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Historické fotografie: Na spodní návsi ve Věži

V březnu tohoto roku kladně
vyhodnotil Státní fond životního
prostředí naši žádost o poskytnutí
dotace na nákup domácích
kompostérů.
Na
základě
výběrového řízení, které proběhlo
26.4., byla pro dodání kompostérů
za celkovou částku 462 775, Kč bez
DPH, vybrána společnost Naodpad
s.r.o. z Hronova. Kompostéry by
měly být rozdány žadatelům
z našich obcí, kteří se přihlásili
během anketního šetření v minulém
roce, začátkem září 2019. I nadále
probíhají práce na projektové
dokumentaci pro novou kanalizaci
a čistírnu odpadních vod pro obec
Věž. Po necelých dvou letech se
podařilo v květnu letošního roku celé

snažení završit vydaným územním
rozhodnutím ze strany stavebního
úřadu. Nyní nás čekají projektové
práce na projektové dokumentaci
pro stavební povolení. Ta by měla
být dokončena během měsíce září.
Na přelomu zimy a jara se také
podařilo dokončit stavbu napojení
nového vrtu pro zásobování pitnou
vodou a navýšení kapacity úpravny
vody. Celou akci za 1,7 mil. Kč bez
DPH realizovala na základě
výběrového řízení společnost VHS
Žďár nad Sázavou spol. s.r.o.
I tento projekt má přislíbenou
dotační podporu ze strany Státního
fondu životního prostředí ve výši
80%.
Martin Bárta

Ohlédnutí za oslavou výročí obce
V sobotu 15. června na hřišti ve Věži
proběhla oslava 615 let výročí obce
a sraz rodáků. Během dne nám
zahrála
humpolecká
kapela
Lesanka a vystoupili účinkující se
svým bohatým programem. I přes
nezmary počasí se akce vydařila.
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na přípravě
výročí obce. Velké poděkování patří
všem hospodyňkám, které upekly
výborné cukroví a buchtičky.
Utržený výdělek za cukroví poputuje
dětem do Mateřské školy ve Věži.

Školní rok je na konci, prázdniny na začátku
Poslední 3 měsíce školního roku se
nesly ve znamení usilovné práce a
snahy některých žáků o co nejlepší
výsledky a tím pádem o příznivé
vysvědčení. V dubnu proběhl zápis
do školy. V novém školním roce
přivítáme 7 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. Na začátku měsíce
června proběhlo tradiční focení dětí
v parku Domova. Také jsme v tomto
měsíci převzali uvolněný byt ve
škole, který bude postupně ve
spolupráci s obcí přebudován na

novou a pro děti prostornější školní
družinu. A potom už byl na pořadu
dne školní výlet. Letos si žáci
vybírali místo, kam se pojede ve
školním referendu. A jednoznačným
vítězem se stal výlet do Fajn parku,
který leží nedaleko města Chlumec
nad Cidlinou. Místo plné dětských
atrakcí, ale také poučných věcí z
různých oblastí lidského života. A
bylo to tam prostě fajn! Naši žáci se
také podíleli na bohatém programu u
příležitosti 615. výročí založení obce
Věž, který proběhl na fotbalovém
hřišti. 21. června zavítali žáci 3., 4. a
5. ročníku na dopravní hřiště
umístěné na zimním stadionu v

Havlíčkově Brodě. Dále proběhlo ke
konci června vyvrcholení soutěže
celoroční družinové hry.
Pod
vedením Mgr. Magdy Bláhové se jí
zúčastnila většina žáků, kteří za
svou píli obdrželi odměnu. Červen
jsme potom zakončili sportovním
dnem na fotbalovém hřišti a
předáním vysvědčení v altánu parku
Domova ve Věži i za přítomnosti
některých rodičů. Před dětmi je
prázdninový
odpočinek
a
pedagogové mají zaslouženou
dovolenou. Nový školní rok nám
začíná v pondělí 2. září.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž
Zlatá svatba
V měsíci červnu oslavili zlatou
svatbu
Zdeňka
a
František
Grubauerovi z Věže. Přejeme jim
hodně zdraví a stále trvající společné
štěstí.
Praktický lékař
Mudr. Alena Zajíčková z důvodu
dovolené nebude od 08.07.2019 –
21.7.2019 ordinovat.

Fotbal
Úspěšně jsme ukončili soutěže
mladších žáků a starší přípravky.
Celkem máme v obou kategoriích
31dětí. V mladších žácích jsme
postoupili do finálové skupiny, kde
jsme skončili na šestém místě
okresního
přeboru
Havlíčko
brodského okresu. Starší přípravka
odehrála velmi dobrou sezonu a
poprvé hrála i mladší přípravka.
Všechny děti chodily poctivě dvakrát
týdně trénovat a doufám, že budou
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chodit i v nové sezóně, která začíná
koncem srpna. V nové sezóně
budeme opět hrát dvě soutěže.
Velká změna bude u starších žáků,
kde budeme hrát na větším hřišti a
zápasy bude pískat delegovaný
rozhodčí. Chtěl bych moc poděkovat
dětem, trenérům, rodičům a všem za
kladný přístup a obětavost.
Radek Vašíček

Pedikúra
Pedikérka Jaroslava Medová přijede
na pedikúru ve čtvrtek 11.07.2019
od 9:00 – 16:00 hodin v čekárně
lékaře na OÚ. Pedikérka ošetřuje
kuří oka, zarostlé nehty, popraskané
paty. Telefonní kontakt: 728 217 761
Letní taneční parket
Členové sboru dobrovolných hasičů
ve Věži, Vás co nejsrdečněji zvou
na letní taneční parket, který se bude
konat 20. července od 20:00 na
fotbalovém hřišti. K poslechu a tanci
zahrají Starý klády. Těšíme se na
Vás.
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Jaro je tady a s ním přichází teplé
dny a hodně sluníčka. Trávíme
mnoho času na školní zahradě – v
písku, v domečku, ale také pod
sprchou, kde děti alespoň na chvíli
ochladí rozpálené tváře.
Ale ani teplé dny nezastaví naše
aktivity. Ve školce prožíváme
„Projektový den Malé technické
univerzity“ s Pavlou Čechovou (byl
moc prima). Opět za námi přijel se
svým zábavným
a poučným
vystoupením klaun Fugo, Pernštějni
s „Hrou na dobu rytířů a princezen“
a také slečna redaktorka z
Havlíčkobrodského deníku, kde
později vytiskli několik fotografií z
naší MŠ. Duben a květen byl ve
znamení zápisů, toho prvního do
základních škol ve Věži a v
Humpolci se zúčastnilo 8 dětí. Byly
zapsány. V mateřské škole přišlo k

Mateřská škola

zápisu 9 dětí, i ty všechny v příštím
školním roce nastoupí. Také jsme
vyjeli na několik výletů – nejdříve k
záchranářům a hasičům do
Humpolce, na „Den otevřených
dveří“ Městské policie v Havl. Brodě,
do Vodního domu v Hulicích a
vlakem z Humpolce do Havl. Brodu.
Užili jsme si odpoledne s
maminkami (Den maminek), s
tatínky (Den tatínků) a také jsme 2x
oslavili svátek dětí. Jednou společně
s asi stovkou dětí na hřišti ve Věži a
podruhé ve školce. Aby nebylo
veselých dnů málo, přinesly si děti z
domova různé hudební nástroje a
školkou se nesl velký „koncert
dětské kapely“ (těžký metal). Jako
školka jsme se také prezentovali při
vystoupení na „Setkání důchodců,“
při oslavách 615 let Obce Věž a s
Anetkou, Aničkou, Viktorkou a

Vašíkem jsme na obecním úřadě
přivítali 12 malých miminek „ do
života“. Do ZŠ za námi přijelo
„Sférické kino“, což je promítání ve
stanu a na zahradu MŠ cvičený pes
Bordie s paní Kohoutovou z
Canisterapeutického
sdružení
Kamarád.
Náš školní rok ukončilo „Rozloučení
s předškoláky“ a jejich rodiči a
hudební pořad v KD Ostrov v
Havl.Brodě.
Končí další školní rok a tak bychom
chtěli poděkovat všem, kteří naší
školku podporovali a hlavně rodičům
za skvělou spolupráci, podporu a
výborné vztahy. Všem přejeme
krásné prázdniny plné sluníčka a
veselých zážitků.
Učitelky MŠ

Školkovské perličky:
 ta žížala se tak dlouho opalovala,
až je mrtvá
 já jsem si zastrčil podolek do
ponožek
 p.uč. kdyby se stalo něco vážného,
tak mě volejte!
 já jsem královna a musím velitovat
(velet)
 tyhle ponožky mi slušej
 mně je hic na kraťasy
 při hovorech o alkoholu – moje
máma pije šampáňo a pak z toho
krká
 někdo má taky halušky (halucinace)
Skalská pouť
SDH Skála Vás zve na tradiční
Mateřská škola a sběr papíru
pouťové posezení, které se koná
I letos se naše mateřská škola zapojila do soutěže ve sběru starého papíru. 17. 8. 2019 od 14,00 hodin
Díky spoluobčanům, kteří třídí a nosí starý papír na obecní úřad, se u Kulturního domu ve Skále.
nashromáždilo téměř 11 tun. Stejně jako minulé roky jsme se bezkonkurenčně K poslechu a tanci zahraje DJ Jarda
umístili na 1. místě. Za HBH odpady nám paní Holešáková a paní Medová
přivezly velký a výborný dort, o který jsme se jako vždy podělili s dětmi ze Němec. Těšíme se na Vás
základní školy.
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Vítání občánků

Druhou sobotu v červnu se na Obecním úřadě ve Věži vítali do života noví občánci. Vítání doprovázely děti z MŠ a ZŠ
Věž. Vítalo se celkem 12 občánků – Valentýna, Zuzana, Adéla, Anežka, Dita, Ema, Gabriela, Jakub, Karolína, Mikuláš,
Natálie a Rozálie.
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