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Letošní první sportovní klání, duathlon, skončilo velmi úspěšně s rekordní účastí. Více na str. 15

VE VLČÍCH DOLECH CHYBÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ
U obchodu ve Vlčích Dolech je špatně přehledná
křižovatka. Tím, že se jedná o hlavní tah směrem
od Dřínova, je silnice celkem frekventovaná. Avšak
na hlavní komunikaci chybí dopravní značení a do
křižovatky je špatný výhled. Podnět k řešení situace
dal zastupitel a obyvatel Vlčích Dolů Radovan Sas.
„Řidiči jezdí od Dřínova směrem do obce
a neuvědomují si, že mají dávat přednost zprava.
Naštěstí se tady zatím žádná nehoda nestala,“
vysvětlil starosta Aleš Bosák.
Na hlavní komunikaci tak dosud chybí dopravní
značení „Hlavní silnice“ a také bude označena

vedlejší silnice. Při osazení značky „Vedlejší silnice“
dojde k částečnému odstranění křovin a stromu,
který zasahuje do vozovky. Tak bude křižovatka
přehlednější a dopravní značení jasně viditelné.
Také dopravní zrcadlo zlepší výhled za křižovatku.
„Od tohoto opatření si slibujeme větší bezpečnost
v silničním provozu. Dopravní značky instalujeme
během měsíce května,“ řekl starosta.
Osazení nového dopravního značení schválil
Dopravní inspektorát Policie ČR a také Odbor
dopravy Městského úřadu v Kroměříži.

MYSLIVCI V LESE SESBÍRALI VLEČKU ODPADU
Snad každý člověk si rád zajde občas do lesa na
procházku. Ovšem jsou lidé, kteří si pletou les se
skládkou a vyhodí do přírody odpad, který patří do
sběrného dvora či do kovošrotu. A myslivci místo
toho, aby se věnovali zvěři, musejí odklízet odpad,
který zde lidé vyhodili.
„V dubnu jsme uspořádali brigádu a posbírali
jsme spoustu odpadu, který zabral celou
traktorovou vlečku. Lidé do lesa vyhodili staré
pneumatiky, matrace, kusy nábytku, kovy, PET
lahve, plechovky i pytle s komunálním odpadem,“
řekl za Myslivecké sdružení (MS) Troják VěžkyZlobice Marcel Majda.

www.obecvezky.cz

V Oulehli myslivci vykáceli smrky napadené
kůrovcem a dřevo použili na zhotovení a opravu
krmných zařízení pro zvěř. Také opět instalovali
pachové ohradníky okolo hlavní silnice vedoucí
z Věžek k Srnovu. Myslivci si tento počin velmi
pochvalují.
„Prokazatelně se snížil počet sražené srnčí
zvěře. V minulosti jsme za rok napočítali i osmnáct
sražených kusů, nyní máme dva. Na pachové
ohradníky dostáváme dotaci ze Zlínského kraje,“
uvedl Majda.
MS Troják Věžky-Zlobice má 31 členů, z toho
deset se aktivně věnuje myslivosti.

Vážení spoluobčané,
přišlo jaro, pomalu začíná léto a do
naší obce se zase vrátil život. Je to vidět
všude kolem, obecní pracovníci uklízejí
vesnici, proběhla zahrádkářské výstava
ZAHRADA VĚŽKY - JARO 2017 a máme
pro vás připravených spoustu akcí, ať
už kulturních nebo sportovních.
Chtěl bych velmi poděkovat všem,
kteří se na chodu výstavy podíleli. Jen
díky nim vše dobře dopadlo a návštěvníci si odnesli samé pozitivní zážitky. Také
chci poděkovat občanům Věžek, že byli
v době konání výstavy tolerantní ke zvýšenému počtu aut a pohybu lidí v obci.
Se zastupiteli stále pokračujeme
v našich plánech na rozvoj a rozkvět
obce. Jsem velmi rád, že nám členství
v mikroregionu Morkovsko přináší užitek. Díky vzájemné spolupráci jsme
více slyšet a máme lepší vyjednávací
pozici. V jednání je například značení
cyklotras a koncepce na opravu místních komunikací na Morkovsku. Také
jsme se svými podněty podíleli na zlepšení podmínek pro získávání dotací pro
malé obce.
Tady je jasně vidět, že společně
máme šanci získat mnohem více než
jako jednotlivci. Tímto vás také zvu na
zasedání zastupitelstva, které se koná
přibližně každé dva měsíce. Přijďte
mně i zastupitelům říct, na co chcete,
abychom se při práci pro obec zaměřili. Rádi přijmeme vaše podněty i konstruktivní kritiku.
Od srdce vám přeji klidné léto a dětem krásné prázdniny a těším se na
vás při oficiálních i neoficiálních akcích
v naší obci.
S úctou Aleš Bosák
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MORKOVSKU CHYBÍ KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU
Co se týče cestovního ruchu, je
Kroměřížsko velmi specifickou
oblastí, Morkovsko nevyjímaje.
A tak právě jedním z cílů Centra
společných služeb (CSS) mikroregionu Morkovsko je podpořit
turistiku a přilákat do obcí návštěvníky. Proto manažer CSS
Jakub Bednárek zprostředkoval
setkání na Kozojedském dvoře
v Nítkovicích s radním Zlínského
kraje Janem Pijáčkem a marketingovým specialistou Zdeňkem
Urbanovským z Centrály cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s.
CSS chystá brožuru o místních
památkách
„V každé obci je nějaké zajímavé
místo, ať už se jedná o turistickou
stezku či cyklostezku, sakrální památku, výstavu, statek, zámek nebo
muzeum. Problémem je, že neexistuje žádná koncepce rozvoje cestovního ruchu na Morkovsku ani propagace turisticky atraktivních míst,“ řekl
manažer CSS Jakub Bednárek.
Důležité je zviditelnit zajímavá
místa v mikroregionu jako například
výstavu ZAHRADA VĚŽKY, Košíkářské
muzeum, koupaliště a cyklostezku
v Morkovicích-Slížanech, poutní
místo Křéby v Prasklicích, Kozojedský dvůr v Nítkovicích či sakrální památky jako kapličky a kříže.
Dalším nástrojem, který má podpořit orientaci turistů v krásách
Morkovska je brožura, kterou chystá
CSS ve spolupráci se starosty jednotlivých obcí. Ta bude obsahovat
fotografie a informace o zajímavých
místech v regionu a také seznam
místních podnikatelů.
Starostové Morkovic, Věžek a Nítkovic se dohodli na tom, že propojí
propagaci výstavy ZAHRADA VĚŽKY,
Kozojedského dvora a Košíkářského
muzea.

„Chceme využít toho, že na zahrádkářskou prodejní výstavu ZAHRADA VĚŽKY přijede ročně zhruba
50 000 lidí. Chceme, aby se návštěvníci dozvěděli o všech možnostech
trávení volného času, které jim náš
mikroregion nabízí. Proto například
ti, kteří při návštěvě Košíkářského
muzea předloží vstupenku z jarní
části výstavy, budou mít vstup do
muzea zcela zdarma,“ představil další z možností podpory turistiky starosta Věžek Aleš Bosák.
Turisté postrádají kvalitní
služby
Právě Zdeněk Urbanovský pomůže s propagací výstavy ZAHRADA
VĚŽKY, Kozojedského dvora či košíkářského muzea prostřednictvím
marketingových nástrojů, které má

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy k dispozici. Konkrétně se
jedná o brožury, veletrhy či webové
a facebookové stránky. Urbanovský
mluvil hlavně o obrovských rozdílech v jednotlivých turistických
lokalitách ve Zlínském kraji. A právě na Kroměřížsku, na rozdíl od
Valašska a Slovácka, neexistuje žádný koncept ani jednotná strategie
propagace cestovního ruchu. Navíc
turisté jsou zvyklí na určitý standard
stravování, ubytování, infrastruktury
i nabídky služeb, což na Kroměřížsku také chybí. Valašsko a Slovácko,
na rozdíl od Hané, těží z tradic, na
kterých má postavenou valnou část
turistických atrakcí. Také zde chybí
ucelená síť cyklostezek a cyklotras.
„Naším dalším bodem na podporu
rozvoje mikroregionu je zavedení

značení cyklotras,“ podotkl Bednárek. Také v Počenicích–Tetěticích vedení obce podniká kroky potřebné
k výstavbě cyklostezky.
Důležité je také přitáhnout do
regionu turisty, kteří bydlí v jiných
koutech republiky a v zahraničí. Proto bude centrála cestovního ruchu
propagovat mikroregion Morkovsko na veletrzích cestovního ruchu
v Polsku v Katovicích, na Slovensku
v Trenčíně, v Praze a v Plzni.
„Jsem přesvědčen, že náš region
má turistům hodně co nabídnout.
Stačí se jen podívat na krásnou přírodu kolem. Problém je ale ten, že
ani spousta místních vůbec netuší,
že například za obcí je barokní statek Kozojedský dvůr. A právě informovanost lidí chceme zlepšit,“ uvedl
starosta Nítkovic František Hetmánek.

Zleva: Radní Zlínského kraje Jan Pijáček, starosta Věžek Aleš Bosák, manažer CSS Jakub Bednárek,
majitel Kozojedského Dvora Jan Šváb a starosta Nítkovic František Hetmánek.

ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
Obec vypsala dvě výběrová řízení. První na zhotovitele akce „Realizace protierozních mezí v k.ú.Věžky“, druhé na zpracovatele projektové
dokumentace ke stavebnímu povolení na vybudování čističky odpadních vod ve Vlčích Dolech.
Všechny spolky, které v obci působí, dostanou za svou činnost
finanční dar. Jedná se o T.J. Sokol Věžky, Myslivecké sdružení Troják
Věžky-Zlobice, Sbor dobrovolných hasičů Věžky a Sbor dobrovolných
hasičů Vlčí Doly. Všechny čtyři organizace obdrží každá částku ve výši
25 000 korun.
Obec dále pokračuje v rozšiřování komunitní kompostárny. Zastupitelé nechali postavit novou zeď a rozšířit stávající plochu, aby se
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zvětšil prostor pro užívání. „Do budoucna uvažujeme i o oplocení areálu a zavedení otevírací doby. Veškeré práce budeme hradit z obecního
rozpočtu,“ nechal se slyšet starosta Aleš Bosák.
Obec obdrží dotaci ze Zlínského kraje na dovybavení Jednotky
sboru dobrovolných hasičů Věžky v částce 120 000 korun. Peníze použije na nákup elektrocentrály, ponorného kalového elektrického čerpadla, plovoucího benzinového čerpadla a motorové pily. Právě probíhá
výběrové řízení na dodavatele. Předpokládané celkové náklady jsou
201 686 korun. Dotace bude poskytnuta z Programu dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Zlínského kraje a pokryje 59,59
% celkových nákladů.

zpravodajství
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PODIUM LETOS NEBUDE, OBEC POŽÁDÁ O DOTACI
Zastupitelé se rozhodli, že počkají se stavbou podia, tanečního kola
a krytého posezení ve sportovně
společenském areálu, které mělo
být původně hotové do konce dubna letošního roku. Obec totiž každoročně vynakládala 150 000 korun za
pronájem mobilního pódia při pořádání zahrádkářské prodejní výstavy
ZAHRADA VĚŽKY a chtěla stavbou

ušetřit peníze za zapůjčení.
„Výstavbu jsme odložili, protože
budeme na konci letošního roku žádat o dotaci ze Zlínského kraje. Můžeme totiž získat až 1 milion korun.
Chceme této možnosti využít a ušetřit tak peníze z obecního rozpočtu,“
vysvětlil starosta Aleš Bosák.
Projektová cena stavby je 1,9
milionu korun. Zastupitelé počítají

s tím, že ve výběrovém řízení vysoutěží cenu až o několik set tisíc korun
nižší.
V letošním roce tak budou účinkující při výstavě vystupovat opět
na pronajatém podiu. Kryté posezení je velmi důležité při nepříznivém
počasí, aby se měli návštěvníci kde
schovat před deštěm nebo ostrým
sluncem. Tím, že se výstava koná

pod širým nebem v parku, je prostor
ve sportovně společenském areálu
jediným vhodným místem, kde lze
kryté posezení zrealizovat.
„Naším hlavním záměrem je
zvýšit komfort návštěvníků, aby se
u nás mohli zdržet delší dobu i při
nepříznivém počasí,“ řekla manažerka výstav ZAHRADA VĚŽKY Božena
Kubjatková.

CSS ULEHČUJE STAROSTŮM OD ADMINISTRATIVNÍ ZÁTĚŽE
Centrum společných služeb mikroregionu Morkovsko klade velký
důraz na vzdělávání starostů a hospodářek a účetních dobrovolného
svazku obcí. Proto pracovníci centra uspořádali pro uvolněné i neuvolněné starosty další školení opět
v Kozojedském dvoře v Nítkovicích.
Stále narůstající administrativní zátěž je velkým problémem zejména
pro neuvolněné starosty. „Orientace v novelizacích zákonů a dotačních titulech je složitá a proto

bylo školení tentokrát zaměřené na
oblast získávání dotací z Podprogramu na podporu obnovy venkova Zlínského kraje a na obecně
závazné vyhlášky a zápisy z jednání
zastupitelstev a jejich právní náležitosti,“ řekl manažer CSS Jakub
Bednárek.
Například se řešilo, že obce musí
při vydávání obecně závazných vyhlášek sledovat, jestli není regulace
v rozporu s diskriminačním zákonem. Nebo při vydávání vyhlášek

týkajících se veřejného pořádku nelze zakázat výkon určité činnosti na
celém území obce, ale pouze v určitých částech. To se týká například
zákazu konzumace alkoholu. Taktéž
regulaci hlučných činností nelze
úplně časově omezit, ale pouze
v určité dny, nebo hodiny, například
u vyhlášek o nočním klidu.
„Dále starostové diskutovali
o dotačních možnostech s radním
Zlínského kraje Janem Pijáčkem.
Mluvilo se o dotačních titulech

vhodných pro malé obce a o specificích mikroregionu Morkovsko.
Například o špatném stavu komunikací, chodníků a veřejného osvětlení. Dále starostové řešili, z kterého
dotačního titulu lze získat peníze
na rekonstrukci obecních budov,
které jsou mnohdy ve velmi špatném technickém stavu. Starostové
také budou mít možnost ovlivnit,
jakých oblastí se budou dotační
tituly týkat v následujících letech,“
uvedl Bednárek

HOSPODA MÁ NOVÉ JMÉNO I PROVOZOVATELE
Od začátku letošního roku má
hospoda ve sportovně-společenském areálu nový název i provozovatele. Další novinkou je, že všechny prostory jsou nekuřácké a ve
velkém sále je zřízen dětský koutek.
Loni vybudované dva salonky v patře budovy tematicky vyzdobené
podle dvou dobrovolných spolků,
které v obci působí, jsou připrave-

ny k zapůjčení na oslavy, školení
či schůze. Hospoda nese název „U
Rybníka“ a jejím novým provozovatelem je Stanislav Moric.
„Nechali jsme v sále vybrousit
a nalakovat podlahu, upravit elektroinstalaci a omítky. Nový nájemce obložil stěnu za kamny a poté
sál i salonky vymaloval a vyzdobil,“ vyjmenoval úpravy interiéru

starosta Aleš Bosák.
Provozovatel umožňuje dobrovolným hasičům a myslivcům, aby
se v saloncích scházeli za účelem
spolkových schůzí.
„Jeden salonek jsme vymalovali
zeleně a vyzdobili mysliveckými
trofejemi. Z historického hlediska
myslivci budovu postavili, a proto jim chceme nabídnout zázemí.

Druhý salonek má modré stěny,
které zdobí prvky staré hasičské
výzbroje a různé znaky hasičského
sportu. Přibudou ještě dobové fotografie, které budou obrazovým
průvodcem dějin věžeckého sboru.
Hasiči jsou velmi aktivní složkou
obce a také jim chceme nabídnout
zázemí pro spolkovou činnost,“ řekl
Stanislav Moric.

Sbor dobrovolných hasičů Vlčí Doly

srdečně zve všechny děti s rodiči i prarodiči na

DĚTSKÝ DEN
A SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO DĚTSKÉHO
HŘIŠTĚ VE VLČÍCH DOLECH
v sobotu 3. června od 14 hodin.
Pro děti jsou připraveny hry, soutěže a také bohaté občerstvení.
TĚŠÍME SE NA VÁS.
3

květen | 2017

zpravodajství

ZAHRADA VĚŽKY MÁ OHROMNÝ POTENCIÁL, NA KTERÉM MŮŽEME STAVĚT
Od začátku letošního roku má
zahrádkářská a hobby prodejní
výstava ZAHRADA Věžky novou
manažerku. Zastupitele a dlouholetého pořadatele Romana
Jelínka vystřídala Božena Kubjatková, která v prosinci loňského roku vyhrála výběrové
řízení. Pan Jelínek se chtěl více
věnovat své rodině a rodinné
firmě. „Chci navázat na dlouholetou tradici výstavy a zachovat
její ráz a zároveň nabídnout návštěvníkům atraktivní novinky
a kulturní program,“ říká nová
manažerka. Kam chce dále výstavy směřovat a na co nového
se mohou lidé těšit, nastiňuje
v rozhovoru.
Co vás na této práci zaujalo, že
jste se přihlásila do výběrového
řízení?
Vnímala jsem to jako velmi zajímavou příležitost, jak se profesně
posunout dál, něco nového se naučit a získat další zkušenosti. Také
jsem chtěla zúročit svou dosavadní praxi z předchozích zaměstnání
a z podnikání. Také jsem ve výstavě
uviděla potenciál, který můžu rozvinout, výstavu dál pozvednout
a ještě zvýšit její atraktivitu pro návštěvníky. Na této pracovní pozici
také můžu využít své organizační
a komunikační dovednosti.
Máte za sebou svou první výstavu jako pořadatel. Jak byste
ji zhodnotila?
Co se týče návštěvnosti, výstava
dopadla úspěšně. Organizačně se
na ní podílelo vedení obce, obzvláště bych chtěla poděkovat starostovi Aleši Bosákovi, hospodářce
Šárce Zurynkové a místostarostovi
Martinu Suchému. Také nesmím
zapomenout na Romana Jelínka,
který stál na počátku zrození výstav a je to v podstatě jeho „dítě“.
Výstava byla devět dnů a počasí
nás ve všední dny docela potrápilo.
Proto bych chtěla poděkovat všem
zaměstnancům obce a brigádníkům, že ne úplně ideální podmínky
perfektně zvládli. Díky nim výstava
probíhala hladce, nedošlo k žádným komplikacím. Kvůli dešti byly
náročnější podmínky i pro vystavovatele, ale i ti se s tím dokázali vypořádat a zůstali zde pro návštěvníky.
I návštěvníci byli tolerantní a podpořili nás svou hojnou účastí. První
výstava pro mě byla hlavně velkou
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a neocenitelnou zkušeností, ze které
budu čerpat při přípravě dalších výstav. Díky tomu vidím, co fungovalo
a co necháme pro příště zachované
beze změny a co je naopak potřeba
vypilovat, zlepšit či změnit.
Jaké jste zavedla novinky
oproti předchozím ročníkům?
Podařilo se nám zorganizovat otevření kostela Svaté Alžběty. Nechali
jsme jej floristy z Olomouce krásně
vyzdobit květinovými dekoracemi
a pan Martin Suchý domluvil, aby
dětský pěvecký sbor Slunečnice
z Kroměříže při slavnostní mši zazpíval. To vše by se neobešlo bez
vstřícnosti pana faráře Jana Kulíška z Rataj, pod nějž kostel spadá.
Lidé tyto novinky pozitivně uvítali,
slyšela jsem samé příznivé ohlasy.
Také jsme zásadně rozšířili koncepci kulturního programu pro rodiny
s dětmi. Pro děti jsme v parku pod
platanem připravili dětský koutek,
například skákací hrad, dílničky, kde
si mohly zasadit semínka a rostlinky
do květináčků a odnést si je domů,
čekaly na ně postavičky Shreka a Mimoně, pohádky ze Špalíčku a ze
semínkové modelíny si mohly vyrobit různé tvary či postavičky. Pod
platanem si mohli rodiče s dětmi
posedět, odpočinout si, vychutnat
atmosféru výstavy a parku a strávit
společné chvíle.

Vnímám to tak, že naši návštěvníci
jsou převážně lidé seniorského věku
a chtěli jsme přitáhnout i mladé rodiny s dětmi. Samozřejmě si velmi vážíme seniorů, kteří tvoří nemalou část
našich návštěvníků a jsou naši dlouholetí příznivci. I pro ně byl připravený bohatý kulturní program, na který
jsou zvyklí a kvůli kterému k nám zavítají. Jen jsme nabídku rozšířili i o hry
a zábavu pro děti, abychom upoutali
i jinou cílovou skupinu.

Jaká je vaše dlouhodobá vize,
kam chcete výstavu směřovat?
Chceme pro naše návštěvníky
připravit koncepci, která bude na
vyšší odborné úrovni. Chceme jim
nabídnout bohatší sortiment, aby
u nás našli opravdu vše, co potřebují
pro dům a zahradu. Také chci oslovit
producenty ekologického zemědělství a regionálních potravin, aby
i oni našim zákazníkům nabídli své
produkty. Také se chci zaměřit na
řemesla, pozdvihnout jejich význam
a krásu. Mám v plánu pro návštěvníky připravit ukázku řemesel, která
jsou typická pro Hanou a tento kraj.
Chci podpořit folklór a tradice. Velký
potenciál vidím také v zákaznících
ze zahraničí. Letos nás navštívilo
hodně Slováků a Poláků, zjistili jsme,
že jsme pro ně atraktivní nabídkou
kulturního programu, sortimentem,
který nabízíme a že si rádi udělají
výlet za poznáním jiné země, kraje,
Čím jsou podle vás tyto změny kultury. Od zahraničních návštěvnízásadní?
ků máme též pozitivní odezvu, pro-

Zleva Božena Kubjatková, Jožka Šmukař a starosta Aleš Bosák.

to se na ně chci taktéž zaměřit.
Co zajímavého chystáte na letní výstavu?
Chystáme pro lidi další atraktivní novinky, chceme vylepšit areál, ve kterém
se výstava pořádá, navázat spolupráci
s novými vystavovateli a s dalšími
subjekty a chceme se více zviditelnit
a dostat se do povědomí lidí. Budeme
dále rozvíjet koncepci kulturního programu pro rodiny s dětmi.
Jaké je to zažít výstavu z druhé
strany tedy jako pořadatel?
Je to mnoho starostí a zařizování,
všechno musí klapnout do nejmenšího detailu a vše musí být perfektně
organizačně připravené a navazovat
na sebe. Musím operativně řešit situace, které nastanou během dne
a reagovat na ně. Důležité je tedy
umět se rychle rozhodnout a udělat
potřebná opatření.
Řekněte, prosím, na závěr čtenářům něco o sobě….
Mám patnáctiměsíčního synka,
kterému se většinu volného času
věnuji. Také ráda relaxuji v přírodě,
při kávě a dobré knize. Když je příležitost, zajdu si do divadla či na projížďku na kole.
Na závěr bych chtěla obyvatelům
Věžek říci, že si velmi ráda poslechu
jejich názor ohledně výstav, připomínky a podněty. Mohou za mnou
přijít kdykoliv v pracovní době do
mé kanceláře na obecním úřadu.

zpravodajství
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„STARÁ“ VLČÍDOLSKÁ KAPLIČKA
K příležitosti 70. výročí vzniku Sboru dobrovolných hasičů
ve Vlčích Dolech obec opraví
místní kapličku. Tu každý místní velmi dobře zná, ale už jen
pár pamětníků ví, že zde kdysi
stávala ještě „stará“ kaplička,
která byla po výstavbě „nové“
zbořena. Zastupitel obce a občan Vlčích Dolů Radovan Sas si
dal tu práci a pomocí pamětníků zmapoval historii obou kapliček.

poloviční velikosti, nižší a bez čelní nádstavby. Stávala kdysi na pozemku Štěpánků z domu č.p.5 (na
hranici s pozemkem Trněných/Vybíralů – nyní Štefkovičů č.p.45). Při
svátcích jako Velikonoce, Boží tělo
či Hody bývala vždy vyzdobená.
Zdobívaly místní ženy, které se k ní
chodívaly občas také modlit. Jednou za čas se před Hody obnovoval
i vnější nátěr.
Kapli zdobila ve výklenku soška
Svaté Anny. Navíc byl o každých Hodech vždy věšen velký obraz Svaté
Stará vlčídolská kaplička
Anny, zapůjčený od Chromců (dům
Stará vlčídolská kaplička byla č.p.7). O některých Hodech tam býbarvou i půlkruhovým tvarem po- val i pan farář - probíhaly mše svaté
dobná kapličce nové, avšak asi jen či pouze jen menší pobožnosti.

Zvonívalo se jen příležitostně
– o svátcích nebo vždycky, když
někdo z vesnice zemřel. Údajně
i v poledne. Zvonila paní Marie
Adamová (dle vyprávění měla ke
kapličce přes „zmolu“ vyšlapaný
chodníček).
I přesto, že tato z „vepřovice“ či
z „vepřáků“ (nepálené cihly) vystavěná a omítnutá kaple byla místními lidmi (Štěpánek č.p.5, Vybíral
č.p.45) jakžtakž opravována a udržována, začínal se na ní díky jejímu
stáří a snad i poloze (svah, kraj zmoly) podepisovat zub času. Navzdory
kamenné podezdívce zdivo počalo praskat, drolila se a opadávala
omítka, její stav byl neudržitelný.

Rozhodnuto bylo vystavět kapličku
novou, na lepším místě.
Do doby, než byla místními lidmi
postavena kaple nová, slouženy
byly hodové mše před provizorním, barvínkem zdobeným dřevěným oltářem u pomníku padlých,
jež tehdy stával při cestě na Bajajku,
naproti kříži, pod domem č.p.47.
Oltář a všechny relikvie, jakož i zvon
spolu s uchycením, byly poté použity v kapli nové.
Zbořena byla teprve až po vystavění kaple nové. Žádná fotka se,
bohužel, nedochovala.
Pozn.: Všechny údaje jsou seskládány z vyprávění starších spoluobčanů
a rodáků ze vsi Vlčí Doly.

Ze vzpomínek a vyprávění rodáků a starších spoluobčanů
• Uvnitř býval dřevěný kříž, který vždy paní Adamová vzala a stavěla
ke dveřím domku, kde někdo umřel. V tomto domku bývala i pentlemi
zdobená „futra“ (rám dveří) do pokoje, kde nebožtík ležel. Pentle byly
uvazovány i na tento dřevěný kříž, jež byl poté nesen v čele pohřebního průvodu. Rakev s nebožtíkem bývala naložena na černý pohřební
vůz tažený černými vyzdobenými koňmi od pana Přecechtěla ze Dřínova (černé chocholky), později automobil, a průvod vyrazil pěšky na
hřbitov do Pavlovic. Cestou skrz obec hrála kapela. U kříže na okraji
obce se průvod ještě zastavil na poslední rozloučení a pokračoval dále
do Pavlovic. Kousek za obcí (u obrázku Panny Marie) přestala kapela
hrát a hudbu spustila až při příchodu do další vesnice.
• Když se o Velikonocích chodívalo s „klepačem“, obešli vždy chlapci
kolem dokola tuto kapličku jako nějaký rituál.
• Přes Bajajku a Vlčí Doly vedla prý (z dřívějška) nějaká obchodní cesta
a kaplička byla k tomu nějak vázaná.

„NOVÁ“ VLČÍDOLSKÁ KAPLIČKA
Pozemek na „novou“ vlčídolskou kapličku nabídla rodina
Zapletalova z domu č.p.2, která jej
prodala obci. Na pozemku původně
stávala stodola, kůlna a žentour.
Úřady tehdejší doby neměly mnoho pochopení pro stavbu zvonice.
Svou vytrvalostí a zdůvodňováním
nutnosti její výstavby (například
i z důvodu vyhlašování požárního
poplachu) dosáhli však občané vlčídolští svého. Tito také na samotnou
stavbu přispěli nemalou částkou (9.
května 1964 chodily po obci skupiny žen a vybíraly na novou zvonici). Místo pro stavbu muselo být
předem upraveno, o což se nejvíce
zasloužily místní ženy (první brigáda
byla 12. července 1964). Tyto úpravy
se pak denně prováděly i za pomoci
mužů.
Hrubé plány nakreslil František Za-

vadil (dům č.p.23) a úlohu hlavního
stavebníka plnil Bedřich Dolák (dům
č.p.34). K ruce měl spoustu pomocníků z řad mužů z vesnice. Stavět se
začalo v březnu roku 1965. Stavební
materiál si zajišťovali sami, něco použili z opuštěné usedlosti na Bajajce,
písek se dovážel z pískovny ze Dřínova. Pracovalo se převážně dobrovolně a tak, aby byla stavba do
Hodů hotova.
Podařilo se, a tak mohla být nově
postavená kaplička dopoledne na
Hody 25.července 1965 vysvěcena
při slavnostní hodové mši i s hudbou, za velké účasti občanů jak místních, tak přespolních.
Materiál na oplocení zajistil v následujících letech Josef Židlík (dům
č.p.28). Jednalo se o výlisky při výrobě startérů v národním podniku Pal
v Kroměříži, jež byly svařovány do

plotových dílců a tyto pak použily
při výstavbě plotu. Kolem roku 1970
byly ženami vně nového plotu ze
zadní strany vysazovány mladé smrčky. Později dosázely i zbytek, túje
před kaplí, uvnitř ní květiny.
Vždycky před Hody se prováděl
úklid a zdobení (převážně místní
ženy, později i SSM). Ostatní mše se
konávaly jen příležitostně, čas od
času bývaly i zpovědi (spíše v dřívějších dobách). Zvonívalo se jen příležitostně – při mších, Hodech nebo
při úmrtí místního občana, dříve i ve
svátky či v poledne. Zvonívala Marie
Adamová (později dům č.p.11), poté
chodila zvonit i Anna Štěpánková
(dům č.p.12), občas i Josef Židlík
(dům č.p.28). Dnes se zvoní již jen
v Hody či při úmrtí.
Místo vůkol kapličky bývalo i centrem „zábavy“ místní omladiny. Ko-

lem i na plácku vedle ní scházeli se
mladší i starší, hrávali různé hry, třeba na schovávanou, na „benderovce“, vojáky... Taky fotbal – všichni bez
rozdílu. Nikdy nebylo nic rozbito, jen
občas zalétl míč do zahrady Zapletalů č.p.2, s čímž bývaly vždy trable.
Kaple stala se po revoluci i terčem
zlodějů, kteří ji vykradli. Odcizeny
byly předměty (a snad i soška Svaté Anny) přenesené sem z původní
kapličky. Poté zde již nebylo žádných cenných věcí. V současnosti
poskytují vždy při hodové mši nějaké relikvie Sasovi (dům č.p.26).
6. června 2015 zavítal ke kapličce k překvapení všech i božítělový průvod. Věřící jdoucí dolů obcí,
z košíčků na zem sypány lístky růží,
družičky oděné v bílých šatech... Poprvé v novodobé historii bylo něco
takového zde k vidění. Na místě
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samém byla po příchodu vykonána krátká pobožnost.
Na rok 2017 plánována jest rekonstrukce samotné kaple a okolí při příležitosti sedmdesátého výročí založení místního hasičského sboru.
Pozn.: Všechny údaje jsou seskládány jednak z pamětí už mých, jednak z vyprávění starších spoluobčanů či rodáků z obce Vlčí Doly. Použit také materiál
z druhé knihy vlčídolské kroniky.
Pár slov z Wikipedie:
Svatá Anna a svatý Jáchym byli údajní rodiče Panny Marie a tedy prarodiče Ježíše Krista. Svatá Anna byla široce uctívána v lidových vrstvách
i bez oficiálního požehnání církve... Anenská tradice dosáhla vrcholu
v 15. a 16.století, když papež Sixtus IV. přijal Annu roku 1481 do římského kalendáře a jeden z jeho pozdějších nástupců Řehoř XIII. ustanovil její slavnost v roce 1584 na 26.července... Samotné jméno Anna je
hebrejského původu, lze přepisovat... jako „milostiplná“ či „milá“. Uvádí
se jako patronka matek a manželství, šťastného porodu, patronka horníků, mlynářů, truhlářů, tkalců, krejčích, provazníků, čeledínů.

HISTORIE SDH VLČÍ DOLY
Sbor dobrovolných hasičů ve Vlčích Dolech je jedním z nejmladších sborů v kroměřížském okrese. Podnět k jeho založení vyšel
od tehdejšího okrskového velitele a současně velitele dřínovských
hasičů, bratra Leopolda Večerky,
rodáka vlčídolského. Sbor byl
ustanoven 10. ledna 1947 a měl
činných 18 bratří a 2 sestry. Hasičský slib složen dne 14. února 1948
do rukou bratra velitele.
Ihned po založení zapojili se hasiči do společenského života obce.
Aktivně se podíleli na všech akcích,
a to jak kulturních, osvětových, tak
při zvelebování obce. Pravidelně
byly pořádány oslavy státních a jiných výročí a plesy. Dne 10. září
1950 byla za podpory ONV zakoupena nová motorová stříkačka
PS 8 ve dvoukolovém přívěsu, jejíž
vyzkoušení proběhlo formou požárního cvičení dne 15. října 1950.
Tato v roce 1988 nahrazena renovovanou motorovou stříkačkou PS 12,
jež slouží doposud. Jiného vybavení

sbor nemá. V polovině 90. let prošel
sbor menší stagnací z důvodu všeobecného úpadku činnosti. Přesto
podařilo se ve spolupráci s obecním úřadem uspořádat v roce 1997
oslavy 50 let trvání sboru spojené se
sjezdem rodáků. Ve stejném roce,
na požádání okresní povodňové
komise, odjeli někteří členové do
Kroměříže pomáhat při odstraňování následků povodně století.
Kvůli stárnoucí členské základně
neúčastnil se sbor ani okrskových
cvičení. Vše se ale podařilo překonat
a s přílivem mladších členů dokázal
vybojovat třikrát postup do okresního kola v požárním sportu (2005,
2006, 2010) s nejlepším umístěním
na 9.místě (2005). Roku 2007, při
příležitosti oslav 60. výročí založení, obdržel medaili „Za příkladnou
práci“. Současná aktivita sboru je
směřována spíše do oblasti udržování tradic a kulturního života v obci
(turnaj ve stolním tenisu, ostatky,
stavění/kácení máje, dětský den,
hody) či brigád a akcí na zviditel-

nění malé vesničky. Z významných
osobností lze uvést vlčídolského
rodáka br. Leopolda Večerku. I když
nikdy nebyl členem sboru, velkou
měrou zasloužil se o jeho vznik a byl
mu udělen čestný titul „Zasloužilý
člen sboru“. Ze současných členů
lze uvést br. Miroslava Sase, jenž
po svém vstupu zastával ve sboru
funkci velitele, poté starosty. Nyní
je starostou okrsku Morkovice, jednatelem Klubu zasloužilých hasičů

a funkcionářů při OSH Kroměříž, členem Okresní kontrolní a revizní rady
tamtéž. Pro zájmy hasičské obětuje
podstatnou část svého volného
času a za svou práci zaslouží vděku
a plného uznání. Ke dni 31. prosince
2016 čítá sbor 24 členů, z toho 19
mužů a 5 žen. Již od svého založení sídlí v obecní zbrojnici, nevlastní
prapor a v současné době neuvádí
ani zásahovou jednotku.
text R. Sas

Jedna z prvních fotografií krátce po založení sboru.

Hlavní funkcionáři sboru po dobu jeho trvání:
Starosta:
Jan Čecháček
František Růžička
František Šich
Oldřich Doležel
František Trněný
Josef Dolák
Josef Zapletal ml.
Miroslav Sas
Radovan Sas
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1947 – 1951
1952 – 1961
1962 – 1967
1968 – 1969
1970 – 1985
1986
1986 – 2001
2002 – 2004
2005 – dodnes

Jednatel:
Bartoloměj Večerka 1947 – 1953
Jindřich Chromec st.1954 – 1963
Jaroslav Zbořil
1964 – 1967
Jaroslav Štěpánek 1968 – 1969
Josef Židlík
1970 – 1973
Jan Čecháček
1974 – 1978
Bartoloměj Večerka 1979 – 1980
Josef Sedláček
1981 – 1990
JUDr. Lubomír Prnka1991 – 2001
Radovan Sas
2002 – 2004
Simona Chromcová 2005 – dodnes

Velitel:
Josef Zapletal st.
Antonín Černý
František Šich
Josef Zapletal st.
Miroslav Sas
František Císař
Karel Štefkovič
Jindřich Chromec
Petr Stavinoha

1947 – 1961
1962 – 1967
1968 – 1981
1981 – 3 měs.
1981 – 2001
2002 – 2004
2005 – 2012
2013 – 2014
2015 – dodnes

Hospodář - pokladník:
Antonín Spáčil
1947 – 1984
Jaroslav Štěpánek 1985 – 1986
Květoslav Peprla
1987
František Židlík
1988 – 1990
JUDr. Lubomír Prnka1991 – 2001
Břetislav Zapletal 2002 – dodnes

historie
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TOULKY HISTORIÍ ANEB BUDOVÁNÍ KOMUNIKACÍ VE VLČÍCH DOLECH (1982)

Pohled na náves směrem od chaty.

Dnes je náves neudržovaná a čeká na revitalizaci.

Pohled od rybníku směrem ke staré chatě.

Z původních stromů zde dnes stojí už jen smrk, který se tyčí za chatou.

Nová komunikace s parkovištěm se budovala i u obchodu.

Dnes už u obchodu pohodlně zaparkujete.
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SENIORSKÉ ODPOLEDNE PŘINESLO ZÁBAVU I POUČENÍ
Letošní seniorské odpoledne bylo,
co se týče programu, opravdu zajímavé. Adrenalinové vystoupení
vystřídala přednáška na vážné téma
a poté atmosféru uvolnila večeře,
volná zábava a tanec.
Svěřenci Zdeňka Železňáka předvedli, co se v oddílu ji-jitsu ze sebeobrany již naučili. Poté byla zajímavá
přednáška, kterou domluvila Zdeň-
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ka Daňhelová s kolegou z bývalého
zaměstnání, vedoucím živnostenského úřadu panem Miroslavem
Ševčíkem. Ten přítomným vysvětlil
rozdíl mezi takzvanými šmejdy
a profesionálními poradci různých
společností. Šmejdi chodí neohlášeně, využívají momentu překvapení a osamělosti starších lidí a snaží
se pod různými záminkami dostat

do bytu a odlákat pozornost. Také
různé zásilkové společnosti posílají
nevyžádané balíčky nebo se někteří
telefonisté snaží seniory vmanipulovat do uzavření smlouvy po telefonu. Šmejdi také pořádají nejrůznější
předváděcí akce, od kterých ale
pomaličku ustupují a hledají jiné
metody. Ty totiž byly hitem hlavně
v 90. letech. Za posledních pár let se

změnila legislativa, která jim pořádání akcí znepříjemňuje. Přednáška
sklidila velký úspěch a poté starosta
Aleš Bosák popřál přítomným jubilantům a předal jim dárek od obce.
Pak už na seniory čekala chutná
večeře a zákusek, začala hrát hudba a večer pokračoval v neformální
atmosféře.

zpravodajství SDH
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USPĚLI JSME V ZÁVODĚ PRO PROFESIONÁLNÍ ZÁCHRANÁŘE
Jednotka SDH Věžky se zúčastnila
závodu SOS 2017 EXTREM v Dobříchovicích u Prahy. Jednalo se
o akci pro profesionální zdravotníky, záchranáře a studenty Vyšších
odborných škol zdravotnických.
Odjeli jsme v pátek 12. května
ráno a úspěšně se navrátili v neděli
14. května odpoledne.
Chtěl jsem ověřit znalosti našich
dobrovolných hasičů a ukázat jim
situace, do kterých se profesionálové mohou dostat. Není to jen o tom
naučit se teorii první pomoci, ale
i o samotné praxi. Je třeba naučit
se jednat pod tlakem, rychle se

rozhodovat a komunikovat v týmu.
Pokud budu účast na soutěži hodnotit ze svého pohledu, můžu říct,
že mne osobně kluci mile překvapili. Uměli pohotově jednat a spolupracovat jako tým. Absolvovali
jsme dvě etapy závodu - noční
a denní. V noční etapě nám bylo
nahlášeno postupně pět událostí
v rozmezí od 21 hodin do 4 hodin
ráno. V této části nás čekal například porod s následnou resuscitací
novorozence a zároveň masivní krvácení rodičky. Dále „banální“ ošetření vykloubeného ramene nebo
teroristický útok „špinavou bom-

bou“ obsahující radioaktivní látky
a velkým počtem raněných osob.
U tohoto úkolu si kluci vyzkoušeli,
jak vypadá spolupráce Integrovaného záchranného systému včetně
dekontaminačních prostor.
V denní části závodu, která probíhala od 5 hodin do 21 hodin, jsme
ušli celkem 30 kilometrů v kompletní výstroji a plnili jsme 11 úkolů.
Setkali jsme se s dopravní nehodou
nákladního automobilu a zraněným řidičem po cévní mozkové
příhodě. Dále zavalený dřevorubec
pod kládami stromů, kde jsme byli
napadeni kolegou postiženého.

Nebo ženu s laktační psychózou,
která hodila kočárek s dítětem do
řeky. Úkolů bylo mnoho, ale i přes
velké vyčerpání a únavu všech členů týmu jsme zdárně všechny splnili a dorazili do cíle.
V neděli dopoledne se konalo slavnostní vyhlášení výsledků
a k mému překvapení jsme se
umístili na 11. místě z celkového
počtu 17 družstev, kde jsme překonali i výsledky vyšších odborných
škol a některých profesionálních
záchranářů a jednotek SDH.
text: P. Šimek

JEDNOTKA SDH VĚŽKY SE PŘIPRAVUJE NA ZÁVODY PRO ZDRAVOTNÍKY
Členové Jednotky požární ochrany sboru dobrovolných hasičů (JPO
SDH) Věžky navázali na loňské školení a letos v dubnu opět uspořádali v hospodě U Rybníka praktická
cvičení, aby si zopakovali základy
první pomoci. Profesionální hasiči
Petr Šimek a Martin Popp připravili
praktické úkoly, aby se dobrovolníci naučili řešit zátěžové situace při

záchraně lidských životů a majetku.
Školení začalo už ráno, kdy členové JPO dostali za úkol zodpovědět
třicet testových otázek ohledně
první pomoci. Následovaly praktické ukázky například jak nasadit zraněnému krční límec, změřit tlak, tep
a glukózu, jak poskytnout první pomoc člověku v bezvědomí, při cévní
mozkové příhodě, při autonehodě

nebo jak se zraněným komunikovat.
Dobrovolníci po dopoledním školení měli připraveno pět praktických
úkolů. Například museli poskytnout
první pomoc muži po cévní mozkové příhodě, dusícímu se novorozenci či posádce vozu po autonehodě.
Veškeré situace byly pouze fiktivní
a účastníci nehod byli figuranti.
V květnu odjeli Pavel Gazda, Mar-

tin Zavadil, Petr Šimek a Jiří Škrob do
Dobřichovic u Prahy na závody SOS
2017 Extrém. Jednalo se o závody
pro zdravotníky, kde naši dobrovolní hasiči získali další bohaté zkušenosti.
Spolek SDH navíc 19. srpna 2017
uspořádá ve Věžkách závody RESCUE VĚŽKY pro okolní sbory a jednotky.
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VZDALI JSME HOLD KNIHÁM I NAŠIM PŘEDKŮM
Březen je měsícem knihy. To byl důvod k návštěvě Zámecké knihovny
v Kroměříži, kde nás osobně přivítal
zámecký knihovník pan Cyril Měsíc.
Zámecká knihovna patří k nejcennějším historickým knižním fondům
v České republice. Obsahuje 90 tisíc
svazků. Interiéry, které nás očarovaly, jsou vybaveny barokními bohatě
zlacenými dřevěnými skříněmi z 18.
století. Z podrobného výkladu pana

knihovníka jsme se dozvěděli, že
inventář je doplněn vyřezávanou
balustrádou a čtyřmi historickými
glóby, které jsou darem francouzského krále Ludvíka XIV. Dalším bodem
našeho výletu za poznáním byla
návštěva zámku. Milá průvodkyně
nás seznámila s příběhy a událostmi
jednotlivých pokojů a sálů, z nichž
jsme nejvíce obdivovali sál Sněmovní. Velkým překvapením pro nás byla

informace podaná naším starostou
Alešem Bosákem o opravě kopule
zámecké věže v letech 1947-1949,
kde pracovali šikovné ruce pana Josefa Jelínka a Jindřicha Jurči z Věžek
a Františka Pluhaře z Bařic, jejichž
potomci ve Věžkách žijí a dobře je
známe. Pohledem na věž jsme vzdali hold i našim předkům. Protože na
zámku bylo velmi chladno, navštívili
jsme příjemnou restauraci u Maxmi-

liána, kde jsme se občerstvili před
cestou k domovu.
V sobotu 20. května plánujeme návštěvu Arcibiskubských sklepů., které
jsme nenavštívili v plánovaném termínu z důvodu neochoty pana vedoucího Bc. Palety nás provést mimo
sezonu. Místo sklepů jsme navštívili
zámek Kroměříž, kde nás přivítala
paní Tomečková.
text: Zdenka Daňhelová

DĚTI PROŽILY NOC S ANDERSENEM
NA OBECNÍM ÚŘADĚ
Kouzelná noc plná pohádek, písniček
i strašidel. Taková byla poprvé ve Věžkách
„Noc s Andersenem“. Děti malovaly v parku
pod lampami „Jaro“, zatančily si pod krásným platanem a na dřevěném mostku si
zazpívaly písničku. Když v knihovně tvořily
za pomoci tety Šárky přáníčka pro své blízké,
přišel za nimi „SPÁČ“ s bambulkou na čepici.
Naše milé asistentky Kačka a Dianka s dětmi
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zazpívaly písničky a zahrály na ukulele. Nechyběla krásná strašidla na stezce odvahy
ani čtení pohádek. Hodné tety Eva a Anička
připravily občerstvení a maminky napekly
skvělé moučníky. Víte, kde jsme spali? Pan
starosta nám půjčil zasedací místnost. Bylo
nám všem moc dobře.
text: Z. Daňhelová

sport, hobby
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HASIČI, SOKOLI A SPOLUOBČANÉ SPOLEČNĚ POSTAVILI PO FECHTLCUPU MÁJ
Příznivci „pincků a fechtlů“ se sešli
na 4. ročníku Fechtlcupu, který pořádal místní sbor dobrovolných hasičů.
Společensko-sportovní areál se tak
na chvíli změnil v závodní dráhu. Celkem devět jezdců s motorkami o objemu motoru do 50 cm3 se utkalo
v třech disciplínách. Na okruhu,
jehož povrch byl kombinací asfaltové a polní cesty, z časovky a crossu

za rybníkem. Okruh byl vyřazovací,
z dalších dvou disciplín získali závodníci body, z nichž vzešel vítěz. Paní
Zdeňka Daňhelová a Ivana Zavadilová měly na starost děti. Připravily pro
ně v parku hledání pokladů. Děti se
rozdělily do dvou kategorií, mladší
(předškolní věk) a starší (od 7 do 15
let). V parku tak hledaly „poklad“ a zasoutěžily si na olympiádě. Například

střílely ze vzduchovky, hrály kuželky
či se strefovali míčkem do dřevěného šaška. Malých soutěžících se sešlo
celkem 25. Po odpoledni plném her
přišlo ocenění a ty nejšikovnější dostaly sladkou medaili a drobný dárek.
Na závěr dne si děti spolu s rodiči
opekly špekáčky a hasiči ve spolupráci s členy T.J. Sokol Věžky a spoluobčany postavili máj.

Pořadí vítězů ve
fechtlcupu:
1.
2.
3.
4.
5.

Robert Gazda
Radek Kabát
Petr Gazda
Martin Odehnal
Jakub Smažinka

Dětská olympiáda
a hledání pokladů:
Větší děti:
1.
2.
3.

Kyllerová Kateřina
Dřímalová Barbora
Prandorfi Sabina

Menší děti:

Větší děti.

1.
2.
3.
4.

Menší děti.

Havlásková Sofie
Daněk Jaromír
Perger Matěj
Daněk Jakub

Vítězové fechtlcupu.
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HASIČI SE POSTARALI O MASOPUSTNÍ VESELÍ
Krásný jasný slunečný den. Hned
brzy zrána šimralo nás sluníčko svými
paprsky ještě v posteli, na stromech
se ani lístek nepohnul… Odpoledne
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sice již trochu pofukovalo, ale aspoň
nebylo takové horko. Na chatě sešlo se toho odpoledne (i s malými
caparty) úctyhodných třiatřicet ma-

sek, které se za podivných zvuků jim chou moku lahodného, co procent
vlastních vypravily na průvod obcí. alkoholu více obsahuje nežli voda...
V navštívených domácnostech obda- Celým dnem vládla veselá nálada.
rovány byly jak něčím na zub, tak i trotext a foto: SDH Vlčí Doly

Kozojedský dvůr

květen | 2017

Prožijte prázdniny na venkově
pasterované plnotučné mléko, kefír a tvaroh, ovocný kefír jahodový nebo
rybízový, máslo a čerstvé, balkánské i zrající tvrdé sýry.
„Věříme, že nejvyšším, přísným a pravidelným soudcem nad kvalitou rozumného hospodaření zůstanou vracející se zákazníci. Jakýkoliv prohřešek
proti přírodě sníží jejich ochotu u nás nakupovat a trávit svou dovolenou.
Prosperita Kozojedského dvora totiž závisí na schopnosti přivést k nám turisty a stálé zákazníky,“ zdůraznil pan Šváb.

Na samém cípu okresu Kroměříž, kilometr za obcí Nítkovice, se
rozkládá barokní statek z první poloviny 18. století. Ještě před šesti
lety zel prázdnotou a chátral. Pak ale Ing. Jan Šváb, úspěšný podnikatel z Brna, hledal způsob, jak by mohl zklidnit svůj život a statek
koupil. Kozojedský dvůr obnovil a vybudoval v něm stáje, dojírnu,
mléčnici, mlékárnu, hospodu a ubytování pro hosty i nově zabydlené pracovníky statku.

Ve stolárně vyrobí prakticky cokoliv
Majitel v barokním statku kromě zemědělské produkce zřídil i stolárnu,
kde se věnuje zakázkové výrobě interiérů i exteriérů. Také navrhuje dřevostavby a konstrukční prvky na míru. Pan Šváb sám navrhoval interiér hospody, mezonetových apartmánů, altánu, nábytek a dřevěné konstrukce na
statku. „Zpracováváme nejen klasický masiv, ale i nové materiály, například
lamino pro moderní kuchyně nebo firemní provozovny. Vyrábíme na zakázku veškerý vnitřní nábytek, ale i venkovní dřevěné konstrukce, přístřešky, krovy nebo třeba vyřezávané cedule. Vše od fáze návrhu a vizualizace,
až po montáž a následný servis,“ vyjmenoval majitel. Ve stolárně tak vyrábí
kuchyňské linky, skříně, stoly, židle, postele, komody, botníky, peřináče, zahradní nábytek, pergoly, krovy, přístřešky, venkovní značení, pracovní desky, sedací soupravy, křesla, kolébky, lehátka a veškerá vybavení obchodů,
restaurací, provozoven, barů, saun a odpočíváren.

Statek poskytuje soukromí pro oslavy
„Žijeme v souladu s koloběhem ročních období tak, jako to dělávali naši
předkové. Věnujeme se ekologickému zemědělství, zpracováváme produkty především z kravského a kozího mléka, vyrábíme nábytek na zakázku
a také se zabýváme pohostinskou činností a ubytování hostů. Hosté k nám
přijíždějí proto, aby se zase vrátili,“ říká majitel dvora pan Šváb, který většinu
svých dětských prázdnin strávil u babičky v nedalekých Věžkách.
A právě klidu, soukromí a odlehlosti Kozojedského dvora využívají nejen
lidé, ale i firmy, aby si zde v klidu užili oslavy či školení. Statek jim poskytuje
veškeré zázemí, hospodu, mezonetové apartmány a domácí stravu ze surovin převážně z vlastních zdrojů. V létě je k dispozici malebný dvůr s trávníkem a květinami, altán s letní kuchyní, grilem a udírnou.
Oslavit zde můžete opravdu cokoliv, křtiny, svatbu, rozvod, narozeniny,
promoce, či jakoukoliv společenskou, politickou, spolkovou či firemní akci.
Zákazníci se vracejí za kvalitou
Co se týče domácí produkce, mléčné výrobky jsou vyrobené v bio kvalitě
z kravského a kozího mléka. Široký sortiment zakoupíte přímo na statku, ve
vybraných prodejnách zdravé výživy nebo na farmářských trzích. „Z kravského mléka vyrábíme stále, ale výrobky z kozího mléka jsou sezonní záležitostí. Po dušičkách kozy odstavujeme a nastává dlouhá laktační přestávka.
Na jaře, okolo Velikonoc, začínáme opět dojit, ale až po odstavení kůzlat,“
vysvětluje Jan Šváb. Na statku tak můžete ochutnat a zakoupit si čerstvé či

Kozojedský dvůr s.r.o.
Nítkovice 2, 768 13 Litenčice
info@kozojedsky-dvur.cz,
+420 603 868 997 – Jan Šváb, majitel
+420 605 450 636 – Jaroslav Novotný, šafář

www.kozojedsky-dvur.cz
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OBEC VĚŽKY - KALENDÁŘ PRAVIDELNÝCH SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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Svoz netříděného komunálního odpadu (popelnice)

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:
3.6 – Dětský den ve Vlčích
Dolech se slavnostním
otevřením dětského hřiště
10. 6. – Myslivecký den
a kácení máje
17. 6. – Není „kolo“ jako
kolo – 2. závod Věžeckého
poháru 2017

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)

MS Troják Věžky – Zlobice
vás srdečně zve na

MYSLIVECKÝ DEN
10. června od 12 hodin u hospody U Rybníka

24. 6. – Hasičský výlet
1. 7. – Barvářské zkoušky
pořádané klubem Dámy
české myslivosti, ČMMJ z. s.
29. 7. – 70. let trvání hasičského sboru Vlčí Doly
2. – 6. 8. – ZAHRADA
VĚŽKY - LÉTO 2017
19. 8. – hasičské závody
16.9. – Kolem věžeckých
rybníků – 3. závod Věžeckého poháru 2017
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Připraveny budou:
- zvěřinové speciality (zvěřinový guláš, kotlík z muflona, udírna)
- pro děti: skákací hrad, střelba ze vzduchovky a luku, jízda na koni
- ukázka práce sokolníků z Nového Jičína
- ukázky z myslivosti
- bohatá tombola
- večení zábava a živá hudba

sport
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DO DUATHLONU SE PŘIHLÁSIL REKORDNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ
Letošní první závod čtyřdílného „VĚŽECKÉHO POHÁRU 2017“
měl veliký úspěch. Do sportovního klání se zapojil rekordní počet účastníků, mnohem více než
v loňském roce. Věžecký „MTB“

Duathlon odstartoval opět ve
společensko-sportovním areálu
u hospůdky U Rybníka. Tentokrát
bylo 16 kategorií s tím, že nejmladšími účastníky byly dvouleté děti. Závod se skládal ze dvou

částí, jízdy na kole a běhu, a délka
trati byla přizpůsobena jednotlivým věkovým kategoriím. Nikdo
se nesoustředil na vítězství, šlo
hlavně o to užít si příjemné odpoledne v kruhu přátel.

Výsledková listina
Drobečci mladší
1.
2.
3.

Daněk Jakub
Duda Pavel
Hýsková Nikol

Drobečci starší
1.
2.

Hýsek Cyril
Jelínková Elena

Dívky nejmladší:
1.
Bosáková Adéla
2.
Ešlerová Eliška
3.
Zavřelová Sofie
Chlapci nejmaldší:
1.
Daněk Jaromír
2.
Perger Matěj
3.
Hýsek Daniel
Dívky mladší:
1.
Dudová Valerie
2.
Jelínková Markéta
3.
Kluková Viktorie
Chlapci mladší:
1.
Dytrych Prokop
2.
Stavinoha Lukáš
Dívky starší:
1.
Strnková Barbora
2.
Nováková Tereza
Chlapci starší:
1.
Sigmund Ondřej
2.
Lukášek Martin
Dívky nejstarší:
1.
Dytrychová Lucie
2.
Dudová Natálie
Chlapci nejstarší:
1.
Gajdoš Štěpán
2.
Fochr David
Dorostenci mladší:
1.
Jancek Jiří
Dorostenci starší:
1.
Jancek Jakub
Ženy:
1.
Dráňová Eva
2.
Strnková Hana
3.
Nováková Petra
Muži:
1.
Dráňa Zbyněk
2.
Duda Pavel
3.
Zavřel Patrik
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