsme dostali
novou sadu dresů pro mladší žáky
od pana Michala Adama ze Skály,
kterému tímto srdečně děkuji. Další
poděkování patřím všem, kteří nás
podporují a pomáhají nám.

Myslivecký ples

Zabijačka a masopust

Hasičský ples

MS Věž vás srdečně zve na tradiční
myslivecký ples, který se koná
v sobotu 19.ledna 2019 v Kulturním
domě ve Skále. Začátek od 20.00
hodin. Zahraje kapela IMPULS.
Rezervace míst B. Šlosar tel.
723300756.

T.J. Věž pořádá v sobotu 16.února
2019
Zabijačkové
hody
s masopustem. Akce se bude konat
ve Věži u hasičárny od 13.00.
Můžete si zde zakoupit zabijačkové
pochoutky jako jsou jitrnice, jelita,
tlačenka nebo polévka, ale také
koláče, koblihy a na zahřátí grog
nebo svařák. Od 14.00 hodin bude
hrát Kalamajka z Havlíčkova Brodu
a při hudbě si můžete zatančit
s maškarami. Všichni jste srdečně
zváni!!!!

Sbor dobrovolných hasičů Věž vás
co nejsrdečněji zve na tradiční
hasičský ples konaný dne
23.2.2019 od 20:00 v Kulturním
domě ve Skále. K poslechu a tanci
zahraje kapela PROFIL. Rezervace
míst možná na tel. 723800674
p.Liška.

Dětský karneval
Mateřská škola chystá, jako každý
rok, dětský karneval v KD ve Skále
v sobotu dne 9. 3. 2019 od 14:00.
Programem bude provázet DJ
Černý.

Radek Vašíček
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Od 1.1.2019 ordinuje za paní
doktorku Mudr. Zuzanu Froňkovou
nová lékařka paní doktorka Mudr.
Alena Zajíčková. Pro pacienty se nic
nemění, nová lékařka bude ve
stávající ordinaci včetně úterního
dojíždění do naší ordinace ve Věži.
Ordinace Havlíčkův Brod
Humpolecká 212, Havlíčkův Brod,
580 01
Telefon: +420 569 427 632

Tisk : TISK Hermann v.o.s.
Uzávěrka tohoto vydání : 31.12.2018
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