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Věž / Leština / Skála / Jedouchov / Mozerov

Historické fotografie: Pohled na obec Věž od "západu". Na fotografii je mimo jiné zachycena stavba nové jídelny pro
zemědělské družstvo.
Od konce května panuje v obci Skála čilý
stavební ruch. Do země již bylo uloženo
více než 1 km nového vodovodního
potrubí. Realizátor stavby, společnost
Stavak,má před sebou ještě zhruba 4,5
km výkopů nové stavby vodovodu. Nyní
nás čeká technologicky složitá část kolem
lihovarského rybníka. Celá stavba je
financována z rozpočtu obce a za
významné podporyn dotace z Kraje
Vysočina.
Pro zřízení vodovodní přípojky je nutné
nechat vypracovat projekt pro územní
řízení, který je nutný předložit na Stavební
úřad v Havlíčkově Brodě. V případě zájmu
je možné se do 30.9.2017 přihlásit na
obecním úřadě ke společnému projektu
na vodovodní přípojky. Projektant

zajištěný obcí, by následně zájemcům
potřebnou dokumentaci vypracoval.
Samozřejmě vše si lze řešit i samostatně.
Součástí přípojky musí být i šachta pro
umístění vodoměru na hranici pozemku.
Vodoměrná šachta nemusí být zřízena
v případě, že to není z technických důvodů
možné, vše je nutné předem konzultovat.
Náklady na stavbu vodovodní přípojky
nese v plném rozsahu majitel připojované
nemovitosti. Obec dodává v rámci stavby
hlavní uzávěr, a část potrubí ve "veřejné"
části na hranici pozemku vlastníka.
Vodoměr bude zapůjčen obcí po uzavření
smlouvy o odběru pitné vody. Spuštění
provozu nového vodovodu je plánováno
na květen 2018.

Martin Bárta

1. místo ve sběru papíru
20. června přijely do mateřské školy
dvě pracovnice z firmy HBH odpady
a přivezly velký dort. Letos, opět po 2
letech, vyhrála naše školka 1. místo
ve sběru papíru. O dort jsme se
rozdělili s dětmi ze základní školy.
Byl moc dobrý!
Všem lidem, kteří sbírají starý papír s
námi, DĚKUJEME!
Starý papír i nadále můžete odkládat
ve vestibulu obecníhoo úřadu. V
případě většího množství je možné
domluvit i odvoz přímo z Vaší
domácnosti.

Plastové odpady
Pro velký zájem z řad domácností
v našich obcí, schválilo zastupitelstvo
nákup nových nádob na plastové
odpady. Nákup nádob podpořil i Kraj
Vysočina částkou 38 tis Kč
z grantového programu Odpady 2017.
Nakoupené nádoby byly následně
distribuovány k jednotlivým zájemcům.
Do těchto nádob můžete odkládat
veškeré plastové odpady, obaly, PET

Sběrné místo Věž

lahve, ale i krabice od mléka, džusů,
tetrapaky, polystyren, mikrotenové
sáčky, nádoby z plastů. Každá
popelnice je vybavena samolepkou
s popisem odpadu včetně číselného
označení , který najdete vždy na obalu
od výrobku. První odvoz svozovou
firmou je naplánován na středu
12.7.2017, následně pak bude vývoz
pravidelně ve středu 1x za 14 dnů.

Na sběrném místě ve Věži lze po
předchozí telefonické domluvě
odevzdávat celoročně objemné
odpady : Starý nábytek, podlahové
krytiny, matrace. Dále také
elektrospotřebiče,
pneumatiky,
bioodpad ze zahrad, větve atd.
Služba je zdarma pro fyzické osoby
řádně platící poplatky za odpady
v našich obcích.

Z kroniky obce
V 50. letech se v naší obci úspěšně
ochotničilo. V kronice z let 1958 a 1959
je zapsáno: „ Členové Osvětové besedy
sehráli 12. a 13. dubna divadelní hru Dům
na rozcestí od Karla Stanislava a tuto hru
předvedli na zájezdu v Herálci 19.dubna
1958. Dne 25. a 26. prosince byla
úspěšně sehrána divadelní hra Jana
Drdy Hrátky s čertem. Byla to jak herecky,
tak dekoračně velmi náročná hra, ale
všichni účinkující, většina z nich mladí,
zhostila se svých úkolů se ctí. I zde zase
platí dík partě Šmída Karla, která
pracovala obětavě při zdolávání
dekorace pro 10 obrazů jmenované hry.
Bude podniknut zájezd i na jiná jeviště,
ale těžko se dá na venkovských jevištích
vybrat taková, kde by se daly vše kusy
dekorace pro tuto hru potřebné umístit.
9. a 10. května 1959 členové Osvětové
besedy sehráli divadelní hru Návštěva

nepřichází. Hra byla sehrána na zájezdu
do Volichova 31. května 1959.“ Kromě
zábavy se obyvatelé i vzdělávali, jak je
patrné ze zápisu v roce 1959: „ Dne 7.
ledna přednášel dr. Pejchl Ladislav v sále
pohostinství o ochraně proti radioaktivitě.
17. března přednáška dr. Černohorského
z Havlíčkova Brodu o kožních chorobách
a jejich léčení. 13. listopadu přednáška
ženského lékaře o chorobách žen a téhož
dne další přednáška pro mládež
o společenském chování a vývoji
dorostu.“ Kromě osvěty přistoupili
zdravotníci i k praktickým krokům.
„ V lednu 1959 Ústav národního zdraví
v Havlíčkově Brodě povolal ke
snímkování a vyšetření občany naší
obce. Nebyl nalezen žádný těžký případ
TBC
a u těch se stíny se provádí
lékařská kontrola a dostávají se patřičné
léky. Vyskytlo se několik případů

žloutenky, žactvo národní školy a
učitelský sbor byly očkovány ochrannou
látkou. Děti i žactvo byly též očkovány
látkou proti TBC.“ Na začátku 60. let byly
v
obci
velmi
aktivní
členky
Československého červeného kříže
v čele s předsedkyní Marií Kinkorovou.
V roce 1962 získaly : „ na sběrové listině
900 Kč a různé žactvo
a prádlo
na pomoc Alžíru“. Proškolené členky také
prováděly desinfekci obou studní
obecního vodovodu chloraminem.
Československý červený kříž v obci
fungoval i v 80. letech. V roce 1987 se
jeho základna rozrostla o rekordních
17 nových členek. Společně sebraly 490
kg starého papíru a 12 kg bylinek.
Zasloužily se o získání třech nových
dárců krve zdarma.
Irena Švecová

COOP prodejna Věž
Milí zákazníci,
opět bych všem chtěla poděkovat
za nákupy v naší prodejně COOP Věž.
Chtěla bych upozornit na to, že po
dobu letních prázdnin bude otevřeno
i v neděli, a to od 8:00 do 10:00. Chléb
a pečivo pouze na objednání. Na
měsíc červenec a srpen je pro Vás
připravena spousta zajímavých akcí, a
to jak víkendových, tak čtrnáctidenních
a měsíčních. Např.:
Od 13. do 16. 7. 2017 - Mléko trvanlivé
polotučné 1l 11,90 Kč, Král sýrů 120g
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23,90 Kč, Krůtí prsa mražená 500g
69,90 Kč. Od 19. 7. do 15. 8. 2017 Bílý jogurt z Valašska 150g 5,90 Kč,
Šunkový salám zauzený 1 kg 99,90
Kč, Smetaná Kysaná 200 g 9,90 Kč,
Mattoni čisté vody 1,5l 9,90 Kč, Kozel
pivo 0,5l 10% 8,90 Kč.
Dále přes léto bude v nabídce spousta
zmrzliny (nanuky, kornouty, polárkové
dorty apod.), piva, alkoholických,
nealkoholických nápojů a další zboží
za skvělé ceny.
V Hitu sezóny
nabízíme věci na piknik, grilování i

koupání.
Např.
grilovací
uhlí,
nafukovací lehátka, kruhy atd. Stále je
v naší prodejně možnost objednání
chlazeného masa (kuřecí, vepřové,
hovězí), závoz je každý čtvrtek.
Všem přeji krásné a pohodové léto.
Těšíme se na shledanou v naší
prodejně COOP.
Za celý kolektiv vedoucí prodejny
Miloslava Komůrková
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Školní rok 2016 – 2017 je za námi
Poslední měsíce školního roku se nesly
ve znamení usilovné práce a snahy
některých žáků o co nejlepší výsledky
a tím pádem o příznivé vysvědčení. Učení
a příprava do školy nebyly ovšem to
jediné, co se v té době dělo. V dubnu
proběhl nově v tomto termínu zápis do
školy. V novém školním roce přivítáme
9 prvňáčků. Na začátku května jsme byli
uklidit okolí pomníku zavražděných na
konci 2. světové války v Hurtově háji.
Uspořádali jsme zábavné odpoledne ke
dni matek. Také na naší škole proběhlo
celostátní testování znalostí žáků
5. ročníku v českém jazyce, anglickém
jazyce a ve všeobecném přehledu.
V druhé polovině května jsme zavítali na
dopravní hřiště umístěné na zimním
stadionu v Havlíčkově Brodě a předvedli
se nám policejní psi. Předposlední den
měsíce května nás navštívili zástupci
projektu „Nejbohatší Ekosystémy Planety
Země“ NEPZ a naše škola jim předala
finanční prostředky, které jsme získávali
za celý školní rok. Mimo jiné bude naše
škola mít na ostrově Sumatra v Indonésii
fotopast, na které budeme moci sledovat,
co se kolem v přírodě děje. Na konci
května také proběhlo školní focení.

A potom jsme se už pomalu začali chystat
na školní výlet. Ten byl letos směřován do
Vranova nad Dyjí. Tam jsme si prohlédli
zámek a po té vyrazili na přehradu, kde
nás čekala vyhlídková plavba. Počasí
nám letos vyšlo a s výletem byla velká
spokojenost. Dále proběhlo ke konci
června vyvrcholení soutěže celoroční
družinové hry Cesta kolem světa. Pod
vedením Mgr. Magdy Bláhové se jí
zúčastnila většina žáků, kteří za svou píli
obdrželi odměnu. Červen jsme potom

zakončili sportovním dnem a předáním
vysvědčení v altánu parku Domova ve
Věži. Před dětmi je prázdninový
odpočinek
a
pedagogové
mají
zaslouženou dovolenou. Letos o kousek
delší. Nový školní rok nám totiž začíná až
v pondělí 4. září.

Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

Mateřská škola
Jarní měsíce byly ve školce stejně nabité
činnostmi a prožitky jako celý školní rok.
Měsíc březen jsme zakončili „Dnem
knihy“, společně s dětmi ze základní školy
jsme vystoupily na „Setkání důchodců“
a při společenské akci na hřišti. S Pavlou
Čechovou a Martinou Douchovou jsme
absolvovali další dvě části Malé technické
univerzity – Stavitelé mostů a věží z Lega.
V měsíci dubnu a květnu proběhly zápisy
do základních a mateřských škol. Osm
předškolních dětí z naší MŠ bylo zapsáno
do 1. třídy Základní školy ve Věži a jedno
děvče do ZŠ v Humpolci. Při zápisu do
mateřské školy byly přijaty všechny děti,
tedy 8. V měsíci dubnu jsme začali s
15 dětmi jezdit do plavecké školičky v HB,
kde jsme absolvovali 10 lekcí. Téměř
všechny děti se naučily plavat, s čímž
jsme se ještě nesetkaly. Společně s dětmi
ze základky jsme se na školní zahradě
seznámili s policejními psovody a třemi
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pejsky a dozvěděli se mnoho o jejich
životě a výcviku. Pro maminky jsme
k jejich svátku připravili zábavné
odpoledne s dílnou, Den tatínků jsme si
užili na školní zahradě stejně jako Den
dětí, obě akce byly sportovně zaměřené.
Den dětí organizovaný společně s Českým svazem žen proběhl za krásného
počasí na hřišti ve Věži, soutěží a
ostatních zábavných činností se
zúčastnilo 98 dětí. Se čtyřmi dětmi jsme
v knihovně obecního úřadu „přivítali“ osm
miminek „do života“. Na školní výlet jsme
s dětmi tentokrát zajeli do Záchranné
stanice
v Pavlově, kde jsme se
dozvěděli mnoho informací o záchraně
raněných zvířat a péči o ně. Z mnoha
zvířat, která se zde léčí, děti nejvíce
zaujala vydra, malá srnečka a veverky
nalezené u nás
ve Věži.
Předposlední červnový týden proběhlo
„Rozloučení s předškoláky“
s

tzv. Malou maturitou, kde děti prokazují
svoji připravenost na školu. Den před
koncem školního roku jsme se těšili na
dopravní hřiště na návsi. Bohužel
nepříznivé počasí nám akci překazilo. Tak
jsme si na kolech všeho druhu zajezdili
alespoň na silnici nad hřištěm. Bylo to
prima. Konec školního roku je tady,
loučíme se s nejstaršími dětmi a už se
všichni těšíme na prázdniny. Tak krásné
léto, hodně zážitků a ať se zase ve zdraví
sejdeme.
učitelky MŠ

Pitná voda
Odběr většího množství vody než
2m3 z obecního vodovodu v jeden
den je nutné s dostatečným
předstihem nahlásit na obecním
úřadě.
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Pohádková Leština
V obci Leština dne 17.6.1017 proběhla
již po šesté akce konaná dobrovolnými
hasiči ,,Pohádková Leština." Děti
čekala trať asi 2 km dlouhá lesem i po
louce. Na začátku je uvítal Krakonoš
a potom potkávaly různé pohádkové
postavičky, kde plnily úkoly. Na konci
cesty plného dobrodružství je čekala
odměna od Michala a Františka z
Kouzelné školky. Také bylo připraveno
občerstvení v podobě párku v rohlíku,
zmrzliny a různých nápojů. Tímto bych

chtěla poděkovat všem postavičkám,
které pomohly při organizaci na
jednotlivých stanovištích. Zároveň
děkuji i všem, kteří věnovali
sponzorské dary. Myslím si, že akce
se vydařila, už jenom to, že na start se
postavilo 155 dětí, mluví samo za
sebe. Těšíme se opět příští rok.
Za SDH Leština
Aneta Šimková

Vítání občánků

Hasičská soutěž
Taneční parket
22.července se na fotbalovém hřišti
ve Věži proběhne další kolo Rebel
Havlíčkobrodské ligy v požárním útoku. O své body do celkového hodnocení ročníku se hasiči poperou
v kategorii muži , ženy a dorost.
Začátek soutěžního klání je od 11:00.
Večer od 20:00 bude opět připraven
letní taneční parket . Tento rok k poslechu a tanci zahraje kapela Impulz.
Po celou dobu konání akce je připraveno bohaté občerstvení. Těšíme se
na Vás.

V sobotu 11. června proběhlo na Obecním úřadu ve Věži vítání občánků. O program se postaraly děti ze Základní a Mateřské
školy ve Věži. Vítaná miminka dostala dárečky a pro maminky byly připraveny květiny. Vítalo se celkem osm občánků: Kopic
Dominik, Švecová Tereza, Nováková Anna, Bártl Vojtěch, Sommer Kryštof, Vojáčková Lucie, Vondráková Anna a Polák
Tomáš.
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