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SLOVO STAROSTY

foto: J. Hlavin
Letošní Zahradu Věžky JARO 2016 navštívilo 28 tisíc lidí. Více uvnitř.

foto: J. Hlavinková

DOBROVOLNÍ HASIČI MAJÍ NOVÝ SPECIÁLNÍ VOZÍK
Místní dobrovolní hasiči už
nebudou muset převážet stříkačky,
čerpadla a hadice v autě. Obec
jim pro jednodušší manipulaci
a šetření vozu nechala vyrobit
speciální vozík.
“Inspirovali jsme se u hasičů
z Pačlavic, kteří jej mají. Teď, když
pojedou hasiči k zásahu nebo na
soutěž, pouze zapřáhnou vozík

a nemusí složitě nakládat dovnitř
vozu všechno vybavení, čímž trpěl
nejen interiér, ale i tlumiče. Jen
stříkačka váží asi 120 kilogramů.
A auto je pouze dva roky staré,“
objasnil okolnosti starosta Aleš
Bosák.
Vozík je speciální tím, že má
silnější nápravu a vevnitř jsou
kompletně na zakázku vyrobené

konstrukce pro uchycení stříkačky,
držáky na hadice a čerpadla.
V plánu je ještě nákup ponorného
kalového čerpadla. Hasiči budou
mít takto naložený vozík připravený
v garáži a během několik minut
budou připraveni k výjezdu.
Vozík vyrobila soukromá firma
z Velkého Meziříčí za cenu 65 000
korun.

V HOSPODĚ U HAJNÉHO JSOU DVA NOVÉ SALONKY
Zastupitelé chtěli využít volných
prostor v prvním patře přístavby
v bývalé myslivecké budově
a nechali zbudovat dva salonky.
Lidé je budou moci využít při
rodinných oslavách, když budou
chtít mít soukromí, nebo když
už bude obsazena hospoda.
Původní hrubá stavba tak bude
mít své využití. V místnosti byly jen
obvodové zdi, a tak se muselo vše

www.obecvezky.cz

vybudovat.
„Udělali jsme podlahy, omítky,
zateplení, sádrokartonové stropy,
rozvody elektřiny, vody, topení
a dodělali jsme část střechy.
Místnost také bylo třeba odvlhčit
a vymalovat,“ vyjmenoval starosta
Aleš Bosák.
Velká místnost se dá buď využít
celá, nebo se může rozdělit na
dva salonky. Do obou místností

se vejde až 25 lidí. Hned vedle
salonků se vybodovalo nové
sociální zařízení, aby se nemuselo
chodit dolů do přízemí. Dělníci
také poupravili schodiště.
V saloncích bylo položeno nové
lino a ve velkém sále je zcela nový
barový pult. Celá investice vyšla
obec na přibližně 600 000 korun.
texty: J. Hlavinková

Vážení spoluobčané,
jsem velmi rád, že vás mohu
přivítat u nového zpravodaje.
Už před volbami jsme si v našem
volebním programu vytyčili
prioritu zlepšit komunikaci
s vámi a lépe vás informovat
o dění v obci. Nový zpravodaj
bude vycházet třikrát ročně
(květen, září, leden) a budete
jej zdarma dostávat do svých
schránek.
V tomto čísle bych se rád
ohlédnul za loňským rokem,
kdy se nám podařilo zrealizovat
akce za několik milionů korun.
Věřím, že všichni máme společný
zájem o to, aby se nám tady
dobře žilo a obec se rozvíjela
ke spokojenosti všech. Díky
spoustě investičních akcí se naše
obec zvelebuje a dostává se do
zájmů nových potencionálních
spoluobčanů, kterým můžeme
mnohé nabídnout. Například teď
prodáváme 6 pozemků v lokalitě
U Mlýna.
Děkuji všem, kteří se podílíte
na organizaci společenských
setkání, dobré atmosféře v obci
a podporujete místní spolky svou
účastí na jejich akcích, které pro
vás dobrovolně a se zapálením
chystají.
Srdečně Vás zvu na zasedání
našeho zastupitelstva, vaše
nápady, podněty, ale i stížnosti
a připomínky jsou vítány. Těším
se s Vámi na setkání na obecním
úřadě nebo v obci.
S úctou, Aleš Bosák
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NA HŘBITOVĚ BUDE BEZPEČNĚJI
Obvodové zdi místního hřbitova jsou v havarijním stavu, kapacita hrobových míst už
nedostačuje a také vstupní brána nevyhovuje
a nesplňuje podmínky pro bezbariérový
vstup. Zastupitelé chtějí současný stav změnit,
a proto nechali vypracovat projekt na rozšíření
a rekultivaci hřbitova a podařilo se jim získat
dotaci.
„V 1. etapě necháme zbourat stávající zdi
a vybudovat nové. Oplocení je v havarijním stavu a hrozilo riziko úrazu návštěvníků hřbitova
a poškození hrobů,“ vysvětlil starosta Aleš Bosák.
Dalším důvodem revitalizace je rozšíření
kapacity o 27 nových hrobů. Ve 2. etapě, která se bude dělat příští rok, vznikne nové kolumbárium a rozptylová loučka. Objekt, který

v minulosti sloužil jako márnice, bude zbourán
a na jeho místě vznikne plocha pro sběrné nádoby na tříděný odpad. Vstupní brána se bude
rekonstruovat a bude vsazena do nových betonových dílců v kombinaci s kovovou plotovou výplní. Tím zůstane zachován historický
ráz hřbitova. Vstupní plochy budou srovnány
a díky tomu budou mít hendikepovaní občané pohodlnější přístup. Dojde také ke zpevnění stávajících chodníčků ze zámkové dlažby
a parkovacích stání pro deset aut. Oprava
bude zahájena v těchto dnech, kolaudace je
naplánovaná na listopad. Celkové náklady jsou
1 553 282 Kč, z toho dotace činí 59,98 %. Finanční prostředky poskytl Zlínský kraj z Programu na podporu obnovy venkova.

Místo márnice bude sběrné místo
na tříděný odpad.

POZEMKOVÝ ÚŘAD FINANCUJE ZPEVNĚNÍ POLNÍCH CEST

Zakázku vysoutěžila firma Eurovia.

Pozemkový úřad začal realizovat projekt,
který je připravený už deset let, ale teprve teď se pro něj našly peníze. Jedná se
o zpevnění dvou polních cest s pracovním
názvem C1 a C5.
„V rámci komplexních pozemkových
úprav se budují asfaltové cesty, aby se majitelé polí byli schopni ke svým pozemkům
pohodlně dostat. Projekt počítá s opravou
deseti polních cest, prozatím se dělají dvě,“
uvedl starosta Aleš Bosák.
Jedna účelová komunikace vede přes
Loučka k hájence a napojuje se na hlavní

silnici směrem na Kroměříž a druhá vede od
vodárny.
Obě komunikace budou v šířce 3,5 metru,
udělá se nové podloží, odvodní se a pokryjí
asfaltem kvůli snadné údržbě. V rámci stejného projektu byla nedávno opravena cesta mezi Dřínovem a Uhřicemi.
„Odstranili jsme starou zeleň a s realizátory
projektu spolupracujeme“, dodal starosta.
Práce začaly v dubnu a termín dokončení
je v druhé polovině srpna. Obě cesty budou
stát kolem 10 milionů korun, investici financuje již zmíněný pozemkový úřad.

VE VLČÍCH DOLECH BUDE NOVÁ NÁVES I DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Pro Vlčí Doly jsou nachystané
dva projekty. Jeden na obnovu
návsi a druhý na nové dětské
hřiště. Uprostřed dědinky je totiž malý park, který je ucpaný
přerostlými keři znemožňujícími průhlednost a průchodnost.
Také lavičky a zpevněné plochy
jsou zastaralé a nevzhledné.
Cílem je tak vytvořit upravený
parčík s květinami, keři, stromy
a také dětským hřištěm v sousedství.
Nad bývalou skládkou bude
parčík
„Současná náves vznikla před několika desítkami let jako rekultivace
skládky plastového odpadu. Chceme místo zútulnit a zpřístupnit místním. Čekáme na stavební povolení
a následně na vypsání vhodného dotačního titulu,“ řekl starosta Aleš Bosák.
Celá koncepce projektu je navržena v duchu venkovské návsi. V prostoru u památníku budou vysazeny
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habry a břízy. Budou vykáceny husté
keře, stávající břízy, lípy a borovice
zůstanou. Chodníčky budou z minerálního betonu. Na dvou místech
vyrostou nízké kamenné zídky pro
vyrovnání terénu a pro posezení.
Podél budou vysazeny aleje jabloní
a ořešáků. V jižní části přibudou javory, habry, okrasné hrušně a včelí
louka. Podél silnice bude živý plot
z rybízu. Prostor staré návsi bude
celý zatravněn a ozdobí jej květiny.
Také přibude deset nových laviček
a 82 stromů.
Děti si vybraly hřiště
Další prvek, který místním obyvatelům, zejména těm nejmenším, nejvíce chybí, je dětské hřiště. Místní si jej
už dlouho přáli. Děti mohly dokonce
nakreslit obrázky, jak by měla hrací
plocha vypadat a se starostou společně sestavily seznam nejzajímavějších herních prvků. Nové hřiště bude
sloužit k mnoha akcím, například při
vyučování dětského kroužku obecní

knihovny, při venkovních cvičeních
a pořádání dětských dnů, pro zlepšení motorických, společenských
a komunikačních dovedností a pro
rozvoj vzájemných vztahů. Hřiště bude sousedit s volnočasovým
centrem, které bylo předloni zatepleno a má novou fasádu. U objektu
bude zastřešeno posezení s novou
pergolou. Díky tomu si děti budou

moci hrát venku i za mírného deště
a schovají se zde před ostrým sluncem. Na hřišti budou umístěny herní
prvky na základě představy místních
dětí. Například vahadlová houpačka,
lanovka, pružinová houpadla, lano,
„tři nevěže“ a další. Obec získala dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Hřiště bude hotové ještě letos.
texty a foto: J. Hlavinková

Parčík je tak zarostlý, že je na některých místech neprůchodný.

zpravodajství

květen | 2016

OBEC REALIZOVALA PROJEKTY ZA NĚKOLIK MILIONŮ, DALŠÍ MÁ PŘIPRAVENÉ

Původní vzhled prostranství před obecním úřadem.
Vedení obce má za sebou za
minulý rok spoustu úspěšně dokončených projektů. Podařilo
se dodělat 2. etapu revitalizace
zámeckého parku, rozšířit kompostárnu, rekonstruovat místní obchod, pořídit svozovou či
sekací techniku na biologicky
rozložitelný komunální odpad.
Spousta projektů je již nachystaných a čekají pouze na dotace.
Pořadí realizace bude záviset
hlavně na tom, na co se podaří
získat peníze ze státních či evropských fondů. Zde je přehled
dokončených akcí, ale také těch
připravovaných.
Před úřadem je hezčí prostranství
První etapou úprav prošlo prostranství před obecním úřadem,
dotace poskytl Státní fond životního prostředí ČR. Pracovníci odstranili starý plot, vysadili nové
stromy a živý plot, vyčistili plochu
od plevele a prostor zatravnili.

Park má nové chodníčky.

Současný vzhled.

V další volně navazující etapě se
počítá s vykácením starých stromů
nad parkovištěm a vysazením nového sadu. Revitalizace stála obec
300 000 korun, 900 000 korun šlo
z dotace.

2. etapa revitalizace zámeckého parku, která navazovala na 1. část v roce
2010. Dodělávaly se asfaltové cesty,
vysadily se stromy, keře a květiny
a vznikla také motýlí louka.
Akce byla financována z dotace
od Zlínského kraje, který poskytl
Kompostárna se bude opět částku milion korun. Obec zaplatila
rozšiřovat
3,5 milionu korun.
Zastupitelé se rozhodli rozšířit
manipulační plochu kompostárny,
Ubude lánů, přibudou meze
a proto připravují studii, jak by se
Z komplexní pozemkové úpravy
dal celý prostor efektivně využít. vyplynula obnova mezí. Snahou je
V minulosti nakoupili novou techni- vrátit krajině původní ráz a rozděku a už tehdy museli kompostárnu lit rozlehlé lány polí mezemi. Meze
rozšířit o 200 m2. Zjistilo se však, že zabrání také odplavování půdy
odpadu je čím dál víc a stávající are- z krajiny. O původní se nikdo nestaál je stále malý. Současně by mělo rá, jsou neudržované, nebo úplně
vzniknout sběrné místo pro shro- rozorané.
mažďování odpadu a do budoucna
Státní fond životního prostředí
zastupitelé uvažují i o nákupu další, rekultivaci krajiny podporuje dotačvětší techniky. Vypracování projektu ními tituly, a tak má obec nachystastálo 60 000 korun, nyní se čeká na né čtyři projekty, které jsou rozděvypsání vhodného dotačního titulu. leny do několika částí. Je zažádáno
o finanční podporu pro realizaci
V parku jsou asfaltové cestičky 1. etapy.
V loňském roce byla dokončena

„Bytovka“ nevyhovuje podmínkám
Připravený je také energetický
audit a projekt na zateplení bytového domu. Zastupitelé stále čekají
na vhodný dotační titul, který je ale
těžké najít. Například v programu
Zelená úsporám se “bytovka“ nevešla do požadovaných kritérií. Háček
je v tom, že se nejedná ani o klasický
rodinný dům, ani o panelový, a to
bylo prozatím vždy důvodem nesplnění podmínek. V domě je 7 bytů
a snahou zastupitelů je najít takovou
finanční podporu, která by pokryla
alespoň 50 % celkových nákladů.
Další projekty, které má obec
přichystané a budou se realizovat v nadcházejících letech podle finančních možností:
- přestavba obecních dílen
a garáží na polyfunkční dům
- obnova veřejného osvětlení
- studie na čistírnu odpadních
vod Vlčí Doly
text a foto: J. Hlavinková

Bytovka stále čeká na zateplení.
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NOVÝ BEZDRÁTOVÝ ROZHLAS VARUJE VČAS PŘED NEBEZPEČÍM
Současný obecní rozhlas je v dezolátním stavu a stává se, že v některých částech obce není vůbec
slyšet. Zastupitelé proto do nového
protipovodňového plánu zahrnuli
i obnovu obecního rozhlasu, který
bude bezdrátový. Navíc nyní budou
obyvatelé díky novým čidlům na Věžeckém potoce a srážkoměru včas
varováni. Projekt bude přínosný nejen pro Věžky, ale i pro okolní obce.
„Pro projekt jsme se rozhodli, protože když přijdou přívalové deště
a zvedne se hladina potoka, tak jsou
většinou zaplaveny Zlobice. Jakmile začne pršet, telefonuje mi paní
starostka a zajímá ji výše hladiny
potoka. Po deštích také bývá vrstva bahna na cestě do Vrbátek a na
parkovišti. Dobrovolní hasiči a místní
pak naplaveniny likvidují,“ popsal situaci starosta Aleš Bosák.
Srážkoměr bude umístěn ve směru
na Vlčí doly, čidla budou na potoku nad obcí a pod ní. Nový systém

bude analyzovat veřejně přístupná kraje i na mobilní telefon starosty.
vestice se vyšplhá na 1 milion korun,
naměřená data a včas odhalí blížící
Zastupitelé požádali o dotaci 75 % částky pokryje dotace.
se nebezpečí a bude napojen na z Operačního programu životního
Hasičský záchranný sbor Zlínského prostředí Evropské unie. Celková intext: J. Hlavinková

Při přívalových deštích se Věžkami prožene voda.

foto: archiv OÚ Věžky

BYDLENÍ U MLÝNA PRÁVĚ STARTUJE
Ve Věžkách se právě rozbíhá prodej stavebních parcel,
na kterých mohou zájemci
o nové bydlení postavit rodinné
domy. Věžky jsou vzdáleny pouhých
10 km od Kroměříže a dobrá dostupnost do okresního města, stejně jako
přístup k dálnici z nich činí žádanou
lokalitu na bydlení. Kvůli poptávce
po stavebních parcelách se obecní
zastupitelstvo rozhodlo pro prodej
obecních pozemků.
Postupně v lokalitě „Bydlení
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U Mlýna“ vyroste 21 rodinných
domů, které budou tvořit trojúhelník. V jeho středu bude malý parčík
s dřevěnou maketou mlýna, celá oblast je velice klidná s krásnou okolní
přírodou. Název lokality vznikl podle
starých historických pramenů, podle
kterých zde kdysi dávno stával mlýn.
To, co činí bydlení ve Věžkách
přitažlivé, je také velikost pozemků. Zatímco ve městech se pohybuje kolem 400 m², zde se nabízí pozemky o rozloze 800 m² až

1000 m². Průměrná šířka je 22,5 m.
Zde je možné pohodlně stavět například dnes velmi oblíbený bungalov včetně garáže.
Samotná výstavba inženýrských
sítí je rozdělena do 3 částí – etap. Přivedeny na hranice pozemků budou
elektřina, plyn, voda a kanalizace.
Samozřejmostí je vybudování silnice
a chodníků ke všem domům.
Je nutno dodat, že stavební povolení na výstavbu sítí již bylo vydáno,
pro I. etapu jsou sítě přivedeny na

hranice šesti pozemků, a k těm je už
i vybudovaná asfaltová komunikace.
Noví majitelé mohou téměř ihned,
po získání patřičných povolení, začít
stavět.
Pro bližší informace kontaktujte realitní kancelář Valiskova.cz,
www.valiskova.cz, 776 191 917.
www.bydleniumlyna.cz
text: K. Valaská
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET OBCE VĚŽKY ZA ROK 2016
1111
1112
1113
1121
1122
1211
1340
1341
1343
1344
1351
1361
1511

závislá činnost
samostatně výdělečná činnost
z kapitálových výnosů
daň z příjmů právnických osob
daň z příjmů právnických osob za obce
daň z přidané hodnoty
poplatky za likvidaci komunálního odpadu
poplatky ze psů
poplatky za užívání veřejného prostranství
poplatky ze vstupného
poplatky z loterií
správní poplatky
daň z nemovitostí
daňové příjmy
podnikání a restrukturalizace v zemědělství a potravinářství
ostatní záležitosti těžebního průmyslu a energetiky
rozhlas a televize
bytové hospodářství
nNebytové hospodářství
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
sběr a svoz komunálních odpadů
sběr a svoz tříděných odpadů (recyklace)
činnost místní správy
nedaňové příjmy
příjmy z prodeje ostatatních nemovitostí
prodej pozemků
kapitálové příjmy
neinvestiční dotace z kraje do rozpočtu
neinvestiční dotace ostatní - VPP
dotace
příjmy celkem

450 000,00
40 000,00
100 000,00
900 000,00
400 000,00
1 900 000,00
160 000,00
6 000,00
1 000,00
450 000,00
15 000,00
3 500,00
700 000,00
5 125 500,00
200 000,00
80 000,00
1 000,00
35 000,00
53 000,00
2 080 000,00
15 000,00
50 000,00
1 000,00
2 515 000,00
120 000,00
1 800 000,00
1 920 000,00
73 500,00
266 000,00
339 500,00
9 900 000,00

2212
2221
2321
2329
3312
3314
3319
3341
3399
3421
3429
3519
3612
3613
3631
3632
3633
3635
3636
3639
3721
3722
3723
3726
3745
5212
5512
6112
6171
6310
6399
6409

silnice
provoz veřejné silniční dopravy
odvádění a čištění odpadních vod a nakládaní s kaly
odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené
hudební činnost
činnosti knihovnické
ostatní záležitosti kultury
rozhlas a televize
ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků
využití volného času dětí
zájmová činnost a rekreace
ostatní ambulantní péče
bytové hospodářství
nebytové hospodářství
veřejné osvětlení
pohřebnictví
výstavba a údržba místních inženýrských sítí
územní plánování
územní rozvoj
komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené
sběr a svoz nebezpečných odpadů
sběr a svoz komunálních odpadů
sběr a svoz tříděných odpadů
využívání a zneškodnění ostatních odpadů
péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
ochrana obyvatelstva
požární ochrana - dobrovolná část
zastupitelstva obcí
činnost místní správy
obecné výdaje z finančních operací
ostatní finanční operace
ostatní činnosti jinde neuvedené
výdaje celkem

1 350 000,00
40 000,00
1 000,00
8 000,00
12 000,00
30 000,00
7 000,00
3 000,00
7 000,00
170 000,00
50 000,00
6 000,00
420 000,00
610 000,00
350 000,00
1 000,00
300 000,00
75 000,00
520 000,00
1 200 000,00
15 000,00
210 000,00
52 000,00
105 000,00
600 000,00
1 000,00
130 000,00
585 000,00
1 040 000,00
6 000,00
400 000,00
1 516 000,00
9 820 000,00

8124

uhrazené splátky dlouhodobých půjček

1012
2119
3341
3612
3613
3639
3722
3723
6171
3112
3111
4112
4116

80 000,00
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zpravodajství, zájmová činnost

OBEC PO PATNÁCTI LETECH AKTUALIZUJE ÚZEMNÍ PLÁN
Hlavní dokument, podle kterého
se řídí rozvoj obce, je územní plán.
Ten nyní ve spolupráci se Zlínským
krajem a městem Kroměříž Věžky aktualizují tak, aby bylo jasně vytyčené,
které pozemky jsou určeny například
pro výstavbu rodinných domů, jako
veřejná prostranství, užitkové plochy, nebo zeleň.
„Rozvoj obce musí být v souladu
s územním plánem. Jde o to, aby se
obec ubírala určitým směrem. Jedná se o dodržování určitých norem,
které přesně definují, k čemu je která plocha určena. Například, pokud
bude daná lokalita vyčleněna jako
veřejné prostranství, nesmí se využít
jako stavební parcela. Také musíme
dodržovat zákon, který nám přesně
stanoví, kolik procent katastru obce

můžeme zastavět rodinnými domy,“
vysvětlil starosta Aleš Bosák.
Jednoduše řečeno, každá plocha
má své přesné určení, k čemu může
být využívána. 24. května bude
v obci veřejné projednávání ve spolupráci s městem Kroměříž a každý,
kdo měl zájem, se mohl k aktualizaci
územního plánu vyjádřit.
Obec o aktualizaci informuje i vesnice v sousedních katastrech, aby
měly přehled, jaké změny se jich budou také týkat. Například na přelomu katastru Věžek a Zlobic se bude
budovat poldr.
Zastupitelé získali na aktualizaci
nového plánu dotaci ze Zlínského
kraje ve výši 75 000 korun.
text: Jana Hlavinková

Věžky obnovují územní plán z roku 2002.

foto: OÚ Věžky

K POŽÁRŮM UŽ NEVYJÍŽDÍME, UDRŽUJEME TRADICE V OBCI
ným členem rozvětvené hasičské podílel i spolu s dalšími místními orrodiny. Vedle plnění svého poslání, ganizacemi na spoluutváření dnešní
a to pomáhat lidem při požárech či podoby Vlčích Dolů.
Postupem času jsme byli zařazeživelných pohromách, se náš sbor
ni do kategorie JPO 5 (nevyjíždíme
k požárům) a tím se změnila funkčnost a celková činnost místního
Myslivecký spolek
sboru.
Přes nízkou členskou základnu,
vyšší věkový průměr a navíc i pracovní vytíženost se nám daří udržovás srdečně zve na
vat aktivitu sboru na solidní úrovni.
Pro vyznavače malého kulatého
míčku pořádáme turnaj ve stolním
tenise, pro nadšence karetních her
„partičku žolíku“, pro děti soutěžní
v sobotu 11. června.
odpoledne, táboráky a mikulášskou
nadílku, při oslavách založení SDH
PROGRAM:
každých 5 let hodový výlet s hudbou
11 – 13 hod. – obědové menu ze zvěřinových specialit
a občerstvením. Nedílnou součástí
13 – 20 hod. – zábavný program pro děti
je i udržování tradic v obci, například
(skákací hrad, hry, 2. ročník putovního poháru ve střelbě ze vzduchovky)
19.30 hod. – Železný Zekon
20 – 24 hod. – zvěřinový kotlík, guláš, klobásy z udírny

Náš sbor dobrovolných hasičů Vlčí
Doly je jedním z nejmladších sborů
v okrese Kroměříž. Ihned po svém
založení v roce 1947 se stal plat-

Troják Věžky – Zlobice

DĚTSKÝ DEN

BOHATÁ TOMBOLA ZAJIŠTĚNA.

text: Radovan Sas

SENIOŘI MĚLI BESEDU
SE ZÁCHRANÁŘEM

Už počtvrté se místní senioři
sešli, aby si společně užili odpoledne a dozvěděli se něco nového.
Letos jim přednášel zdravotník
záchranář a dozvěděli se něco
o krásách Korsiky.
„Senioři si vyslechli praktické rady,
jak rozpoznat příznaky mrtvičky či
infarktu, jak se zachovat, pokud by
se v takové situaci ocitli oni sami,
nebo někdo z jejich blízkých. Naučili
se i základy první pomoci,“ řekla Šár-
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„vodění medvěda“, stavění či kácení
máje a jiné. Většina členů odpracovala taktéž nepočítaně brigádnických hodin při úpravách a zvelebování obce a mnozí neváhají přiložit
ruce k dílu ani dnes. Soutěžní družstvo se každoročně účastní okrskové
soutěže v požárním sportu, třikrát
jsme se probojovali i do okresního
kola. Občas zavítáme i na soutěže
v okolí. Někteří naši členové navštěvují hasičské výlety v okolních sborech či hasičské poutě.
Za svou dosavadní činnost jsme
od okresního sdružení obdrželi Čestné uznání, posléze i medaili Za příkladnou práci.
Navštivte naše webové stránky:
www.sdhvlcidoly.webnode.cz.

ka Zurynková.
K večeři si pochutnali na bramborovém salátu s řízkem. Pak následovala ukázka fotek z Korsiky, kterou
pravidelně navštěvují místní obyvatelé, manželé Vaculovi. Podělili se
s přítomnými o své zážitky, poznatky a znalost místních podmínek.
Poté následovala volná zábava nad
kávou a zákuskem.
text: J. Hlavinková

zájmová činnost a volný čas
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MYSLIVCI ODVEDLI V OBCI I V HONITBĚ KUS PRÁCE
Myslivecký spolek Troják Věžky
– Zlobice se aktivně věnuje nejen
přírodě a výkonu myslivosti, ale také
pomáhá s organizací akcí v obci
nejen pro děti, ale i dospělé. Záběr
činnosti spolku je opravdu široký,
přes péči o krajinu a zvěř až po dětský den.
“Máme 29 členů, z toho 2 čestné.
Aktivních myslivců, kteří se věnují
lovu zvěře dle plánu lovu, je asi dva-

náct. Průměrný věk v našem spolku
je šedesát pět let, a tak některým
už bohužel zdravotní stav nedovolí
trávit čas aktivní myslivostí,” vyjmenoval jednatel spolku Marcel Majda.
Jarní práce myslivců začíná tím,
že uklízejí honitbu, která se rozprostírá v katastru obcí Věžky, Zlobice
a Bojanovice. Každý rok v lese, na
mezích a v remízkách sesbírají dvě
plné traktorové vlečky odpadků.

Také už pátým rokem aplikují pachové ohradníky podél silnice směrem od Zlobic až po Srnov.
“Osvědčilo se nám to, střetů automobilů se zvěří je méně,” potvrdil
Majda.
28. května čeká myslivce tradiční
střelecká soutěž na střelnici Hvězda
v Kotojedech a 11. června dětský
den. Ve spolupráci se zemědělci
chodí myslivci se psy vyhánět zvěř

z polí, aby zabránili posečení zvěře
kombajny, které mají několikametrový záběr a mláďata před nimi nestačí utéct.
V honitbě se vyskytuje hlavně
mufloní zvěř, srnčí a poslední dobou
přibývá i černé zvěře. Zajíců je velmi
málo a bažantů je také poskromnu.
text: J. Hlavinková
foto: R. Jelínek

Vítězové jednotlivých
kategorií DUATHLONU:
Nejmenší drobečci
(nar. 2013-14)
1.
2.

Jakub Daněk (VE)
Pavel Duda (KM)

Drobečci (nar. 2011-12)
1.
2.
3.

Myslivci vyhánějí zvěř z polí před sečením vojtěšky.

Děti mladší (nar. 2008-10)

DUATHLONU SE ZÚČASTNILO 36 NADŠENCŮ
Ve sportovním areálu se uskutečnil 1. závod Věžeckého poháru duathlon. Zúčastnit se mohli všichni
od dvou do devadesáti devíti let.
T. J. Sokol pro všechny připravil čtyři
okruhy, dva běžecké a dva cyklistické. Nejkratší trať byla připravena
pro nejmenší děti, zato dospělí měli

desetikilometrový okruh na kole
a jednou oběhli rybník. V deseti
kategoriích soutěžilo celkem třicet
šest závodníků, nejvíce jich bylo
v kategorii děti narozené v letech
2008 – 2010. Vítězové obdrželi medaili a diplom a také dostali poukazy
do Cyklo obchodu v Morkovicích,

Daniel Hýsek (VE)
Adélka Bosáková (VE)
Eliška Ešlerová (VE)

aby si za své úsilí mohli vybrat cenu.
Pohár má celkem tři závody, druhý
se uskuteční 25. června. Třetí závod
bude na podzim. Závodník, který
posbírá nejvíce bodů, bude vyhodnocen jako nejlepší „sporťák“ Věžek.
text: J. Hlavinková

1.
2.
3.

Lukáš Stavinoha (VE)
Valerie Dudová (KM)
Tomáš Řezáč (Uhřice)

Děti starší (nar. 2005-7)
1.
2.
3.

David Fochr (VE)
Ondřej Strnka (KM)
Ondřej Sigmund (VE)

Dívky mladší (nar. 2002-4)
1.

Natálie Dudová (KM)

Chlapci mladší (nar. 2002-4)
1.

Pavel Skoupil (Zlobice)

Chlapci starší (nar. 1999-2001)
1.
2.
3.

Robert Gazda (VE)
Jakub Jancek (KM)
Petr Gazda (VE)

Ženy (nar. 1998 a starší)
1.
2.
3.

Petra Nováková (VE)
Veronika Ešlerová (VE)
Ivona Bosáková (VE)

Muži (nar. 1998 a starší)
1.
2.
3.

František Luňák (VE)
Vladimír Fochr (VE)
Aleš Bosák (VE)
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knihovna

S PŘÍCHODEM NOVÉ KNIHOVNICE PŘIBYLO ČTENÁŘŮ
Když vstoupíte do místní
knihovny, přivátá vás usměvavá
paní knihovnice, která nejenže dělá výborně svoji práci, ale
také něco navíc. Má o své čtenáře zájem, neustále přemýšlí, jak
dětem zatraktivnit stále méně
oblíbené čtení, jakou besedu
připravit či kterou náročnější
literaturu konkrétnímu čtenáři
připravit.
Knihovnice se zájmem o čtenáře
„Kdysi jsem šla v zimě okolo obecního úřadu a ještě se svítilo. Byla
jsem zvědavá, jak místní knihovna
vypadá, a zmínila jsem se paní Šárce Zurynkové, že by mě bavilo tady
pracovat. Půl roku se nic nedělo,

a pak mě pan starosta oslovil, zda
mám ještě zájem,“ začíná své vyprávění knihovnice Zdenka Daňhelová,
která ve Věžkách s manželem a jezevčíkem Zakem bydlí už čtyři roky.
V červenci to budou dva roky, co
se stará o své čtenáře. A za tu dobu
se opravdu mnohé změnilo. Knihovna už není v malinké místnosti vzadu úřadu, ale hned zkraje. „Potěšilo
mě, že jsem si mohla vybrat barvy
stěn i regály. Také jsem za finanční podpory obce mohla nakoupit
nové knihy a vyřadit staré, které se
už mnohdy rozpadají,“ pokračuje
knihovnice ve vyprávění.
Také velmi dobře funguje spolupráce s knihovnami v Morkovicích
a Kroměříži a probíhá takzvaný výměnný fond. To znamená, že čtenáři
mají dvakrát ročně přísun nových

Monika Kopčilová – Mešková (vlevo) s knihovnicí Z. Daňhelovou.

knih, aniž by je obec musela kupovat. Prostě si je pouze vypůjčí a za
6 měsíců zase vrátí zpět.
„V knihovně jsem sice nikdy nepracovala, ale mou velkou předností
je, že mám už od dětství velmi ráda
knihy a mám velký přehled. Se čtenáři si povídáme o tom, jaká kniha
se jim líbí či který autor je oslovil.
Často dělám to, že jim podstrčím
nějakou náročnější literaturu a oni
mi věří a jsou rádi, že si knihu přečetli a posune je někam dál,“ líčí
knihovnice.
Regionální autoři se sjíždějí
do Věžek
Zdenka Daňhelová je také obdivovatelkou regionálních spisovatelů, umělců a cestovatelů. Proto
pořádá besedy právě s nimi. První
byla s autorkou detektivek paní Dovrtělovou z Bystřice pod Hostýnem.
Poté Věžky navštívila spisovatelka
Klára Janečková taktéž z Bystřice
a její knihy jsou mezi místními čtenáři velmi oblíbené. Helena Hanáková
z Kroměříže zase přednášela „Letem
světem“ o svých cestovatelských zážitcích z celého světa. Spisovatelka
a výtvarnice z Hulína, Monika Kopčilová – Mešková navštívila knihovnu
letos. Rodina Márových zase cestuje po celém světě i se svým tělesně
postiženým synem Jirkou. I když je
ochrnutý od krku dolů, s rodiči cesty

zvládá a i je sám zařizuje a organizuje. Podívali se už do Afriky, na Nový
Zéland nebo do Austrálie.
„Mám v plánu k nám na podzim
pozvat dalšího regionálního autora,
ale zatím jeho jméno neprozradím,
chci čtenáře překvapit,“ dodala
knihovnice.
Velkou předností paní Zdenky je,
že umí pro čtení nadchnout i malé
děti. Knihy totiž nejsou u ratolestí
zrovna na předních místech oblíbenosti. Proto si každé pondělí s dětmi
nahlas předčítá, aby pak měly ve
škole jedničky.
„Připravuji i akce přímo pro děti,
například na podzim jsme si promítali pohádku, nazdobila jsem jim
vánoční stromeček dřevěnými figurkami, které mám schované ještě po
svých dětech, a byly z nich nadšené.
Využívám každé příležitosti, abych
jim čtení přiblížila. Například při
fechtlcupu jsme si četli pohádku
o hasičích a o velikonocích zase velikonoční,“ řekla knihovnice.
Zájem místních o knihovnu tak
stoupl. Je zde 13 „skalních“ dospělých čtenářů, celkem si jich chodí
půjčovat knihy 26. Dětí čte 12.
„Kromě dalších besed mám ještě
v plánu vylepšit i webové stránky
knihovny,“ uzavřela Daňhelová.
text: J. Hlavinková
foto: Š. Zurynková

TOULKY HISTORIÍ ANEB VĚŽKY V OBRAZECH
Zámek je nejvýznamnější architektonickou památkou obce. Původní stavení, statek, byl v 18. století přestavěn na tvrz a v 19. století na panský dvůr. Do
roku 1945 sloužil zámek jako obydlí pro panské úředníky, později v něm sídlila školka. Venkovní podoba zámku zůstala téměř nezměněna. Dnes se stavba
již nevyužívá, je v rukou soukromého vlastníka.
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Kaplička byla postavena roku 1869 u domu číslo 25. V roce 1930 byla zbourána. Do dnešního dne se zachoval pouze kamenný kříž Ježíše Krista.
foto: J. Hlavinková, archiv obce

VĚŽKY MAJÍ NEJVÍCE OBYVATEL ZA POSLEDNÍCH 32 LET
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družstvu. Až do roku 2002 byl počet obyvatel téměř stejný. Za posledních
14 let přibylo v obci 60 obyvatel. Vliv na přírůstek měla jednoznačně výstavba nových rodinných domů, která začala v roce 2002 prodejem stavebních
parcel pod hřbitovem. Podle plánu přibude ve Věžkách během následujících patnácti let dalších 23 rodinných domů.

1971

Dnešní počet obyvatel Věžek je na stejné úrovni jako v roce 1982. Od té
doby se obec pomalu vylidňovala a během jedenácti let se odstěhovalo
80 lidí. Mezi léty 1981 - 1985 se do obce přistěhovalo pouze 8 lidí, kdežto
vystěhovalo se jich 70. Pravděpodobně odešli za prací do okolních měst
a obcí. Do roku 1991 fungovala v obci i mateřská škola při zemědělském
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Důležité kontakty:
starosta:
Bc. Aleš Bosák, tel.: 725 518 228, email: starosta@obecvezky.cz
místostarosta:
Martin Suchý, tel.: 603 275 660, email: martin.suchy@jtv.cz
zastupitelé:
Ing. Roman Jelínek PhD., email: rom.jel@seznam.cz
Radovan Sas, email: arcala26@gmail.com
Simona Chromcová, email: chromcovas@seznam.cz
Marcel Majda, email: majda@vystavistefloria.cz
Stanislav Kopeček
Plán akcí:
28. 5.
kácení máje, Věžky
4. 6.
dětský den + kácení
máje, Vlčí Doly
10. 6.
koncert ZUŠ - kostel, Věžky
11. 6.
myslivecký dětský den
25. 6.
druhý závod
Věžeckého poháru
9. 7.
hasičský výlet – venkovní
zábava, Věžky
16. 7.
výlet na kole
na rozhlednu Zdenička
23. 7.
hodové posezení
na chatě, Vlčí Doly
3. – 7. 8.
Zahrada Věžky LÉTO 2016
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různé

obecní úřad:
Ing. Šárka Zurynková, tel.: 725 121 269, email: ou@obecvezky.cz,
podatelna@obecvezky.cz, úřední dny: po – st: 8-12 a 13-17
obchod ve Věžkách:
po – pá: 7:30 – 10:30 a 15:15 – 16:15
so: 7:30 – 10:00
Obchod ve Vlčích Dolech:
po, st, pá: 11 – 12
Knihovna Věžky:
po 16 – 17 děti; 17 – 18 dospělí
v době letních prázdnin pouze pondělí 17 – 18
Knihovna Vlčí Doly:
pondělí: 16 – 17 (zimní čas); 17 – 18 (letní čas)

volný čas

květen | 2016

HASIČI ZAKONČILI FECHTLCUP STAVĚNÍM MÁJE
Sbor dobrovolných hasičů Věžky
uspořádal 3. ročník Fechtlcupu pro
všechny příznivce retro strojů. Do
areálu myslivecké budovy se sjelo
8 jezdců na motorkách do padesáti
kubických centimetrů. Čekaly na ně
celkem tři závodní okruhy a určitý
počet bodů získali podle toho, jestli
do cíle přijeli první, nebo poslední.
Celá akce trvala asi 5 hodin a nejen

závodníci si mohli zasoutěžit. Ti nejmenší plnili různé úkoly, například
si zastříleli ze vzduchovky, zahráli si
kuželky, hledali čokoládové penízky a paní knihovnice jim přečetla
pohádku o hasičích. Ti nejšikovnější byli také odměněni medailemi
a sladkostmi. Mezitím jezdci zdolávali 3 okruhy, nejatraktivnější etapou
byl cros. Vítěz získal putovní pohár,

na kterém je vyryto jeho jméno
spolu s vítězi předchozích ročníků,
ostatní dostali na památku malé poháry. Pořadatelé věří, že se fechtlcup
zařadí mezi tradiční akce, a příští rok
přitáhne ještě více soutěžících. Po
skončení závodů už se všichni těšili
na stavění máje. Zvyklost si nenechalo ujít asi 50 místních obyvatel.
Strom darovala obec Věžky ze své-

ho pozemku. Muži měli na starosti
pokácení a ohoblování stromu.
Ženy zase z papíru připravily růžičky
a mašličky a korunu stromu nazdobily. Poté, co se strom tyčil nad
hřištěm, si všichni společně opekli
špekáček.
text: Jana Hlavinková
foto: SDH Věžky

Redakce je oprávněna nevyžádané příspěvky upravit či zkrátit. Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři. Uzávěrka příštího vydání je 20. 5. 2016.
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JARNÍ ZAHRADU NEPOKAZILO ANI POČASÍ
Letošní první zahrádkářskou
a hobby prodejní výstavu Zahrada
Věžky - JARO 2016 navštívilo 23 tisíc
platících návštěvníků, celkově si akci
nenechalo ujít 28 tisíc lidí. Klidný
zámecký park zaplavilo 120 stánků
a davy návštěvníků.
„Jsem s výstavou spokojen, jen
první dva dny se nepovedlo počasí
a déšť lidi odradil,“ řekl pořadatel Ro-

man Jelínek.
Zato v pátek a sobotu byla návštěvnost nejvyšší. Vše ale bylo perfektně zorganizováno, a tak se při
příjezdu na parkoviště téměř netvořily kolony. Nabídka vystavovatelů
byla velmi pestrá, a tak si na své přišli
i ti, kteří nepřijeli nakupovat zahrádkářské potřeby a sazenice. Na stáncích bylo vše od potravin, sladkostí,

oblečení, šperků, doplňků stravy,
dekorativních předmětů až po nabídku postelí, matrací a zemědělské
techniky. Návštěvníky lákal i bohatý kulturní program, každý den si
mohli poslechnout jinou kapelu. Ve
středu hrála dechová hudba Moravanka, ve čtvrtek Boršičanka a v sobotu Stříbrňaka. Dechovku vystřídala skupina Fleret a v neděli program

uzavřela Věrovanka. Nechybělo ani
vystoupení šermířů v historických
kostýmech Marcus Moravia. Pořadatelé už nyní připravují letošní druhou výstavu, která bude 3. – 7. srpna
opět v zámeckém parku.
text a foto: J. Hlavinková
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