Zpravodaj obcí

Věžky a Vlčí Doly

ZÁŘÍ
2016
číslo 2, ročník I.

SLOVO STAROSTY

Součástí mysliveckého dětského dne byl i cvičný hasičský zásah. Více na str. 15

foto: J. Hlavinková

DĚTI BUDOU MÍT DO KONCE ROKU NOVÉ HŘIŠTĚ
Zatímco ještě před třemi měsíci
byl projekt dětského hřiště ve
Vlčích Dolech pouze na papíře,
nyní dojde díky dotaci k jeho
realizaci.
Zastupitelé
vypsali
výběrové řízení, do kterého se
přihlásily tři firmy, zhotovitel hřiště
je už znám. Součástí projektu bude
i pergola u společenského zařízení.
„Pergola bude stát po celé stěně
jak je vstup do chaty. Na stavbu
se nám jeví jako nejvhodnější

materiál akát a smrk, střecha bude
z šindele,“ řekl starosta Aleš Bosák.
Herní prvky si vybraly samy děti,
když nakreslily svoji představu
ideálního hřiště. Bude na něm
například vahadlová a pružinová
houpačka, lanovka a další. Také
u rybníka přibudou dvě nové lavičky.
„Ve Vlčích Dolech je čím dál více
rodin s malými dětmi, chceme jim
nabídnout lepší vyžití a zároveň
nalákat další mladé lidi, aby zde

chtěli bydlet,“ popsal další důvod
starosta.
Zhotovitelem dětského hřiště
bude firma z Prahy, vyhrála
výběrové řízení s částkou 537 000
korun. Obec má přislíbenou dotaci
ve výši 400 000 korun, maximálně
však může dosáhnout 70 %
z vysoutěžené ceny. Hřiště bude
hotové ještě letos, dotaci poskytne
Ministerstvo pro místní rozvoj.
Fotky jsou na str. 12.

OBEC ZÍSKALA PENÍZE NA OBNOVU MEZÍ
Ze Státního fondu životního
prostředí přitečou obci peníze
na obnovu mezí a alejí. Úbytek
orné půdy důsledkem dešťů
a hnojiv, které vytvoří na povrchu
krustu a déšť se nevsákne, naopak
půdu odplaví, je celorepublikový
problém posledních let.
„Hlavním cílem je udržet spodní
vody a zabránit odplavování orné
půdy. Sázet aleje, aniž by byla
provedena protierozní opatření,
nemá smysl. Akci chceme

www.obecvezky.cz

zrealizovat do konce volebního
období,“ řekl starosta Aleš Bosák.
Do výběrového řízení se
přihlásilo devět firem, jediným
rozhodujícím
faktorem
byla
nejnižší cenová nabídka. Vyhrála
firma z Chomutova, která nabídla
cenu 1,7 milionu korun, oproti
projektové ceně je částka nižší
o 250 000 korun. Firma má
s
protierozními
opatřeními
dlouholeté zkušenosti a realizovala
spoustu zakázek po celé Moravě.

Společnost musí podle smlouvy
dodržet tříletou lhůtu, po kterou se
bude o meze starat.
„V projektu jsme se zaměřili na
to, abychom měli stejné množství
alejí jako v roce 1920. Naše akce
navazuje na úpravy mezí ve
Zlobicích,“ uzavřel Bosák.
Původně měla dotace činit 70 %
celkové částky, SFŽP částku navýšil
o 10 %.
texty: J. Hlavinková

Vážení spoluobčané,
opět vás vítám u nového vydání
našeho zpravodaje a jsem rád, že
vás mohu informovat o tom, co
se nám se zastupiteli podařilo
během posledních čtyř měsíců
udělat. Dotáhli jsme k realizaci
stavbu nového dětského hřiště
ve Vlčích Dolech, máme firmu na
obnovu alejí a mezí, brzy bude
dokončena první etapa prací na
rozšíření místního hřbitova a byly
zkolaudovány nové užitkové
komunikace. Máme samozřejmě
nachystané
další
projekty,
které jsou neméně důležité,
mnohdy jsou ale finančně velmi
nákladné a jejich realizace závisí
na vypsání dotačních titulů.
Proto jsem velmi rád, že jsme
členy Mikroregionu Morkovsko,
kdy nyní díky Svazu měst a obcí
máme k dispozici manažera,
který bude nám starostům
pomáhat. Společně tak budeme
moci ještě lépe sledovat dotační
možnosti a priority naší obce.
Jako starosta i jako člověk
mám
zodpovědnost
za
odvedenou práci, a proto
od vás příjmu konstruktivní
kritiku i nové nápady, protože
jenom díky tomu se můžeme
společně
se
zastupiteli
zaměřit na to, co vás nejvíce
pálí. Na závěr bych chtěl opět
poděkovat všem, kteří se
zdarma a ve svém volném čase
podílíte na chodu kulturního
života v obci.
S úctou, Aleš Bosák
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OBEC JEDNÁ S AGRODRUŽSTVEM MORKOVICE
Zastupitelé připravují novou pachtovní smlouvu s Agrodružstvem
Morkovice. Dlouhodobý pronájem
se bude týkat pozemků, na kterých
nebude probíhat revitalizace mezí.
Družstvo bude hospodařit na výměře 48,8 hektarů.
„Jednání s vedením družstva probíhá naprosto bezproblémově,“

zhodnotil spolupráci starosta Aleš
Bosák.
Obec tak do svého rozpočtu dle
návrhu smlouvy každý rok získá částku 253 690 korun, cena je o 3,5 %
vyšší než v předchozích letech. Pachtovní smlouva je sjednána na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou deset
let, nebo lze vypovědět dohodou.

Na pozemky, které chce obec za
dva roky přeměnit na aleje a meze
se vztahuje pronájem s výpovědní
lhůtou jeden rok, aby si neblokovala
možnost získat dotace na jejich revitalizaci. Částka činí 115 979 korun
ročně, což je o 1,6 % více, než v minulosti.
Družstvo má v případě prodeje

předkupní právo, starosta ale neuvažuje o prodeji obecního majetku,
naopak se nebrání skupování dalších pozemků. Například v současné
době obec odkoupí pozemky od
dvou majitelů, kteří je zdědili, ale nechtějí je. Budou stát 110 000 korun.
text: J. Hlavinková

VLČÍ DOLY TRÁPÍ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD DO POTOKA
Vedení obce muselo oproti původnímu plánu navýšit rozpočet
o 250 000 korun, protože bylo zapotřebí provést monitoring a čistění kanalizace ve Vlčích Dolech.
Přípravné práce předcházejí vypracování projektové dokumentace na čističku odpadních vod ve
Vlčích Dolech. Obec chce předejít

možnému budoucímu ukončení
vystavování výjimek obcím ze strany ministerstva životního prostředí
právě kvůli vypouštění odpadních
vod do potoka a využít případných
vhodných dotačních titulů, které
bude možné čerpat do roku 2020.
Součástí kamerového průzkumu
kanalizace byla i kontrola zatrubně-

ného potoka.
„Zjistilo se, že kanalizace je v některých místech zborcená, v potoku je deformace a hrozí propad.
Roury jsou totiž posunuté a voda
protéká mezi spoji,“ popsal problematiku starosta Aleš Bosák.
Další peníze z rozpočtu, které
mají zastupitelé v plánu investovat

do Vlčích Dolů, půjdou na opravu
kapličky a obecní knihovny. Místní sbor dobrovolných hasičů slaví
70. výročí a hasiči si přejí, aby byla
do té doby kaplička opravená.
„Pokud nám rozpočet v příštím
roce dovolí, vyčleníme pro Vlčí Doly
částku 500 000 korun,“ dodal starosta.
text: J. Hlavinková

ZE ZASEDÁNÍ, ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
Zlínský kraj schválil smlouvu na
revitalizaci hřbitova. Dotace činí 931
000 korun, což je téměř 60 % celkových nákladů. Zbytek hradí obec ze
svého. V první etapě byla sanována
omítka, vybudováno bezbariérové parkoviště a hřbitov má novou
vstupní bránu. Také byl rozšířen
směrem do pole a byla odstraněna
bývalá márnice. Vše musí být do
konce listopadu zkoulaudováno.
Zastupitelé dohodli provizi pro
realitní kancelář Valisková. cz ve výši
6 % z prodeje jednoho pozemku,
jehož cena je 490 000 korun. Provize bude vypočítaná až z částky po
odečtu DPH. K 1. etapě pozemků už
stačí udělat pouze přípojky na plyn

a elektřinu. Obec si vyhradila právo, funkční a rušit se bude až při rekonže pokud by majitel chtěl pozemek strukci veřejného osvětlení, které je
prodat, obec má předkupní právo ve špatném stavu.
za stejnou částku.
Zastupitelé prověřují možObec vyčlenila 490 051 Kč nost pronájmu vodních ploch ve
z rozpočtu na opravu komunikace Věžkách. Výhodou takového kroku
Pod Hrázou, celou investici hradila bude, že starost o rybníky i prostranze svého bez dotačního titulu.
ství kolem převezme nájemce. Ten
bude muset udržovat prostory čisté
Do výběrového řízení na proti- a posečené.
povodňová opatření (nový rozhlas
V přípravě je také ceník pro zaa čidla) se přihlásila pouze jediná
firma s nabídkou 958 200 korun bez půjčování obecního majetku. Místní
DPH. Obec tlačí čas, a pokud nechce si čím dál častěji půjčují sekačku či
přijít o dotaci, musí se společností křovinořez. Obec je ochotna zapůjuzavřít smlouvu, i když je nabídka čit za úplatu například i traktor, ale
o 3 000 korun vyšší než projektová musí u toho být celou dobu přítocena. Stávající rozhlas bude stále men i zaměstnanec obce. Ceník je

Ještě v červnu byla na hřbitově stará márnice.
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v režii finančního a kontrolního výboru.
Sbor dobrovolných hasičů Vlčí
Doly, Myslivecké sdružení Troják
Věžky-Zlobice, Sbor dobrovolných
hasičů Věžky a T. J. Sokol Věžky požádaly každý o finanční dar z obecního rozpočtu ve výši 25 000 korun.
Ve sportovním areálu se bude
budovat kryté podium s posezením.
Součástí bude i taneční kolo, vše ale
závisí na tom, zda se podaří získat
dotace. Tím by obci odpadly náklady na pronájem mobilního pódia
během výstav.
text a foto: J. Hlavinková

Místo ní budou stát kontejnery na tříděný odpad.
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ČLENSTVÍ V MIKROREGIONU MORKOVSKO JE PRO VĚŽKY PŘÍNOSEM
Mikroregion Morkovsko byl
založen před sedmnácti lety.
Kromě Věžek do něj patří i Dřínov, Hoštice, Kunkovice, Litenčice, Morkovice-Slížany, Nítkovice, Pačlavice, Počenice-Tetětice,
Prasklice a Uhřice. Tenkrát byl
svazek obcí výhodný v tom, že
starostové společně získávali
dotace a měli lepší vyjednávací podmínky při zadávání
veřejných zakázek. V průběhu
let jeho význam upadal, protože dotace z Evropské unie a ze
státních fondů byly určeny pro
jednotlivé obce. Nyní přišel Svaz
obcí a měst s tím, že obnoví význam mikroregionu pomocí nového projektu.
Manažer bude poradcem starostů
„Založili jsme Centrum společných služeb se sídlem v Morkovicích. Dva noví pracovníci budou
starostům v mikroregionu poskytovat poradenskou činnost, například
při zadávání veřejných zakázek, získávání dotací, zpracování obecně
závazných vyhlášek, pomáhat s přípravou dokumentů a podobně,“ vyjmenoval starosta Morkovic a předseda Mikroregionu Morkovsko

Pavel Horák.
Administrativní zátěž starostů,
zvláště těch neuvolněných a v malých obcích, je velmi vysoká a manažer mikroregionu jim může pomoci
například s přípravou vyhlášky při
změně zákona. Až doteď si to každý starosta řešil zvlášť, nyní pracovník nachystá předlohu pro všechny
a každá obec si ji pak pouze upraví
podle vlastních potřeb.
„Také cítíme, že se jako starostové
potřebujeme setkávat, předávat si
poznatky, zkušenosti a radit se. Každý jsme totiž jiná osobnost a lépe či
hůře se orientujeme v jednotlivých
problematikách,“ řekl Horák.
Pro starosty je výhodné podnikat
určité kroky společně, například při
zadávání veřejných zakázek jako je
svoz odpadu, nákup energií nebo
kancelářských potřeb. Manažer starosty také nasměruje při vyhledávání
vhodných dotačních titulů, při řešení
legislativních záležitostí, při jednání
s úřady a krajem. Také bude monitorovat potřeby jednotlivých obcí.
Druhý pracovník, specialista na
rozvoj mikroregionu, bude zpracovávat některé typy žádostí, na
jiné si obce budou muset najmout
specializovanou firmu, tak jako dosud. Centrum chce také navázat

spolupráci s Místní akční skupinou
Hříběcí hory.
„Jejich zaměstnankyně jsou
schopny perfektně zpracovat určité
typy žádostí. Chceme si navzájem
pomáhat, ne si konkurovat,“ doplnil
Horák.

nádob na plast, sklo a papír do domácností.
„Jsem přesvědčen, že se spolupráce osvědčí a bude výhodná pro
všechny členské obce. Společně
můžeme získat více výhod pro naše
obyvatele a přitáhnout větší pozornost k našemu regionu,“ míní starosObce zrealizují společné pro- ta Věžek Aleš Bosák.
jekty
V polovině srpna také proběhla
Mzdy pracovníků hradí Evropvalná hromada mikroregionu, kde ská unie
si starostové vytyčili priority. HlavZaměstnanci Centra společných
ním cílem je posílit spolupráci mezi služeb jsou dva, jeden manažer CSS
jednotlivými obcemi. Také musí být a druhý specialista na rozvoj mikrodle podmínek Svazu měst a obcí do regionu. Jejich mzdy jsou hrazeny
konce června 2019 dokončeno pět po dobu tří let z Evropského sociálspolečných projektů a dalších pět ního fondu, Operačního programu
musí být v průběhu realizace. Obce zaměstnanosti. Čtvrtý rok musí podse zaměří na společné vzdělávání le podmínek udržitelnosti projektu
účetních, hospodářek a starostů. Bu- platit mzdy obce mikroregionu.
dou založeny nové webové stránky Čtvrtinu nákladů zaplatí Morkovina lepší propagaci mikroregionu ce-Slížany, zbylá částka se rozpoa pracovníci chráněné dílny vyrobí čítá mezi jednotlivé obce. Věžky se
propagační předměty. Vznikne nová budou na platech pracovníků a na
brožura se seznamem podnikatelů věcných nákladech mikroregionu
v členských obcích. Starostové se podílet v průběhu let 2016 – 2020
chtějí věnovat společným kulturním částkou 66 225 korun, což je 7,5 %
a sportovním akcím a chtějí nechat celkových nákladů.
označit cyklotrasy. Mikroregion
„Pokud se tento model osvědčí,
Morkovsko bude spolupracovat zachováme centrum i po roce 2020,“
s mikroregionem Holešovsko. Cen- uzavřel Horák.
trum zrealizuje nákup odpadových
text: J. Hlavinková

VĚŽECKÁ HASIČÁRNA S OBCHODEM PŮJDOU ČASEM K ZEMI
Architektonická studie na stavbu
nové hasičské zbrojnice a obchodu prozatím leží v šuplíku. Obec ji
nechala zpracovat na základě posudku statika, který zhodnotil, že
budova je v tak špatném stavu, že
její strhnutí je ekonomicky výhodnější, než opravy.
„Cílem návrhu je, abychom zajistili
dostatečné zázemí jak z technického, tak z hygienického, administrativního a společenského hlediska,“
vyjmenoval starosta Aleš Bosák.
Budova obchodu i hasičské zbrojnice je velmi stará, zdivo je z důvodu absence izolace vlhké. Na fasádě
jsou trhliny, protože jednotlivé celky budovy jsou jinak usazené. Objekt také nesplňuje podmínky pro
dostatečné zázemí pro jednotku
požární ochrany. Současná garáž
nesplňuje kapacitu.
Podle projektu je hlavní část objektu navržena jako dvoupodlažní.
Na sever od prvního nadzemního
podlaží bude prodejna smíšeného

zboží. Hasičská zbrojnice bude mít podlaží bude výuková místnost jektu vyjde stavba na 12,4 milionu
kancelář pro velitele, technickou o rozloze 100 metrů čtverečních.
korun. Realizace závisí na získání
zónu pro hasiče se zázemím a garáHodnota bouracích prací byla sta- dotace.
žová stání. Ve druhém nadzemním novena na 800 000 korun, dle protext: J. Hlavinková

Ze zadní stany obchodu je vidět poškození domu.
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ROZŠÍŘENÍ KOMPOSTÁRNY ZÁVISÍ NA DOTACI
Zastupitelé budou až do března
čekat na výsledek, zda dostanou
dotaci na rozšíření kompostárny
a nákup techniky. Pracovníkům
obce také chybí traktor, jehož koupě
právě závisí na dotaci. Do té doby si
jej obec pronajme. Celkové náklady tohoto projektu dosahují částky
3 miliony korun, pokud se Věžkám

podaří dotaci získat, dostane 85 %
ceny.
„Řešíme, jak zabezpečit plochu
kompostárny, aby byla důstojná.
Cedule je ukradená, prostranství se
musí oplotit, vyasfaltovat a chceme
vybudovat sběrné místo, kam přestěhujeme sběr železa. Postavíme
přístřešek na techniku a bude i malá

kancelář pro technického pracovníka,“ vyjmenoval plány starosta Aleš
Bosák.
Součástí bude právě i pořízení nového traktoru s čelním nakladačem
a sítem, aby se mohl přesít kompost.
Zatím zastupitelé hledali možnost
pronájmu. Jedna firma nabídla obci
traktor zdarma s tím, že si jej ale musí

na konci roku odkoupit, což ale na
zasedání neprošlo. Druhou variantou je zapůjčení nového stroje, kdy
obec bude za pronájem platit za každou hodinu práce 600 korun. Obec
také zakoupila překopávač za 80 000
korun, běžná cena je 300 000 korun.
text: J. Hlavinková

PREVENTIVNÍ OKÉNKO, ANEB BLÍŽÍ SE TOPNÁ SEZONA
I když tomu krásné slunečné počasí vůbec nenasvědčuje, topná sezóna se pomalu ale jistě blíží. Je tedy
namístě připomenout si pár informací týkajících se topidel a komínů
a jak bychom s nimi měli nakládat.
Každý majitel komína by měl dbát
na to, aby nerozšířil smutnou statistiku požárů zapříčiněných špatnou
údržbou spotřebičů a komínových
těles, a to zabezpečením pravidelných revizí, kontrol a čištění spalinových cest. Kdy a v jakých lhůtách se

tedy revize, kontroly a čištění musí
provádět a kdo je může provádět?
Dle nařízení vlády č. 91/2010 Sb.,
o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliv smí tuto revizi,
kontrolu a čištění spalinových cest
a spotřebičů provádět odborně způsobilá osoba - držitel živnostenského
oprávnění v oboru kominictví, který
je zároveň revizním technikem komínů, komínových systémů, spalinových cest či specialistou bezpečnosti

práce (čištění spalinové cesty sloužící pro odtah spalin od spotřebiče na
pevná paliva o jmenovitém výkonu
do 50 kW včetně je možné provádět
svépomocí). Mimo to zákon o ochraně ovzduší č. 201/2012 Sb. nařizuje
provést do konce roku 2016 revizi
každého teplovodního topidla na
tuhá paliva připojeného na topnou
soustavu od 10 – 300 kW příkonu
prostřednictvím odborně způsobilé
osoby proškolené výrobcem. Samozřejmostí by mělo být také dodržo-

vání bezpečné vzdálenosti hořlavých látek od tepelných spotřebičů
a komínových těles.
Poslední upozornění se týká plošného vypalování trávy a ostatních
porostů, což je zákonem o požární
ochraně zakázáno. Fyzické osoby
mohou provádět kontrolované spalování hořlavých látek, například
shrabanou trávu či listí pálit na hromadě, při dodržení všech bezpečnostních předpisů.
text: R. Sas

SEBEOBRANU BUDOU DĚTI V BUDOUCNU POTŘEBOVAT VÍC,
NEŽ FOTBAL NEBO KOLO
Zdeněk Železňák se bojovým
uměním a sebeobraně věnuje už
téměř pětatřicet let. Bývalý profesionální voják za tu dobu založit tři kluby, poslední právě ve
Věžkách. Ve výuce ji-jitsu dosáhl
nejvyšší možné úrovně, vyzná
se ve fyziologii těla, ve správné
stravě, v etice sebeobrany a pořádá semináře. Pro něj jsou bojová umění životním stylem, dokonce rád cestuje po Ásii, odkud
cvičení pochází. „Sebeobrana je
naprosto pro každého, ať má deset, nebo šedesát let,“ říká.
Jak dlouho cvičíte ve Věžkách?
Klub vedu 3 roky, a mám registrované 3 dospělé a 12 dětí a sejde se
nás vždy okolo osmi. Cvičíme každý
týden ve čtvrtek od 17 hodin na
obecním úřadě a dvakrát za rok pořádám semináře, kde si opakujeme
různá cvičení a máme i hodinu teorie, a kde si povídáme o tom, jaké
byly kde případy, konflikty, jak se
to řešilo právně, jaká obrana je přiměřená, v jakém případě může být
nepřiměřená. Ing. Konečný je pra-
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videlným hostem a soudní znalec
v oboru sebeobrany, který odpovídá na dotazy. Učíme se, jak reagovat
na různé situace, když vás někdo
napadne na ulici, ve vlaku, ve výtahu, co dělat, když vás někdo chytne
za vlasy, nebo vám chce vytrhnout
mobil či kabelku. Semináře ale nejsou pro děti. Pak děláme speciální
protahovací cvičení a cviky pro kardiovaskulární systém.
Jak vedete hodinu s dětmi?
Snažím se, aby je to bavilo, aby to
bylo akční a hravé. Na začátku se
rozehřejeme, různě si přehazujeme
míče, gumové nože a tyčky. Tím se
zahřejí a procvičí si reflexy. Z mého
pohledu by technická cvičení byla
pro děti nuda a nevydržely by
u toho. Je to otázka dlouhé doby.
Lidé si často myslí, že se za dva měsíce naučí bránit. Ale o tom to není.
Důležité je vydržet aspoň tři roky.
Mám vyzkoušené, že kdo tři roky
intenzivně cvičil dvakrát týdně a po
letech se vrátil, tak stále všechno
umí. Je to stejné jako plavání nebo
jízda na kole, to se také nezapomene.

Bojových umění je nespočet, dům a udržovanou zahradu, ale to
jak byste tedy charakterizoval už je otázka priorit. Nebo viděli filmy
ji-jitsu?
s bojovým uměním a řeknou si, že
absolutně nemají na to, aby někde
Ji-jitsu má takovou definici, že je skákali a dělali přemety. Ale o tom
to obrana proti ozbrojenému i ne- to vůbec není, vždy začneme cviozbrojenému útočníkovi. To zna- čit posilovací a protahovací cviky
mená, že ji-jitsu může cvičit každý s prvky kalanetiky a jógy. Dále si
slušný člověk, který se chce něco lidé myslí, že jsou na cvičení už staří.
naučit v jakémkoliv věku. Třeba tady Mám spoustu přátel, kteří mají přes
ve Věžkách mám většinou děti od šedesát let a pořád cvičí. Člověk se
deseti let, ale v Prostějově mám dva totiž časem propracuje k tomu, že
starší pány, kteří mají 67 let a jeden už nemusí tak vyskakovat a dělat
je dokonce po operaci obou kyčel- přemety, kopy a kotouly, jak mladí
ních kloubů. Některé cviky omezí, kluci. Ve starším věku a se zkušeale učí se co dělat, kdyby mu někdo nostmi stačí pár pohybů rukou a má
chtěl sebrat důchod, nebo ho napa- to stejný efekt. Znám i ty, kteří začali
dl, když chodí večer s pejsky na pro- cvičit po šedesátce. Jsme dobrá parcházku. (smích)
ta, jeden je policista, další má zájem
o zbraně, pak s námi cvičí kluk, co
Lidé mají často předsudky se učí japonsky. Jsou tam lidé, ktek tomu, co neznají. S čím se nej- ří mají podobné zájmy, snažím se,
častěji setkáváte, že vám říkají, abychom si občas zašli spolu i na
proč nemohou chodit cvičit?
pivo, takže už se známe. Snažím se
vytvořit dobrou skupinu, abychom
Říkají, že nechodí nikam ven, tak si i lidsky rozuměli. Chtěl bych klub
sebeobranu nebudou potřebo- ve Věžkách udržet a je tady dost dětí
vat. Nebo tady na vesnici mají lidé na to, jaká je to malá vesnička. Saméně času, mají dům a zahradu. mozřejmě záleží hlavně na rodičích.
I když já mám také celkem velký Myslím, že do budoucna to bu-
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o hinduismu a buddhismu. Jsem
zvědavý, jak lidé žijí, skoro nic nemají a jsou vyrovnanější, než my. Jsou
šťastnější a ještě i z toho mála co
mají, se rádi podělí. Vidíte, jak jsou
otrhaní, špinaví, mají chýší obitou
deskami a stejně jsou pohostinní
a dají vám to nejlepší, co mají. Někdy s ženou nevíme, kde přesně budeme večer spát, ale je jednoduché
sehnat nocleh. Když jsme byli v Íránu, v Arménii, nebo v Gruzii, spali
jsme pod stanem v horách. Mám už
určitou předvídavost a důležité je
nepodceňovat situaci, což jsem se
naučil u vojáků.
Měl jste někdy nějaký úraz?

dou potřebovat mnohem více, než
fotbal nebo jízdu na kole.
Mám podporu od starosty i od lidí.
Kdo se chce naučit bránit, aniž by
se musel moc hýbat, tak může taky
přijít (smích).

Když jsme si domlouvali rozhovor, říkal jste, že jedete s manželkou do Indie. Proč zrovna
tam? Většina lidí by jela spíše do
Chorvatska k moři…

Že se tak netaktně ptám - kolik
Letos jsme navštívili Indii, byli jsme
máte let?
i v Íránu, v Gruzii, v Karabachu, v Nepálu. Oba máme rádi turistiku a příLetos jsem měl 50 let a myslím, že rodu. Jezdíme sami, bez cestovní
zatím dobrý. Snažím se nejíst uze- kanceláře, abychom měli volnost.
niny, jím hodně zeleniny, chleba Bojová umění pocházejí z asijských
s máslem, rajče, sýr, na oběd rýži, států a přečetl jsem i nějaké knihy
těstoviny, brambory, střídáme to. Diety nedržím. Kdysi jsem chodil k člověku, který vydal knížku o orientální
diagnostice, kdy se na člověku podle toho jak vypadá, poznají nemoci
(PR) - Zlínští divadelníci již mají
a učili jsme se i o stravě. Potřebunachystanou kolekci titulů, kterou
jeme jíst i sádlo, aby nám dobře
sestavili pro nové divadelní předfungovaly ledviny, sním i tlačenku.
platné na sezonu 2016/2017.
I to, že jsem vydržel dělat sport do
„Zajímá nás, zda se nám podaří
padesáti let, je úžasné. Vezměte si,
uchránit rodinu před rozpadem
kdo v mládí hrál fotbal a v padesáti
(Srpen v zemi indiánů), nenaleještě hraje. Samozřejmě je důležitá
tět pokryteckým šmejdům (Tari podpora rodiny.
tuffe), uvěřit velkým vizím v čase
krize (Já, Baťa) a přitom nebýt za
Jak se na váš koníček dívá vaše
blbce (Blbec k večeři). Chceme
žena?
věřit, že každé zlo bude nakonec
odhaleno a potrestáno (Past na
Moje žena mě podporuje, sama
myši) a že ženy a muži přestanou
jezdí na jógu a protahovací cvičení.
vést své nesmyslné boje (Noc na
Máme hodně věcí společných, od
Karlštejně). Ale chceme si také
přírody, přes cykloturistiku až po
s úsměvem připomenout, že byzahrádku. Skoro bychom se poprali
chom nikdy neměli zapomínat
o to, kdo má co dřív okopat, ale já
na Dobré mravy, protože jedině
jí to raději nechám. (smích) I co se
v klidném a otevřeném dialogu
týká stravy, jíme stejně.

Každý, kdo dělá dlouhodobě nějaký sport, se už setkal s úrazem. Měl
jsem zlomenou klíční kost, utržený
vaz v koleni, naštípnutou malíkovou
hranu. Když jsem začínal a přerážel
jsem laťky, tak jsem měl také drobné úrazy. U každého sportu hrozí
úraz. I když třeba jezdíte rekreačně
na kole, můžete spadnout, něco si
zlomit nebo odřít. U plavání zase
můžeme mít zánět ucha, nebo očí,
po běhu vás můžou bolet kolena,
všude je něco.
Jak jste se dostal k bojovým
uměním?
Když jsem byl v roce 1982 na
učilišti v Lipníku nad Bečvou jako
elektromechanik, chodívali jsme si
s kamarády do tělocvičny zakopat.
V rohu cvičili kluci, měli na sobě

bílá kimona a tenkrát jsem to viděl
a poprvé. Skákali tam, dělali různé
přemety a mně se to moc líbilo, Šel
jsem se jich zeptat a dozvěděl se,
že cvičí karate. A začal jsem také.
V roce 1984 mi byl udělen první
pásek v karate. Po vojně jsem začal
cvičit v Prostějově. Po revoluci nám
zabavili tělocvičnu a začala jsem
přicházet jiná bojová umění. V roce
1991 mě zaujalo kung-fu a založil
jsem klub v Přemyslovicích u Prostějova a mezitím jsem jezdil na Akademii bojových umění k mistrovi
Doležalovi. V roce 1995 jsem jako
profesionální voják vyučoval u armády sebeobranu pro boj zblízka
musado. V roce 2006 jsem potkal
doktora Konečného, zakladatele
ji-jitsu v České republice, je to systém univerzální obrany, a i když je
název japonský, je to české bojové
umění. Tak jsem si udělal akreditaci
cvičitele ji-jitsu a založil jsem si klub
v Přemyslovcích. Když jsem se před
třemi lety odstěhoval do Věžek, předal jsem klub svým nástupcům, se
kterými cvičím už 25 let. Mám ještě
jeden klub v Prostějově a tady ve
Věžkách.
Pořádám i semináře, kdy přijedou
kluci z Brna, z Olomouce, ze Svitav
a z Prostějova a zkouší mezi sebou
bojovat a vyzkouší si, jaké to je, když
je jeden vysoký, druhý malý, silný,
hubený, mladý, starý. Učíme se i etiketu, jak se chovat v určitých situacích, například když mi dá někdo
facku, nemůžu ho zmlátit do krve.
text a foto: J. Hlavinková

MĚSTSKÉ DIVADLO ZLÍN VSTUPUJE DO 71. SEZONY
můžeme najít svou kotvu Mezi
nebem a ženou,“ přibližuje nový
dramplán zlínského divadla jeho
umělecká šéfka Hana Mikolášková.
Předplatné je právě v prodeji a diváci mohou opět vybírat
z jeho několika typů podle svých
časových možností. Majitelé
předplatného uvidí tituly s více
než 40% slevou oproti jiným divákům. „Chceme zdůraznit, že letos
se předplatné vyplatí více než
kdykoli jindy,“ podotýká ředitel
zlínské scény Petr Michálek.
Kromě výhodné ceny mohou
předplatitelé čerpat mnoho dalších bonusů: kromě stálého místa
v hledišti podle jejich přání a pev- stavení včetně vybraných hostů.
ných termínů mají přednostní
Více informací najdete na
právo rezervace na všechna před- www.divadlozlin.cz.
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KNIHOVNA MÁ NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Krásné slunečné odpoledne
u Jelínkovy studánky a rybník plný
divokých kachen poblíž lesa nám
poskytl nádherné prostředí pro
opékání špekáčků, stezku odvahy
pro děti a volnou zábavu pro dospělé. Tím jsme se 1. září rozloučili s prázdninami a přivítali nový
školní rok. Dětem skončila zábava
a musí zase do školy za vzděláním.
„Sešlo se nás opravdu hodně,
nejen malí čtenáři knihovny a jejich rodiče, ale i naši kamarádi,
kteří číst třeba teprve začnou.
Děti prošly stezku odvahy, kde
na ně číhalo strašidlo,“ vyprávěla
pořadatelka akce a knihovnice
Zdenka Daňhelová.
Děti za odvahu dostaly malý
dáreček a všichni se společně
u ohně opekli špekáčky.
Rozloučení s prázdninami neby-

la jediná akce, kterou paní knihovnice pro děti i dospělé připravila.
V červnu byla spolu s nejmenšími
čtenáři na výletě v Kroměříži, navštívili zrcadlové bludiště na Velkém náměstí a Podzámeckou zahradu, kde se svezli vláčkem. Děti
velmi zaujal 3D obraz na náměstí,
u kterého se s nadšením fotily.
Nechybělo ani povídání o historii města. Dospělí byli v květnu
v Muzeu Kroměřížska, prohlédli
si expozici Karla Kryla a výstavu
1000 tváří černovlásky od Roberta
Rohála. S ním se i osobně setkali.
„Také bych ráda připomněla, že
máme krásné nové webové stránky
http://knihovnavezky.webk.
cz, kde čtenáři najdou informace
o akcích a fotografie včetně online katalogu knih,“ upozornila
knihovnice. I přes prázdniny ne-

klesl zájem o knihy, právě naopak. dině za to, že bezplatně věnovali
Děti přečetly 26 knih a dospělí pětapadesát krásných knih pro
119.
děti.
Knihovna Věžky velmi děkuje
text: J. Hlavinková
panu Martinu Suchému a jeho rofoto: Š. Zurynková

VĚŽKÁM CHYBÍ 20 LET HISTORIE, KRONIKÁŘKA JE DOPISUJE
Kdybyste hledali poslední
kroniku obce, museli byste se
vrátit až do roku 1986. Tady
totiž zápisy končí. Až v roce
2011 se pracnému úkolu dokumentovat život v obci začala
věnovat Soňa Prandorfiová.
Dopisovat historii dvacet let
pozpátku je nezáviděníhodná
role, někteří pamětníci už nežijí
a hledat v archivech a starých
dokumentech je mravenčí a časově náročná práce. Přesto se
paní kronikářka pustila do úkolu s odhodláním a má plány, co
všechno chce do kroniky zaznamenat pro budoucí generace.
K psaní kroniky jste se přihlásila sama, nebo vás někdo oslovil?
Doneslo se ke mně, že v obci
není vedená kronika od roku
1986, tak jsem zašla za tehdejším
panem starostou a nabídla se.
Vždy mě bavila historie, moje babička mi často vyprávěla, co a jak
bylo, a také jsem se hodně bavila
s panem Aloisem Kopečkem, který si pamatoval spoustu událostí
v obci. Vybavuji si, že jsem první
kroniku viděla jako dítě, tehdejší
kronikář mi ji ukázal a vyprávěl mi,
co a jak píše. Teď dopisuji zápisy
z roku 2014 a 2015 a je to složitá
práce.
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Jak často píšete a z čeho čer- dovala příslušné zákony, které mupáte informace?
sím znát, abych třeba neporušila
zákon o osobních údajích.
To záleží na akcích. Když je například drakiáda, nebo rybářské
Radíte se s někým jak a co
závody, je pro mě ideální sepsat si psát?
to do týdne, dokud mám vše v živé
paměti. Na většinu akcí chodím,
Chodím na setkání kronikářů do
i fotím. Po dlouhé době je těžké Okresního státního archivu v Krose k tomu vracet a vzpomínat, co měříži, kde pro nás paní ředitelka
vlastně bylo. Ale jsem zaměstnaná Zezulová pořádá semináře. Vede
žena a babička, mám spoustu prá- nás a radí nám, na co se máme
ce na zahradě a píšu po večerech. zrovna zaměřit, které téma je důleFaktické informace čerpám ze za- žité. Neberu to jako dogma, přece
sedání zastupitelstva a všímám si, jenom život na vesnici je jiný, než
co se v obci děje. Například, když ve městě. Také se inspiruji od ostatjsem viděla, že se začíná dělat pro- ních kronikářů, jakým stylem píší
stranství před obecním úřadem, a co do kroniky kreslí.
tak jsem si ráno cestou na autobus
Až mám za celý rok hotové zápisy
udělala pár fotek. Také mám v plá- v elektronické kronice, tak je přeponu napsat o věžeckých rybnících, šlu zastupitelům, aby je schválily.
o historii kostela a hřbitova.
Teprve potom můžu psát do knihy.
Zastupitelé mi nezasahují do toho,
Existuje nějaká šablona, pod- o čem mám psát, tak by to ani nele které se musíte řídit?
bylo správné, pouze se mnou konzultují, jakou formou mám co psát.
Než jsem začala psát, tak jsem se Například jsme se dohodli, že budu
podívala do kronik různých měst psát pouze zkrácené zápisy ze zaa obcí a vybrala jsem si styl, který stupitelstev. Také mi můžou říci,
mi nejvíce sedí. Někdo píše zápisy na co bych se měla více zaměřit,
jako ucelený text a na okraj po- o čem se více rozepsat.
známky, mě se líbí styl odstavců,
kdy jednotlivé texty rozděluji podle
Jaká etická pravidla psaní muobsahu na obecní záležitosti, zápi- síte dodržovat?
sy za zasedání, veřejný život v obci,
zábavu, výstavbu, sport, počasí či
Jako kronikářka píšu události ze
pohyb obyvatel. Také jsem si nastu- svého pohledu, pravdivě a jsem

co nejvíce objektivní. Nesmím psát
o nikom hanlivě a také nesmí být
z textu poznat, koho z místních
mám ráda a koho ne. Zkrátka drby
do kroniky nepatří.
Co všechno předchází tomu,
než začnete psát do kroniky?
Kronika je nejen ručně psaná,
ale napřed ji musím udělat v elektronické podobě. Z té pak udělám
výtah, který přepisuji do papírové
kroniky. Ručně psaná kronika je
pracná a časově náročná na zpracování. Je to opravdu velká kniha
vyrobená na zakázku, má asi 200
stran a špatně se s ní manipuluje.
Nejdříve si musím stránku tužkou
nalinkovat, nechávám centimetrové mezery a až pak udělám zápis
perem s dokumentním inkoustem.
Teprve až inkoust zaschne, linky vygumuji. Jedna strana zápisu zabere
asi 45 minut bez linkování. A když
náhodou něco pokazím, nemůžu
stránky vytrhnout, jako v sešitě,
můžu jenom škrtat. Pravidla jsou
jasně daná, můžu psát pouze určitým perem, nemůžu používat fixy,
nic vlepovat, kreslit jenom pastelkami, nebo temperami. Do kroniky i kreslím, chci ji obrázky oživit
a snažím se, aby co nejvíce odpovídaly realitě. I rukopis se snažím
vylepšovat.
text: J. Hlavinková
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CHCE TO ČAS, NEŽ LIDÉ PŘIJMOU ALTERNATIVU,
ŘÍKÁ ZAKLADATELKA LESNÍ ŠKOLKY
Dětský klub Kulihrášek byl pro
děti o prázdninách v obecním
úřadě otevřený už druhý rok.
Nápad založit jej se zrodil v hlavě Janě Novotné z Dřínova, která
se nechala inspirovat podobnými zařízeními v okolí. Původně
chtěla klub zařídit v Honěticích,
ale z důvodu lepší dopravní dostupnosti a hezkého prostředí si
vybrala Věžky. Kulihrášek je inspirován lesní mateřskou školou,
což znamená, že většina výuky
probíhá venku. Děti jsou ve větším kontaktu s přírodou, zkoumají okolní svět, rozvíjejí kreativitu a motoriku.
Školka funguje o letních
prázdninách
„Moje kamarádka má tříletou holčičku, která navštěvuje dětský klub
inspirovaný lesní školkou v Uherském Hradišti. A vyprávěla mi, jak
je dcerka nadšená, co všechno děti
dělají, že tráví spoustu času venku,
a že jim tety nechávají velký prostor
pro rozvoj,“ začíná své vyprávění
paní Jana.
Začala tedy hledat možnosti jak
klub založit a zjistila, že podobný
program je ve Zdounkách. A i tam
zařízení funguje jen o prázdninách,
přes školní rok je málo rodičů, kteří
by pro své děti měli o tuto výchovu
zájem. Letos byl počet dětí vyšší než
loni, část rodičů sem své ratolesti
vodí právě z důvodu lesní školky,
druhá část pokrývá pouze volné
týdny, kdy nemají dovolenou, dítě
není na táboře, nebo u prarodičů.
„V současné době mám 4 děti, které
by chtěly chodit do naší školky přes
celý rok. Ale muselo by jich být minimálně 8, aby tady byly dvě učitelky. Bez dvou dospělých není možné

klub otevřít. Další věc je finanční
stránka, musím zaplatit personál
plus další provozní náklady. Mým cílem totiž není, aby školka fungovala
po celý rok za každou cenu, ale aby
tady byly opravdu děti rodičů, kteří
mají o naše zařízení zájem,“ vypráví
paní Jana.
Děti se učí příkladem
V červenci a v srpnu, pokud to počasí dovolí, jsou děti většinou venku.
Chodí do parku, ke studánce či do
lesa. Kromě klasických dětských her
si děti hrají s kamínky, klacíky a dalšími přírodními materiály, což rozvíjí
jejich představivost a motoriku.
„Děti se tak přirozeně vyvíjí a mají
větší prostor. Nejsou odmalička svazování příkazy, tohle nedělej, takto
se sedí, to musíš sníst, teď si budeš
hrát s touto hračkou. U nás je to
jiné, samozřejmě že musí mít určitá pravidla a určité hranice, ale my
jdeme dětem příkladem a ony se
učí od nás. Děti také vědí, že když
jsme venku, nesmí se vzdalovat tak,
abychom na ně neviděli, nebo se
musejí rozhlédnout při přecházení
silnice,“ říká paní Jana.
V klubu jsou dohromady děti různého věku a tím se učí navzájem se
respektovat a tolerovat.
I ona sama vyrostla v klasické
školce a podle ní bude ještě nějakou dobu trvat, než lidé přijmou
alternativu.
Některé děti mají ale z klasických
školek a z rodin naučené určité
zvyklosti a nejde jim nastavit volnější hranice, protože by je neunesly.
„Pokud si dítě zvykne na určitá pravidla, tak neví, co si má se
svobodou počít a potřebuje řád,
aby mohlo fungovat. Na dětech je
krásně vidět, jak kopírují své rodiče

a na situace reagují tak, jak je zažily
doma. Například dítěti něco spadne,
nebo něco rozbije a hned očekává,
že bude zle, znervózní. Jiné udělá
to samé, a řekne, že se nic nestalo,“
popisuje rozdílné reakce dětí paní
Jana.
Jedna učitelka má na starosti
pět dětí
Dětský klub tedy není klasická
mateřská škola, kde má jedna paní
učitelka na starosti pětadvacet dětí.
„Je naprosto pochopitelné, že paní
učitelka, která má na starost dvacet
pět dětí se jim nemůže věnovat tak,
jako ta, která jich má pět. V klasické
školce to ani jinak nejde, při tak velkém počtu dětí musí být pevný řád
a režim. Já sama jsem vyrostla v klasické školce a nějaké trauma z toho
nemám,“ vypráví paní Jana.
Lesní školka může mít zázemí

Lesní školka je alternativní
zařízení podporované Asociací
lesních mateřských škol, která
sdružuje 120 podobných zařízení
po celé republice a usiluje o to,
aby byla uznána ministerstvem
školství jako předškolní vzdělávací program pro děti a rodiče tak
nemuseli školné platit ze svého.
Zřizovatelem Dětského klubu Kulihrášek je spolek Cesta ke
kořenům, z. s., nezisková organizace.
Kulihrášek je inspirován konceptem lesních mateřských škol, rozšířených ve Skandinávii, Německu
a jiných zemích v duchu waldorfské pedagogiky. Hlavní myšlenkou
lesních škol je trávit s dětmi co
nejvíc času venku, a využít přírodu
jako moudrou učitelku k jejich nenásilnému rozvoji po všech stránkách – fyzické, psychické i sociální.
Jedná se o celodenní péči
o děti předškolního věku (2 – 7
let) zaměřenou na zdravý tělesný a duševní vývoj a rozvoj
poznání pobytem v přírodě. Hra
s přírodními materiály umožňuje mnohem lepší rozvoj fantazie
a kreativity oproti průmyslově
vyrobeným hračkám v „umělém“
prostředí. Rozmanité prostředí
navíc pomáhá přirozenému roz-

v podstatě kdekoliv, ve Věžkách je to
na obecním úřadě. V mateřské škole
je přesně předepsaný počet metrů
na jedno dítě, počet umyvadel,
toalet a podobně. Zázemí obecního
úřadu je tak pro děti přirozenější,
protože doma například také nemají
malá umyvadla.
Paní Jana také do budoucna
plánuje postavit jurtu, což je druh
mongolského domečku, který je kulatý a stěny jsou vycpané ovčí vlnou
a látkami. Podle ní se totiž v kruhových místnostech drží uvolněnější
a přátelštější atmosféra. Také by
měla ráda v klubu učitele, muže.
„Děti na muže reagují úplně jinak.
Dokáží být totiž uvolněnější a nejsou až tak přehnaně opatrní, jako
dokážeme být my, ženy,“ vysvětlila
paní Jana.
text: J. Hlavinková
foto: OÚ Věžky

voji jemné i hrubé motoriky. Pohyb ve volné přírodě podporuje
obratnost, koordinaci, rovnováhu, výdrž a orientaci v prostoru.
Pravidelný a dlouhodobý pobyt
venku posiluje imunitní systém,
tedy zdraví dětí. V prostředí s přirozenými překážkami se děti učí
nalézat své hranice a budují si
důvěru ve své schopnosti.
K dětem přistupujeme s respektem a podle jejich individuálních potřeb, vedeme je k práci
ve skupině i k samostatnosti.
Díky úzkému kontaktu v malé
a věkově různorodé skupině se
učí komunikaci, spolupráci, toleranci a respektu k sobě navzájem
i dospělým.
1. lesní mateřská škola na
světě byla založena v roce 1954
v Dánsku. Největší počet lesních mateřských škol je v Německu, protože vláda je postavila na stejnou úroveň jako
běžné školky. Pilotní testování
projektu proběhlo v Česku v letech 2010-2012, v březnu 2013
podpořilo ministerstvo vznik
lesních tříd u stávajících mateřských školek.
Více na:
http://kulihrasek.webnode.cz
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VOLBY DO ZASTUPITELSTVA ZLÍNSKÉHO KRAJE
Vážení spoluobčané,
chci vás informovat o své
kandidatuře do zastupitelstva
Zlínského kraje jako nezávislý
kandidát za Stranu práv občanů. Dlouho a zodpovědně jsem
tento krok zvažoval a dospěl
jsem k názoru, že chci mít větší
možnost rozhodovat o tom, co
se bude v našem kraji a naší
vesnici dít. Témata, kvůli kterým kandiduji, jsou podpora
podnikatelů ve Zlínském kraji,
protože jen díky nim máme peníze v rozpočtech, pobídky pro
firmy, aby dávali více šancím
mladým lidem bez praxe a náš
kraj se nevylidňoval a v neposlední řadě odmítám podporu
ekonomických uprchlíků. Jsem
si vědom toho, že z pozice starosty obce mám velmi malou
kompetenci ovlivnit pobídky
od státu, popřípadě od Zlínského kraje pro uprchlíky.
Pokud budeme před situací
zavírat oči a nebudeme ji řešit
hned, stane se, že se budeme
bát pouštět naše děti na hřiště, scházet se na kulturních
akcích s přáteli a jít v noci sami
vesnicí. Vím, že je to nepříjemné a palčivé téma, ale pokud
se k tomu nepostavíme čelem,
nebudeme to my, ale naše děti,
které budou trestány za naši
nečinnost.

8

Uprchlíci se mají vrátit zpět, jícími nacisty. Tenkrát přijali podne žít s námi
mínky, které jim země poskytující
azyl předeslala. Dříve utíkaly ženy
Při jednání s majitelem místního a děti ze strachu o život, dnes jsou
zámku jsme se dozvěděli, že po- to muži v produktivním věku, kteří
kud bude stát finančně podporo- by mohli bránit svou zemi. A navíc
vat ubytovávání uprchlíků, bude tenkrát stále počítali s tím, že se
zvažovat variantu postavit cent- po pominutí konfliktů vrátí zpět
rum pro uprchlíky z třetích zemí. do své vlasti. Dnes tomu tak není,
Objektů, které by se daly využít vědí, že už se do své země vrátit
tímto směrem je v našem okolí ne- nechtějí.
spočet, a z migrantů se stane výnosný byznys. Už několikrát jsme
Mladí lidé musejí mít práci,
se přesvědčili, že sliby politiků jinak odejdou žít jinam
v Praze, že budou odmítat kvóty
pro uprchlíky, jsou plané. Česká
Dalším neméně důležitým tévláda první negovala jakékoliv matem je, aby měli mladí lidé
kvóty diktované Bruselem a nyní práci, zvedla se naše životní úroministerstvo vnitra podalo návrh, veň a kraj se nevylidňoval. S tím
že během tří let uvolníme půl mili- souvisí podpora školství, hlavně
ardy korun na integraci uprchlíků. řemeslných oborů a lepší spoluDle mého názoru bychom měli práce firem a škol tak, aby vzdělářešit to, jak jim po uplynutí krize vací instituce dokázaly co nejlépe
pomůžeme vrátit se zpět do své reagovat na poptávku zaměstnavlasti a ne to, jak je začlenit do naší vatelů. I když je nezaměstnanost
společnosti. A sžívání se s nimi ne- nejnižší za posledních několik let
musí být jednoduché, vždyť jsme a nabídek práce je vysoký počet,
naprosto rozdílné národy s jinou firmy mají problém najít kvalifikulturní, politickou i válečnou mi- kované pracovníky. Kámen úrazu
nulostí. Dostáváme se do fáze, kdy vidím už v systému školství, kdy
si uprchlíci začínají diktovat pod- jsou školy financovány pouze
mínky a očekávají, že se my bu- podle počtu přijatých žáků. Tudeme přizpůsobovat jejich zvyk- díž jsou motivované kvantitou,
lostem a životnímu stylu, ne oni ne kvalitou. K tomu je na druhou
nám. Tím se situace zásadně liší od stranu tlačí fakt, že pokud nenauprchlické krize ve 40. letech mi- plní kapacitu, budou muset pronulého století, kdy Evropu zasáhla pouštět kantory, v lepším případě
krize, a lidé prchali před postupu- zkrátit úvazky. Výuční řemesla ne-

jsou u mladých lidí populární, nikdo nechce manuálně pracovat,
i když už dnes vidíme, že šikovný
řemeslník si vydělá mnohem více
peněz, než třeba administrativní pracovník. Na druhou stranu
máme v kraji velmi nízkou kriminalitu, města a obce se snaží
co nejvíce zatraktivnit kulturní
život, ale stejně to nejdůležitější
je práce a pokud ji lidé nebudou
mít, budou odcházet jinam. Udržet v kraji hlavně mladé lidi není
jednoduché. Proč by tu zůstávali,
když za stejnou práci dostanou
v Praze až o třetinu vyšší plat?
Navíc tam seženou zaměstnání za
pár týdnů, kdežto tady marně hledají několik měsíců. Nízkou průměrnou mzdu drží ve Zlínském
kraji odvětví, ve kterých nejsou
vysoké platy. Sociální služby, administrativní práce, jednoduché
manuální práce. Ale nejsou zde
firmy, zaměřené na IT technologie, strojírenství, průmyslovou
výrobu, kde jsou mzdy vyšší. Abychom zastavili vylidňování kraje
a udrželi tu mladé lidi díky práci,
je potřeba finančně podporovat
výuční obory, spolupracovat se
zaměstnavateli, podpořit mladé
lidi v podnikání a zajistit jim ekonomické vzdělání a finanční gramotnost, a také vytvářet příznivé
podmínky pro firmy. To je společný úkol nás všech.
Aleš Bosák

historie
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TOULKY HISTORIÍ ANEB VĚŽKY V OBRAZECH

Dům stával vedle budovy dnešního obchodu
a byl zbourán při zatrubnění potoku.

Dnes je zde travnatá plocha.

Věžecký potok a část zvaná Vrbátka.

Dnes už je potok zarostlý a do Vrbátek vede pohodlná asfaltová cesta.

Dům byl v 70. letech zbourán při zatrubnění potoku ...

... na jeho místě je dnes volné prostranství a potok je ukrytý pod zemí.
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3. KOLO ROZHODNE O NEJLEPŠÍM „SPORŤÁKOVI“ VĚŽEK
Není „kolo“ jako kolo. Tak zněl název 2. závodu věžeckého poháru, který byl složen ze tří etap. Poslední
sobotu v červnu závodníci v 1. etapě startovali „na hromady“, ve 2. intervalově na dovednostní okruh a ve 3.
Gundersenovou metodou, která se používá v kolových
závodech. Spočívá v tom, že závodníci startují v rozestu-

pech, které získali v předešlých kolech klání. Nejmenší
děti a dospělí jeli v doplňkových kategoriích okruhový
závod. Celkově se zúčastnilo více jak 30 závodníků. Třetí
kolo se uskuteční v sobotu 24. září, kdy bude zároveň
vyhlášeno celkové pořadí Věžeckého poháru 2016.
text a foto: J. Hlavinková

Výsledky 2.kola
Věžeckého poháru
– Není „kolo“ jako kolo
Drobečci mladší (2013-2014)
1.
2.
3.
4.

Cyril Hýsek
Pavel Duda
Jakub Daněk
Nikol Hýsková

Drobečci starší (2011-2012)
1.
2.
3.

Daniel Hýsek
Adélka Bosáková
Eliška Ešlerová

Děti mladší (2008-2010)
1.
2.
3.
4.

Lukáš Stavinoha
Valerie Dudová
Jaromír Daněk
Matěj Perger

Děti starší (2005-2007)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Štěpán Gajdoš
David Fochr
Michal Vaněk
Barbora Strnková
Ondřej Sigmund
Denisa Dobešová
Ondřej Strnka
Martin Lukášek
Tadeáš Čech

Dívky mladší (2002-2004)
1.

Natálie Dudová

Kluci mladší (2002-2004)
1.
2.

Jiří Jancek
Vladimír Novák

Kluci starší (1999-2001)
1.
2.

Robert Gazda
Jakub Jancek

Ženy (1998 a starší)
1.

Petra Nováková

Muži (1998 a starší)
1.
2.
3.
4.
5.
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Vladimír Fochr
Aleš Bosák
Jiří Sigmund
František Stavinoha
Vladimír Novák
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„CHYŤ A PUSŤ“ BYLO HESLO RYBÁŘSKÝCH ZÁVODŮ
Večerní rybářské závody si
mohly užít děti i dospělí v květnu
a v druhý víkend v září. V květnu
byla účast větší, přišlo patnáct
dětí, v září jich bylo deset. To ale
nic neměnilo na tom, že po obě
klání bylo hezké počasí, dobrá
nálada a všichni si odpočinuli od
běžných starostí. Celkem byly tři
kategorie, dvě pro děti a jedna

pro dospělé. V 1. kategorii soutěžily děti do deseti let a do výsledků se jim počítal celkový počet
jakýchkoliv chycených ryb. V 2.
kategorii 11 – 18 let se započítávala jakákoliv chycená ryba nad
25 centimetrů a ve výsledku se
sečetly délky všech ryb a dospělým se počítal jen chycený kapr
a amur. Akci pořádal T. J. Sokol

Věžky a jeho členové připravili
pro vítěze diplomy a hodnotné
ceny. Děti dostaly za účast špekáčky, dospělí si mohli zakoupit
točené pivo. Závody končily se
západem slunce, ale u rybníka se
v družném hovoru sedělo dlouho
do noci.
text a foto:
J. Hlavinková, Š. Zurynková

1. kategorie
1. Dominik Vlach
2. Kačenka Heichelová
3. Ondra Krčmář
2. kategorie
1. Robin Gazda
2. David Fochr
3. kategorie
1. Bohunka Daňková

MYSLIVCI POŘÁDALI KVĚTNOVÉ STŘÍLENÍ
Poslední květnovou sobotu uspořádali členové Mysliveckého spolku
Troják Věžky – Zlobice tradiční květnové střílení pro své přátelé s ostatních spolků. Akce se konala v areálu střelnice Hvězda v Kotojedech
a v den závodu pořadatelé netrpělivě čekali, kolik zájemců o střelby přijede. Účast byla více než dobrá, sjelo
se 40 myslivců. Střílelo se na 2 × 25
terčů – parcour. Spíš než o to vyhrát,
šlo o to pobavit se, vidět staré přátelé a užít si pěkný den.

Konečné pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

jméno
Cífka Jan
Kořínek Jindřich
Dočkal Jiří
Vagner Josef
Falcman Jiří
Mrhálek Karel
Bastl Václav
Petrůj Zdeněk
Kolacia Pavel
Stodůlka František

nástřel
48
47
47
47
45
45
45
45
44
44

text a foto: J. Hlavinková
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dětské hřiště

PRÁCE NA NOVÉM DĚTSKÉM HŘIŠTI JSOU V PLNÉM PROUDU

U společenského zařízení ve Vlčích Dolech bude na dětském hřišti lanovka.

Nebude chybět ani herní prvek s názvem „Tři nevěže“.

Před vchodem do chaty bude konstrukce na popínavé rostliny.

Foto chaty předtím, než se začalo budovat hřiště.

Letecký snímek Vlčích Dolů z letošního roku.

12
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VLČÍ DOLY MAJÍ DVĚ NOVÉ MALÉ OBYVATELKY
Vítání občánků je ve Věžkách tradiční
událost. Slavnostní chvíle se koná většinou
jednou za rok a starosta Aleš Bosák s hospodářkou obce Šárkou Zurynkovou tentokrát přivítali dvě holčičky, nové obyvatelky
Vlčích Dolů. Sobotní dopoledne tak strávili
dohromady rodiny Amálky Barabaschové
a Lucinky Váňové. Děti dostaly od obecního
úřadu plyšovou hračku a finanční dar, maminky zase kytičku.
text: J. Hlavinková
foto: K. Zavřelová

Starosta Aleš Bosák.

Paní Eva s dcerkou Amálkou a syny Tondou a Štěpánem.

Lucinka s tatínkem Radkem, maminkou Martinou a babičkou.

Sofinka Zavřelová při recitaci.

Sofinka Zavřelová s Amálkou a Lucinkou (v kolébce).
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různé

OBEC VĚŽKY - KALENDÁŘ PRAVIDELNÝCH SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
ÚNOR
LEDEN
BŘEZEN
1 8 15 22 29
. 4 11 18 25
. 7 14 21 28
2 9 16 23 .
1 8 15 22 29
. 5 12 19 26
3 10 17 24 .
2 9 16 23 30
. 6 13 20 27
4 11 18 25 .
3 10 17 24 31
. 7 14 21 28
1 8 15 22 29
5 12 19 26 .
4 11 18 25 .
2 9 16 23 30
6 13 20 27 .
5 12 19 26 .
7 14 21 28 .
6 13 20 27 .
3 10 17 24 31
. . . . .
. . . . .
. . . . .
SRPEN
ČERVENEC
ZÁŘÍ
. 4 11 18 25
1 8 15 22 29
5 12 19 26
Po
. 5 12 19 26
2 9 16 23 30
6 13 20 27
Út
3 10 17 24 31
. 6 13 20 27
7 14 21 28
St
4 11 18 25
. 7 14 21 28
Čt
1 8 15 22 29
5 12 19 26
1 8 15 22 29
Pá
2 9 16 23 30
6
13 20 27
2 9 16 23 30
So
3 10 17 24
7 14 21 28
3 10 17 24 31
Ne
4 11 18 25
. . . . .
. . . . .
.
. . . .
Svoz žlutých (plast) a modrých (papír) PE pytlů
Vysvětlivky:

KVĚTEN
DUBEN
ČERVEN
. 2 9 16 23 30 . . 6 13 20 27
. 4 11 18 25
. 3 10 17 24 31 . . 7 14 21 28
. 5 12 19 26
4 11 18 25 . . 1 8 15 22 29
. 6 13 20 27
5 12 19 26 . . 2 9 16 23 30
. 7 14 21 28
. 6 13 20 27
1 8 15 22 29
3 10 17 24 .
. .
7 14 21 28
2 9 16 23 30
4 11 18 25 .
1 8 15 22 29 . . 5 12 19 26 .
3 10 17 24 .
. . . . . . . . . . . .
. . . . .
LISTOPAD
ŘÍJEN
. . PROSINEC
. 5 12 19 26
. 7 14 21 28
. 3 10 17 24 31
6 13 20 27
1 8 15 22 29
. 4 11 18 25
7 14 21 28
2 9 16 23 30
. 5 12 19 26
1 8 15 22 29
3 10 17 24
. 6 13 20 27
2 9 16 23 30
4 11 18 25
. 7 14 21 28
1 8 15 22 29
3 10 17 24 31
5 12 19 26
2 9 16 23 30
4 11 18 25 .
6 13 20 27
. . . . .
. . . . .
. . . . .
.
Svoz netříděného
komunálního odpadu (popelnice)
JARO ‘16

ZAHRADA VĚŽKY

PODZIM ‘16

ZAHRADA VĚŽKY

LÉTO ‘16

ZAHRADA VĚŽKY

Po
Út
St
Čt
Pá
So
Ne
.

Obec Věžky, Věžky čp.61, 768 33 Morkovice, tel.: 573 363 025, 725 518 228 (starosta), 725 121 269 (hospodářka), www.obecvezky.cz

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:
24. 9.
3. kolo Věžeckého poháru závody MTB
28. 9. - 2. 10.
Zahrada Věžky
Podzim 2016
15. 10.
drakiáda
4. 11.
lampionový průvod
2. 12.
Mikuláš ve Věžkách
3. 12.
vánoční dílna a rozsvícení
vánočního stromečku
17. 12.
stromek pro zvířátka
7. 1.
vepřové hody
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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
Knihovna Vlčí Doly:
pondělí: 16 – 17 (zimní čas); 17 – 18 (letní čas)

T.J. Sokol Věžky a MS Troják Věžky-Zlobice
vás srdečně zvou na

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU
PRO ZVÍŘÁTKA
kdy: 17. prosince
kde: u horního rybníka
co budeme potřebovat: každý si přinese pro zvířátka krmení
(kukuřici, jeřabiny, tvrdý chléb, ovoce, zeleninu)
Nazdobíme stromeček, opečeme si špekáčky a půjdeme zase domů.

volný čas

září | 2016

ÚČAST NA MYSLIVECKÉM DĚTSKÉM DNU BYLA REKORDNÍ
Letošní myslivecký dětský den se
opravdu povedl. Všichni byli spokojení, jak děti, tak rodiče i pořadatelé.
Program začal už odpoledne,
kdy byl pro děti připraven skákací
hrad, trampolína, mohly si střelit
z luku a ze vzduchovky, povozit se
na koních, prohlédnout si starou hasičskou techniku a účastnit se cvičného hašení požáru. Letošní druhý
ročník soutěže střelby ze vzduchov-

ky O putovní pohár Mysliveckého
sdružení Troják Věžky-Zlobice vyhrála paní Kristýna Zavřelová.
„Ráno nám sice počasí moc nepřálo a obávali jsme se nízké návštěvnosti, ale den nakonec předčil
naše očekávání. Všichni si až do půl
osmé večer počkali na Železného
Zekona, který všechny okouzlil,“ řekl
za pořadatele Marcel Majda.
Děti i rodiče si mohli se Zekonem

zasoutěžit, ukázal, jak se polykají žiletky, jak se ohýbá dřeno a nechal si
štípat polínka na hlavě.
„Chci poděkovat všem, kteří nás
přišli podpořit svou účastí a zakoupením jídla a nápojů. Také děkuji
všem sponzorům, kteří věnovali
věcné dary a postarali se tak o bohatou tombolu,“
Během léta myslivci spolupracovali s Agrodružstvem Morkovice

při vyhánění zvěře před sečením
lucerky.
V současné době se soustředí na
instalaci pachových ohradníků podél hlavní silnice z Věžek do Počenic, aby chránili řidiče před střety se
zvěří. Na podzim chystají dva hony,
první bude 22. října a druhý na konci
prosince po vánočních svátcích.
text a foto: J. Hlavinková

Zpravodaj obcí Věžky a Vlčí Doly. Periodický tisk samosprávního celku. Vychází třikrát ročně.
Vydavatel a místo vydání: Obecní úřad Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice, IČ: 00287865. Náklad: 220 ks. Vedoucí vydání: Jana Hlavinková,
jhlavinkova@seznam.cz. Grafika a DTP: Lukáš Dostalík. Jazyková korektura: Šárka Zurynková. Tisk: Obecní úřad Věžky. Ev. č.: MK ČR E 22385.
Redakce je oprávněna nevyžádané příspěvky upravit či zkrátit. Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři.
Redakce je oprávněna nevyžádané příspěvky upravit či zkrátit. Za věcnou správnost textů odpovídají jejich autoři. Uzávěrka příštího vydání je 20. 5. 2016.
Redakce nezodpovídá za obsah inzerce. Příští číslo vyjde v lednu 2017.
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Zahrada Věžky

NA PODZIMNÍ ZAHRÁDKÁŘSKÉ VÝSTAVĚ VYSTOUPÍ STANISLAV HLOŽEK
Patnáct tisíc lidí přišlo na letní
zahrádkářskou a hobby prodejní výstavu Zahrada Věžky – LÉTO
2016. Návštěvnost byla rovnoměrně rozprostřená do všech pěti dnů,
na což mělo vliv hlavně příznivé

www.obecvezky.cz

počasí. Návštěvníci našli na výstavě
vše, na co jsou zvyklí – stánky se
širokým sortimentem, dechovou
hudbu, občerstvení a i program pro
děti. Tentokrát se mohli ti nejmenší
svést na ponících. Největším láka-

dlem je hlavně tradice výstav, ale
hlavně také to, že se celý program
odehrává v parku, což si pochvalují nejen návštěvníci, ale i prodejci. Poslední letošní Zahrada začne
28. září a tím, že na tento den při-

padá státní svátek, připravili pořadatelé speciální program. Vystoupí
kroměřížský rodák Stanislav Hložek
a Milan Pitkin.
text a foto: J. Hlavinková

