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Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál do nového
roku 2016 především hodně štěstí,
spokojenosti a pevné zdraví.
V uplynulém roce se naše práce zaměřila
na přípravu větších projektů a tak jsme
převážnou část naší energie soustředili do projektových prací, jednání s úřady
a v mnoha případech i s vlastníky
pozemků. Nyní máme dokončenou
kompletní dokumentaci k připravované
lokalitě pro výstavbu 14 rodinných domů
ve Věži, která v těchto dnech prochází
posledním procesem schvalování na
příslušných úřadech.
Na svém začátku schvalovacích procesů
je vypracovaná dokumentace pro územní

řízení nového vodovodu pro obec Skála
a napojení obce Leština.
Z pohledu evropských dotací čekáme
na vyhodnocení naší žádosti o podporu
při nákupu nových velkoobejmových
kontejnerů a menších nádob na odpady.
Tento projekt by v případě schválení
otevřel cestu k efektivnějšímu
a přístupnějšímu odevzdávání odpadů
a to především objemných odpadů ,
bioodpadů, papíru a kovů v našich obcích.
Během roku 2015 proběhla kompletní
rekonstrukce kuchyně a jídelny v Mateřské
škole (726 720,- Kč), dokončili jsme
výměnu původního vodovodu v obci
Leština (700 726,- Kč ), rozšířením
veřejného osvětlení jsme rozsvítili cestu

k autobusové zastávce Leština ( 22 059,Kč), probíhaly také opravy na vodovodu
ve Věži (330 000,-). Nemalé částky
samozřejmě padly také na vypracování
výše uvedených projektů.
Nyní doufám, že se vše podaří
a připravované akce během roku 2016
začnou z té papírové podoby přecházet
na podobu reálnou a co nejdříve začnou
sloužit svému účelu.
Martin Bárta

Jako každý rok Kraj Vysočina pořádá
i letos akci Čistá Vysočina. Cílem je za
pomoci dobrovolníku provést jarní
úklid přírody. Sběr odpadků probíhá
v okolí silnic na Vysočině a na
veřejných prostranstvích v obcích
a městech.
Každoročně se do této akce v našich
obcích zapojují všechny spolky
a mnoho dalších dobrovolníků. Pokud
by jste se chtěli i vy do této akce zapojit

stačí, jen když nám do 29.2.2016
nahlásíte Váš zájem a nápad na místo,
které je potřeba podrobit jarnímu
úklidu. Společně se můžeme zaměřit
na okolí silnic,cest, ale i lesy. Zajistíme
pro Vás ochranné pomůcky, pytle na
odpadky a odvoz a likvidaci sebraného
odpadu. Úklid bude probíhat v termínu
od 11.4. do 24.4. 2016.

Společnost ADLP, s.r.o.; České
Budějovice zajišťuje spoj č.320912 2,
který jezdí každý pracovní den
z Hradce Králové do Českých
Budějovic. Tento spoj je možné využít s

odjezdem 17:40 na dopravním
terminálu v Havlíčkově Brodě,
nástupiště č.17. Ve Věži pak 17:54
a do Humpolce, mléčné lahůdky
přijíždí v 18:08.

Martin Bárta

Doplatky za vodné – stočné 2015,
místní poplatky za odpady r.2016 a za
psy r.2016 se budou vybírat v termínu
od 15.2. 2016 – 31.03. 2016
Poplatek za svoz odpadů v roce 2016
je shodně jako v roce 2015 500 Kč.
Záloha na vodné – stočné r. 2016 se

bude vybírat od 1.4.2016 do
31.08.2016.
Tímto připomínáme úpravu cen
vodného v roce 2016, za 1 m3 zaplatíte
18 Kč bez DPH a za pronájem
vodoměru 200 Kč bez DPH za rok.

Občan ČR může mít jen jedno místo
trvalého pobytu na našem území a to
v objektu, který je určen pro bydlení
nebo individuální rekreaci a je označen
číslem popisným nebo evidenčním.

nevlastní, úředně ověřené písemné
potvrzení oprávněné osoby o souhlasu
s přihlášením trvalého pobytu. Takové
potvrzení se nevyžaduje v případě,
že oprávněná osoba potvrdí na
obecním úřadě (ohlašovně pobytu).
Oprávněná osoba předloží doklad o
vlastnictví či doklad o oprávnění užívat
dům, byt.
- vyplněný a podepsaný "Přihlašovací
lístek k trvalému pobytu" (dostanete na
OÚ).
Správní poplatek 50,- Kč za změnu
místa trvalého pobytu.

Občan hlásí změnu trvalého pobytu na
ohlašovně v místě nového trvalého
pobytu.
co musíte předložit:
- platný OP
- doklad o vlastnictví domu nebo bytu
(výpis z katastru nemovitostí, nájemní
smlouvu) anebo, pokud doklad
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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

Věž 17
582 56 Věž
tel.: 569 432 610
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

Počet obyvatel k 31.12.2015
Věž: 554
Leština: 100
Skála: 95
Jedouchov: 41
Mozerov: 12
Celkem: 802
Narozených v roce 2015: 8
Zemřelých v roce 2015: 8
Věkový průměr k 31.12.2015
Věž: 41,56
Věž Domov: 59,84
Leština: 44,39
Skála: 43,25
Jedouchov: 42,65
Mozerov: 26,2
Celkem: 43,63
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Co to je?
Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál, tedy Czech POINT je
projektem, který by měl zredukovat
přílišnou byrokracii ve vztahu občan –
veřejná správa. V současnosti musí
občan navštívit několik úřadů k vyřízení
jednoho problému. Czech POINT slouží
jako asistované místo výkonu veřejné
správy, umožňující komunikaci se státem
prostřednictvím jednoho místa tak, aby
„obíhala data ne občan“.
Co poskytujeme?
•1. Výpis z Katastru nemovitostí.
O výpis z Katastru nemovitostí České
republiky může požádat anonymní
žadatel. Výpis lze po žadovat na základě
listu vlastnictví nebo podle seznamu
nemovitostí. Pokud žadatel žádá výpis
podle listu vlastnictví, musí znát
katastrální území a číslo listu vlastnictví.
Vydání první strany výpisu je zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100,- Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč. Pokud žadatel žádá o výpis podle
seznamu nemovitostí, měl by znát
katastrální území a dále buď parcelní
číslo požadované nemovitosti, jedná-li se
o pozemek, nebo stavební parcelu nebo
číslo popisné, jedná-li se o stavbu.
I v tomto případě je ověřený výstup
zpoplatněn stejně. O výpis lze zažádat i
podle seznamu jednotek, v případě, že
budova je dělena na jednotky, což je
typické u větších staveb, dělících se na

V průběhu měsíce listopadu jsme pro
Vás na sběrná místa ve Věži
u obecního úřadu, ve Skále u kulturního
domu a v Leštině na návsi, umístili
nové nádoby na jedlé tuky a oleje.
Nádoby jsou černé barvy s oranžovým
označením.
Podmínkou sběru použitých rostlinných
olejů je, aby byly do sběrných nádob
ukládány v uzavřených obalech,
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jednotlivé byty, garáže atd. V tomto
případě pochopitelně musí žadatel znát
nejen popisné číslo domu, ale i přesné
číslo bytu v domě.
•2. Výpis z Obchodního rejstříku.
O výpis z Obchodního rejstříku České
republiky opět může požádat anonymní
žadatel. Výpis lze požadovat na základě
znalosti IČ obchodní organizace. I zde je
vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100,- Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč.
•3. Výpis z Živnostenského rejstříku.
I v tomto případě může o výpis
z Živnostenského rejstříku České
republiky požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě znalosti
IČ obchodní organizace. I v tomto případě
je vydání první strany výpisu zpoplatněno
částkou, jejíž maximální výše je zákonem
omezena na 100,- Kč; každá další strana
výpisu je zpoplatněna částkou, jejíž
maximální výše je zákonem omezena na
50,- Kč.
•4. Výpis z Rejstříku trestů.
Podle §11a odst. 1 zákona č. 269/1994
Sb. o Rejstříku trestů v platném znění, lze
vydat výpis z evidence Rejstříku trestů
osobě, které se výpis týká, pouze na
základě písemné žádosti. Tuto žádost
není třeba ručně vyplňovat, klient ji obdrží
vyplněnou k podpisu předtím, než mu je

například PET lahvích, uzavřených
kbelících nebo kanystrech.
Sběrné nádoby jsou určeny k ukládání
použitých fritovacích olejů a ztužených
jedlých tuků. Nelze do nich dávat
technické oleje, maziva a kapaliny.
Sběr potravinářských olejů je dalším
prvkem ve zkvalitňování systému
odpadového hospodářství obce, který
přispěje k ochraně životního prostředí.

výpis z Rejstříku trestů vydán; tuto žádost
úřad archivuje dle zákona. Osoba, které
lze na pracovišti Czech POINT výpis
vydat, musí mít platný doklad totožnosti
a musí mít přiděleno rodné číslo.
To znamená, že výpis se může vydat
i cizincům, kteří mají například trvalé
bydliště v České republice. Na
pracovištích Czech POINT lze vydávat
výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o
výpis z Rejstříku trestů na základě úředně
ověřené plné moci.
V případě, že je možné vyřídit žádost
o výpis z Rejstříku trestů elektronicky,
zaplatí klient podle zákona za tento výpis
100,- Kč jako správní poplatek úřadu za
přijetí žádosti o vydání výpisu z evidence
Rejstříku trestů. Na tento výpis se
nevylepuju žádný kolek.
•5. Výpis z bodového rejstříku řidičů
Ze systému Czech POINT je možné
pořídit také výpis z bodového rejstříku
řidičů.
V případě, že žádost nemohla být
vyřízena elektronicky a musí být
manuálně zpracována na pracovišti
Rejstříku trestů, musí žadatel o výpis
požádat způsobem podle §11 odst. 1
zákona č. 269/1994S. o Rejstříku trestů
v platném znění – tedy formou papírové
žádosti. Výpis stojí 100,- Kč.
Veronika Vašíčková

Použitý rostlinný olej nachází další
uplatnění v energetice, stavebnictví
i lesnictví.
Sběr a odvoz odpadu pro naši obec
zajišťuje bezplatně společnost SLUŽBY
MĚSTA JIHLAVY s.r.o.
Martin Bárta
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Závěr roku 2015 proběhl v naší
škole tak jako každý rok. Na
začátku prosince přišel tradičně
Mikuláš s čerty a andělem. Ukápla
nějaká slzička a hlavně se
slibovalo, jak se všichni zlepší
a budou hodní. Naštěstí se to
obešlo bez odnosu do pekla.
Tou dobou už probíhal intenzivní
nácvik na vánoční besídku. Letos
se konala 15. prosince a účast
rodičů, příznivců školy a všech
ostatních příchozích se blížila číslu
100. Příště budeme muset školu asi
nafouknout… Program se vydařil a

všem přítomným se líbil. Druhý den
jsme s tímto vánočním programem
vyrazili do Domova pro dospělé
ve Věži. 17. prosince jsme viděli
pohádku s rytíři a 22. prosince jsme
si ve škole rozdali dárečky s tím, že
se opět sejdeme 4. ledna 2016.
Na závěr tohoto příspěvku mi
dovolte
jménem
všech
zaměstnanců ZŠ a MŠ Věž popřát
do roku 2016 vše nejlepší, zdraví,
štěstí a pohodu.
Mgr. Zdeněk Posejpal
ředitel ZŠ a MŠ Věž

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

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

Divadelní
představení,
knihovna,
besídky, plavání, výlety, ale taky
bezpečnostní a další výukové akce. To
všechno a mnohem víc pro naše
nejmenší dělá Základní škola a
Mateřská škola ve Věži. Když k tomu
připočteme také fakt, že se za poslední
dobu hodně změnila i školní jídelna,
která vsadila na zdravější stravu,
nezbývá než za tu všechnu péči
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a starost poděkovat. Možná to někdy
vypadá, že rodiče tohle všechno berou
jako samozřejmost, ale není to tak. A tak
na začátku nového roku za to vše moc
děkujeme
a
přejeme
všem
zaměstnancům hodně zdraví a pevné
nervy.
rodiče

Věž 145
582 56 Věž
Telefon: 569408111
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Na Vánoce se s dětmi vždy moc těšíme.
Letos naše přípravy začaly již
v listopadu zpěvem vánočních písniček.
Trochu strachu jsme prožili při čekání na
Mikuláše, anděla a čerty, kteří k nám
každoročně přicházejí z Domova ve
Věži. Ale i tentokrát přinesli dětem
kromě strachu také radost a dárečky.
K radostnému prožití adventního času
přispělo i zdobení stromečku, pečení
cukroví, “Vánoční dílna” pro rodiče, kde
jsme společně vyráběli svícny a ozdoby
na vánoční strom na návsi, pohádkové
představení
divadla
Pernštejni,
návštěva pohádkové babičky Květušky
a imitátora zvířat Kvida.
Ve středu 16. prosince jsme navštívili
obyvatele Domova ve Věži, abychom je
potěšili vánočními písněmi, básněmi
a tanečky. Poté nás ve školce čekaly
dárečky od “Ježíška“. Bylo jich opravdu
hodně, a to také díky sponzorům z řad
rodičů, kteří se finančně podíleli na
jejich pořízení.
Patří jim velký dík.
Ve čtvrtek jsme vše připravili na setkání
s rodiči a rodinnými příslušníky. Čekalo
nás “Vánoční zvonění” ve školce, kde
děti zpívaly, přednášely a tančily, a poté
jsme všichni za zvonění zvonečků a při
světle lampiónků došli na náves
k vánočnímu stromu. Zde rodiče s dětmi
pověsili vyrobené vánoční ozdoby
a společně jsme s mnoha dalšími lidmi,
kteří s námi přišli “pobejt”, zazpívali
několik vánočních koled. Příjemný večer
zakončil úžasný ohňostroj.
Děkujeme touto cestou všem občanům,

kteří podpořili naší akci.
Do Vánoc ještě zbývalo pár dní.
V pondělí jsme byli pozváni na návštěvu
do základní školy, abychom zatančili
a poté shlédli pohádku hranou školáky.
Nakonec jsme si společně zazpívali
vánoční koledy.
Poslední den ve školce v tomto
kalendářním roce jsme si zpříjemnili
“dárečkováním”. Děti společně s rodiči
pro své kamarády připravili 2 dárečky.

I ten poslední den byl pro děti radostný
a plný překvapení.
Děkujeme
rodičům
i
ostatním
příznivcům mateřské školy, panu
starostovi Martinu Bártovi, paní
Veronice Vašíčkové, panu Janu
Loskotovi za celoroční velmi dobrou
spolupráci

- já mám ráda bramboračku, ale suchou
- chlapec volá na děti: “ holko a chlape, pomožte mi!”
- já když jsem byl ještě malá holka,(ale ty seš kluk!), …ale ne, když jsem byl malá holka! (ty seš kluk!) ..no jo, ale když jsem byl
malá holka, tak jsem čůrala do plínek, víš?
- ten život je až moc těžkej
- já budu s mamkou v práci a ona mi bude pomáhat a pak budu učitelka (s povzdechem)… to se tak dětem stává
- jsem ale úplně zblblej
- první reakce na hromadu dárků pod stromečkem: - já se z toho asi zblázním!!!
Učitelky a děti MŠ
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Nejstarším spolkem ve Věži je sbor
dobrovolných hasičů, který v letošním
roce slaví 120 let od svého založení.
Sto dvacet let – jak jednoduché
sousloví…. Kolik však obětavosti,
práce, lidských tragédií, ale i radosti a
šťastných okamžiků se skrývá za tím,
řekne-li se 120 roků dobrovolné
hasičské práce od založení hasičského
sboru ve Věži. V celém tomto vývoji se
nenajde období, kdy by sbor procházel
bez nesnází. Jen nesmírná obětavost
hasičů dokázala překonat všechny
nástrahy vývoje a získat příznivce a
pochopení. Je to historie několika
generací, které vždy byly v popředí
všeho dění a byly oporu obce.
Dne 7. března 1895 byl po vzoru
okolních obcí založen ve Věži
dobrovolný hasičský sbor. Tento nově
vzniklý hasičský sbor se skládal ze 23
místních, převážně majetných občanů
obce a byl podporován i místním
velkostatkářem. Ještě v roce svého
založení byl sbor přijat do okresní
hasičské jednoty německobrodské jako
její řádný člen. (Dle dobových
statistických ročenek). Krátce po svém
založení si sbor zakoupil ruční
stříkačku se kterou zasahoval při
požárech nejen doma, ale i v okolních
obcích.
29.září roku 1904 v Leštině u pana
Františka Myšičky
9. září 1906 při požáru u pana Václava
Sochora ve Věži
23. listopadu 1906 ve Skále u pana
Karla Sochora
v roce 1907 v Leštině u pana Antonína

Matouška
23. července 1911 ve Věži u pana
J. Krůbka
21. října 1911 ve Skále u pana Rudolfa
Kameníka
15. března 1912 znovu u pana
Antonína Matouška v Leštině
16. dubna 1912 ve Skále, kde hořela
stodola u stavení č.p. 1
Poslední pomoci při požárech v té době
byly zaznamenány v roce 1914, kdy
sbor zasahoval v Herálci a to 3. září u
požáru stavení pana Františka
Nápravníka,
9. října ve Věži u pana Adamce
V roce 1906 bylo v obci 109 popisných
čísel se 640 obyvateli. Sbor byl
zařazen do župy Humpolecké a měl 10
činných členů, vlastnil 2 čtyřkolové
stříkačky, 140 metrů hadic, 8 savic, dva
opěrné a jeden hákový žebřík, dva
trhací háky, jednu pochodeň, 23
výzbrojí pro mužstvo, to vše v ceně
3.500 korun. V tomto roce sbor
absolvoval pět cvičení, čtyři stáže nebo
hlídky a zasahoval u dvou požárů.
Hlášení pro Zemskou ústřední
hasičskou jednotu království Českého
sepsal a podepsal Václav Sochor,
jednatel sboru.
26. července 1914 vypukl požár, zatím
největší v dějinách lidstva, 1. světová
válka. Zde však sbor nezasahoval
přímo, ale někteří jeho členové
narukovali a mnozí se již nevrátili.
Dne 3. února 1923 oznamuje Zemský
správní výbor v Praze Obecnímu
úřadu ve Věži, že ukládá české zemské
pokladě, aby poštovním úřadem

vyplatila z hasičského fondu podporu
1.200 Kč. Obec je povinna pečovati
o to, aby bylo této podpory upotřebeno
ihned na zaplacení dluhu na hadice
a jiné hasičské nářadí (2.700 Kč.) z
roku 1921 u pana Kříže.
10. května 1923 bylo Okresním výboře
v Německém Brodě stanoveno jeti
k požárům v obcích: Malé Kojkovice,
Velké Kojkovice, Mozerov, Krásná
Hora, Čekánov, Mozolov, Jedouchov,
Hlavňov,
Bezděkov,
Kvasetice,
Květinov, Radňov, Koječín, Herálec,
Skála, Boňkov, Zdislavice a Leština.
Když ruční stříkačka dosloužila,
zakoupil si sbor stříkačku motorovou od
firmy Smékal ze Slatiňan, která sloužila
do roku 1939.
Dne 13.11.1939 byl sepsán Pamětní
list u příležitosti zakoupení motorové
stříkačky od firmy Inž. Bohuslav Ebert
v Praze 8, Drahojedova 1164.
Sbor zakupuje dvoukolovou motorovou
stříkačku s úplně novým 2 taktním 4
válcovým motorem o síle 50 koní,
s patentním kombinovaným čerpadlem
pro výkon 1.600 – 1.700 litrů vody za
minutu, s kompletním 3 proudovým
vybavením a to vše za 27.500 korun.
Stroj bude dodán v barvě khaki
s nápisem „Hasičský sbor Věž 1939“.
Tato stříkačka sloužila až do
šedesátých let, kdy byla sboru
přidělena nová – moderní stříkačka PS
8. Krátce po 2. světové válce obdržel
sbor trofejní automobil....
František Grubauer st.

Hasičský ples
V Základní škole ve Věži se dne 5. 2.
2016 uskuteční zápis žáků do
1. ročníku školního roku 2016 – 2017.
K zápisu se dostaví děti narozené do
data 31. 8. 2010. Nezapomeňte
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přinést rodný list dítěte a svůj
občanský průkaz. Zápis se koná
v budově školy od 13.30 do 15.30
hodin.

Členové sboru dobrovolných hasičů ve
Věži Vás co nejsrdečněji zvou na tradiční hasičský ples, který se bude konat
v sobotu 20.února od 20:00 v kulturním
domě ve Skále. K poslechu a tanci
zahraje kapela Tandem. Vstupné 80,Kč. Rezervace míst pan Luboš Liška
tel: 723 800 674.
Obecní listy

-

V Domově ve Věži pracuji již přes 20
let. Po dobu mého zaměstnání působí
již třetí vedení, z nichž každé vytvářelo
a stále vytváří dobré prostředí pro
zaměstnance i klienty zařízení.
Za posledních 20 let prošla budova
rozsáhlými
rekonstrukcemi,
které
přispívají
k
lepším
pracovním
podmínkám a zároveň zvyšují komfort
klientů.
V současné době pracuji v přímo
obslužné péči. Má práce je náročná
fyzicky, ale především psychicky
a nelze ji vykonávat bez týmové
spolupráce, která je nutná napříč
veškerých úseků. Pracuji v nepřetržitém
provozu včetně svátků. Během noční
směny sloužíme pouze ve dvou, tudíž je

nutná absolutní důvěra vůči kolegyni.
Nese to i značnou zodpovědnost. Všem
klientům se snažíme utvářet pocit
rodinné pohody a pomáhat jim v jejich
běžných životních situacích.
Každý zaměstnanec přímo obslužné
péče je klíčový pro určenou skupinu
klientů a měl by mít pro ně význam
„důvěrníka“, za kterým může kdykoli
a s čímkoli přijít. Díky této spolupráci
má klient možnost zapojit se do
běžného života nebo se mu alespoň
přiblížit.
Dovoluji si tvrdit, že tuto profesi nemůže
vykonávat každý, neboť je spíše
posláním. Má pracovní náplň je pestrá
a jsem ráda, že mi je umožněno pro tuto
organizaci pracovat. Své zaměstnání

bych určitě nechtěla měnit.
Když jsem se před osmadvaceti lety do
obce Věž přivdala, už tehdy zde Domov
byl a působil na mě jako nedílná
součást. Nikdy jsem necítila obavu ze
soužití s klienty v obci. Domov vnímám
jako významného zaměstnavatele.
Po revitalizaci parku byl opět
zpřístupněn veřejnosti, která tam může
chodit relaxovat stejně jako klienti.
Někteří klienti se nesmazatelně zapsali
do paměti občanů. V současné době je
snaha o užší spolupráci mezi Domovem
a občany Věže.
Radka Havlová

V sobotu 5. prosince se ve Věži
na návsi uskutečnil 1.ročník mikulášské
nadílky.
Mnoho lidí přiložilo ruku k dílu.
Na stánkách se prodávala keramika,
kterou vyrobily děti ze Základní školy
ve Věži pod vedením p.učitelky Mgr.
Zuzany Sommerové, také vánoční
cukroví, které napekly maminky
a hospodyňky a další drobné výrobky
žen z Věže.

Zatímco se čert seznamoval s hříšníky
a Mikuláš odměňoval ty hodné, mohli
se přihlížející rodiče i ostatní
návštěvníci zahřívat teplým čajem
a svařeným vínem.
Celý výtěžek, který se podařilo získat
byl po rozhodnutí dětí věnován na
charitativní výpomoc. Po domluvě
s oblastní charitou v Havlíčkově Brodě
byla vybrána rodina v tíživé situaci ze
Světlé nad Sázavou, které jsme předali

11000,- Kč.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří
jakýmkoliv způsobem pomohli a díky
nimž mohl proběhnout tento velice
příjemný večer. Všichni přispěli k dobré
věci.
Děkujeme a již nyní se těšíme na další
ročník.

Mateřská škola chystá, jako každý rok,
dětský karneval v KD ve Skále v
sobotu dne 19. 3. 2016 od 14:00
programem bude provázet DJ Libor
Veselý.

Myslivecký spolek Věž Vás srdečně
zve v sobotu dne 23.1.2016 od 20:00
do KD Skála na tradiční Myslivecký
ples. K tanci a poslechu zahraje
Variace. Vstupné 100,- Kč .
Rezervace míst pan Bohumil Šlosar
tel: 723 300 756.

Český svaz žen srdečně zve na
Maškarní ples, který se bude konat v KD
ve Skále 12. března 2016 od 20.hodin.
K tanci a poslechu zahraje duo Zdenek
a Jirka.

-

Obecní listy
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