
Od 90. let vedení obce usiluje o odkup sýpky, která 
je strategickým místem v centru obce. Po dlouhých 
vyjednáváních se mezi majiteli objektu a obcí 
schyluje k dohodě. Zastupitelé tak na červencovém 
zasedání odhlasovali odkup sýpky včetně pozemku 
o rozloze 318 m2 za odhadní cenu.

„Jsme si vědomi, v jakém stavu sýpka je. Hledáme 
možnosti jejího využití. Také máme možnost nechat 
si dotační firmou zpracovat varianty, jak bychom 
mohli sýpku v budoucnu využít,“ uvažuje starosta 
Aleš Bosák.

Ve hře je několik variant, které jsou realizovatelné 
na základě volných finančních prostředků 
v obecním rozpočtu a také na dotačních titulech, 
které se budou nabízet. Zastupitelé by chtěli sýpku 
využít tak, aby její rekonstrukce byla prospěšná 
pro místní obyvatele. Jednou z možností je, že by 
v budově byly služby, které v obci doposud chybí.

„Vše je ale otázkou několika let,“ doplnil starosta.
V současnosti obec podniká právní kroky tak, 

aby k odkupu sýpky došlo v několika nejbližších 
měsících.

Vážení spoluobčané,
nastalo září – pro mnoho lidí napros-

to “běžný” měsíc v kalendáři. Ale pro 
vás, kteří máte děti školou povinné, je 
září důležitým měsícem. Dětem opět 
nastává období povinností, pravidel-
ného brzkého vstávání, učení se, ale 
i spousta zábavy s kamarády ve třídě 
a ve vyučovacích předmětech, které je 
baví. Hlavně pro prváčky je první škol-
ní den nezapomenutelný. Poprvé vidí 
paní učitelku, prostředí, ve kterém bu-
dou denně trávit několik hodin, sezná-
mí se s chodem školy, jídelny a družiny, 
což je pro ně naprosto nové. I my rodiče 
se snažíme své děti na tento velký den 
připravit, protože nástup našich rato-
lestí do škol změní život celé rodiny. 
Nezapomínejme na naše nejmenší dě-
tičky, které jdou do školky a jsou popr-
vé celé bez rodičů. A co si budeme říkat, 
někdy odloučení snášíme hůř, než naši 
malí caparti. Veškerý denní program je 
přizpůsobený vstávání, době vyučo-
vání, kroužkům a domácím úkolům. 
Děti se učí pravidelnému režimu, po-
vinnostem a zodpovědnosti. Je na nás  
rodičích, jak se dětem bude ve škole 
a školce dařit, jak je budeme vést k pl-
nění školních povinností a jak se budou 
chovat v kolektivu. Vychováváme tak 
budoucí generaci a na nás záleží, jaká 
bude. Nevymlouvejme se tedy na to, že 
jak se naše děti projevují v kolektivu, je 
chyba systému, školy či paní učitelky. 
Především my rodiče převezměme za 
výchovu našich dětí plnou zodpověd-
nost. Přeji Vám všem spokojené září 
a dětem to, ať do školy či školky chodí 
rády. 

S úctou, Aleš Bosák 
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OBEC JEDNÁ O ODKUPU SÝPKY

SLOVO STAROSTY

Na mysliveckém dnu nechyběly ani místní děti.  Více na str. 11. 
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ JE V HAVARIJNÍM STAVU, BUDE SE POSTUPNĚ OPRAVOVAT
Veřejné osvětlení v obci je v de-

zolátním stavu. Zastupitelé nechali 
udělat revizi všech kabelů, sloupů 
a lamp a z výsledků vyplynulo, že 
pouze 4 % osvětlení jsou v pořádku.

„Většina veřejného osvětlení je 
v zemi. Kabeláž má porušenou izo-
laci, tím dochází k zatékání vody 
a neustálému vypadávání jističů,“ 
vysvětlil hlavní problém starosta 
Aleš Bosák.

Proto zastupitelé vypsali výběrové 
řízení na zhotovitele projektové do-
kumentace, aby obec mohla získat 
stavební povolení a opravu veřejné-
ho osvětlení zrealizovat. Cenovou 
nabídku předložilo celkem 5 firem 
či živnostníků. Nakonec zastupitelé 
vybrali firmu pana Zdeňka Hasoně, 
který spolupracuje s ministerstvem 

průmyslu a obchodu, má spoustu 
kladných referencí a za své projekty 
získal mnohá uznání a ocenění. Jeho 
projekt bude obec stát 215 682 korun.

Věžky nejsou jedinou obcí v okre-
se Kroměříž, kterou trápí špatný stav 
veřejného osvětlení. Revitalizace je 
finančně nákladná a šance získat do-
tační titul téměř nemožná. Pouze mi-
nisterstvo průmyslu o obchodu má 
vypsaný projekt v názvem EFFECT. 
Avšak dotace se vztahuje pouze na 
svítící tělesa, nikoliv na výměnu ka-
beláže a sloupů. Navíc žadatelů je 
mnoho, a peněz málo. Další dotační 
možnost v současnosti neexistuje.  
„V případě nezískání dotace budeme 
osvětlení ve Věžkách opravovat po-
stupně na etapy podle toho, co nám 
dovolí rozpočet,“ uzavřel starosta.

OBEC ZAKOUPÍ NOVÝ TRAKTOR S ČELNÍM NAKLADAČEM
Traktor s čelním nakladačem, 

který dosud obecní pracovníci 
využívali, měla obec pouze v pro-
nájmu. A jelikož nájemní smlouva 
skončila, zastupitelé se rozhodli, že 
traktor raději zakoupí, než aby pro-
dlužovali nájemní smlouvu.

„Rozhodli jsme se pro koupi, 
protože jsme si spočítali, že je pro 
nás finančně výhodnější traktor 
koupit, než pronajmout. V případě 

pronájmu činí motohodina 605 Kč 
bez pohonných hmot,“ řekl starosta 
Aleš Bosák.

Podle směrnice o zadávání ve-
řejných zakázek malého rozsahu 
vyzvali zastupitelé pět firem, aby 
předložily cenovou nabídku a zá-
roveň ustanovili komisi, která po 
vyhodnocení nabídek doporučila 
vítěze zakázky.

14. července se komise sešla ve 

složení Aleš Bosák, Martin Suchý 
a Marcel Majda, aby z pěti nabídek 
do užšího výběru vybrala tři. Nako-
nec posuzovala technické parame-
try traktorů značky New Holland, 
Kioti a Solis. Komise zastupitelstvu 
doporučila nákup traktoru New 
Holland T4,75 za cenu 1 373 350 Kč. 
I když doporučení komise není pro 
zastupitele závazné, v tomto pří-
padě odhlasovali navržený traktor 

a pověřili starostu k přípravě dal-
ších kroků směřujícím k uzavření 
kupní smlouvy.

Traktor budou zaměstnanci Vě-
žek využívat při pracích po celý rok. 
Zejména v zimě obec ušetří nákla-
dy za zimní údržbu, kterou si dosud 
musela sjednávat s externí firmou. 
Zastupitelé uvažují i o koupi příko-
pového mulčovače z důvodu údrž-
by mezí.

ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
  Obec schválila prodej dalších pozemků v lokalitě u Mlýna o výmě-

ře 845 m2 a 863 m2.  Kupujícími jsou dva mladé manželské páry. Cena 
každého pozemku činí 490 000 Kč včetně DPH. Částky (snížené o od-
vedené DPH ve výši á 85 064 Kč) jsou příjmem do obecního rozpočtu.

  Dle požadavku ministerstva vnitra musí mít každá obec ze zákona 
stanovené dny a místo pro uzavření sňatku. Zastupitelé proto schváli-
li, že je možné uzavřít sňatek na celém katastrálním území obcí Věžky 
a Vlčí Doly, a to kterýkoliv den v týdnu po dobu celého roku. Zájemci 
o manželství tak vědí, kdy a kde mohou sňatek realizovat.

  V souvislosti se 70. výročím založení SDH Vlčí Doly, proběhla oprava 
památníku a kříže ve Vlčích Dolech. Jednalo se o drobné práce ve výši 
34 000 Kč. V následujících dnech zastupitelé čekají na vyjádření, zda se 
obci podaří získat dotaci na generální opravu kapličky ve Vlčích Dolech.

  Zastupitelé odhlasovali uzavření smlouvy s firmou Duffek, s. r. o. 
na nákup techniky pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Věžky za 
cenu 198 870 Kč.

  Při přípravě 70. výročí založení SDH Vlčí Doly pomáhali dobrovolně 
a ve svém volném čase pánové Miroslav a Radovan Sasovi s drobnými 
opravami kapličky a s opravou místní komunikace. Starosta Aleš Bosák 
jim na zasedání zastupitelstva veřejně poděkoval.

  V bytovce ve Věžkách docházelo k únikům tepla z důvodu špatné-
ho těsnění oken. Obec se s nájemníky dohodla, že nechá okna vyměnit 
za nová, plastová. Práce proběhly během letošního srpna. Náklady na 
výměnu budou nájemníci bytovky hradit z fondu oprav. Cena díla činí 
193 823 Kč včetně DPH. 

  Zastupitelé schválili přibrat další dva nové členy do mikroregionu 
Morkovsko, a to obec Zlobice – Bojanovice a obec Lutopecny. Zastupi-
telstvo každé členské obce v dobrovolném svazku obcí mikroregionu 
Morkovsko musí schválit přijetí nových členů z důvodu plánované vý-
stavby cyklostezky. Ta má v budoucnu propojit Morkovsko s Kroměříží.

  Obec v letošním roce získala dotace na pokračování obnovy mezí 
a remízků na svém katastrálním území. Tentokrát se jedná o projekt 
s technickým názvem „LBC 6“ (lokální bio centrum) a jeho podstatou je 
výsadba nového „lesíku“ na ploše 5 hektarů. Nejlepší nabídku do výbě-
rového řízení podala firma Florstyl s. r. o., z Uherského Hradiště ve výši 
2,7 milionu korun bez DPH.

  Na svém posledním zasedání zastupitelé odsouhlasili konečnou 
podobu nového územního plánu obce Věžky. Ten bude k dispozici 
k nahlédnutí na obecním úřadu, na webových stránkách Města Kromě-
říže a Zlínského kraje.
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CYKLOSTEZKA VEDOUCÍ DO KROMĚŘÍŽE JE KLÍČOVÝM PROJEKTEM

NĚKTERÉ SMRKY V PARKU JSOU NAPADENY KŮROVCEM

V MORKOVICÍCH JE OTEVŘENÁ NOVÁ SMUTEČNÍ SÍŇ

Centrum společných služeb 
(CSS) dobrovolného svazku obcí 
mikroregionu Morkovsko fun-
guje více než rok. Mezi členské 
obce patří i Věžky, a za tu dobu 
se starostům a manažerovi CSS 
podařilo realizovat důležité pro-
jekty. Aktuálně se zabývají velmi 
zásadním plánem. Vybudovat 
mezi Morkovicemi a Kroměříží 
cyklostezku, která povede i přes 
Věžky. Dále se starostové inten-
zivně zabývají stavem silnic. 
Jedině komunikace mezi Mor-
kovicemi, Věžkami a Kroměříží 
je v dobrém stavu, zbytek je na 
pokraji havarijního stavu, nebo 
přímo v havarijním. CSS se po-
dařilo vyjednat se Zlínským kra-
jem častější opravy úseků, které 
jsou v nejhorším stavu.

Zásadním projektem je pro-
pojit Morkovsko s Kroměříží

V současné době si nechává Mi-

kroregion Morkovsko zpracovat 
studii proveditelnosti, zda je možné 
propojit cyklostezkou nebo cyklo-
trasou město Morkovice s městem 
Kroměříž. 

„Máme vytipovány dvě varianty. 
Prioritní variantou je, že by cyklo-
stezka (případně cyklotrasa) vedla 
z Morkovic přes obce Počenice – 
Tetětice, Věžky, Zlobice – Bojanovi-
ce a Lutopecny do Kroměříže,“ řekl 
manažer Centra společných služeb 
mikroregionu Morkovsko Jakub 
Bednárek.

Studie spočívá v tom, že si staros-
tové nechají zmapovat jednotlivé 
úseky, kudy by případná cyklostezka 
vedla. Tím zjistí, s jakými překážkami 
se budou muset potýkat. Například 
s rozsahem výkupů pozemků od 
soukromých vlastníků, se sloupy vy-
sokého napětí, s vodními toky, lesy, 
biocentry a jinými bariérami.

„Nicméně propojení Morkovic 
s Kroměříží je velmi zásadní z něko-

lika hledisek. Zatraktivníme mikro-
region turistům, protože, co se týče 
turismu, Kroměřížsko a zejména 
Morkovsko je z pohledu Zlínského 
kraje nejméně navštěvovanou lokali-
tou. Díky cyklostezce nabídneme tu-
ristům i zajímavá místa, která budou 
moci navštívit,“ vyjmenoval hlavní 
přínos starosta Věžek Aleš Bosák.

Cyklostezka je i velmi důležitým 
aspektem pro obyvatele regionu. 
Její vybudování přispěje k bezpeč-
nosti dopravy. Předpokládá se, že se 
zejména v letních měsících sníží po-
čet cyklistů projíždějících po hlavní 
komunikaci. Velmi důležité také je, 
že místní obyvatelé tak budou pod-
pořeni k aktivnímu trávení volného 
času a zdravějšímu stylu života.

Většina silnic je v havarijním 
stavu

Další problematikou, kterou se 
starostové aktuálně zabývají, je špat-
ný stav krajských komunikací v regi-

onu. Na Morkovsku je pouze jediná 
komunikace 2. třídy a to silnice 
vedoucí z Morkovic přes Věžky do 
Kroměříže. Zbytek jsou silnice 3. tří-
dy v havarijním stavu nebo na jeho 
pokraji. Nejhůře jsou na tom cesty 
v okolí Litenčic, Nítkovic, Kunkovic, 
Srnova a Dřínova. Proto CSS vyvo-
lalo jednání s vedením ředitelství 
silnic Zlínského kraje, s náměstkem 
pro dopravu ve Zlínském kraji Ing. 
Pavlem Botkem a s vedením Správy 
a údržby silnic Kroměřížska.

„Na schůzce, které se zúčastnili 
téměř všichni starostové mikroregi-
onu, se nám podařilo dohodnout, 
že Zlínský kraj bude věnovat větší 
pozornost dílčím opravám silnic na 
Morkovsku. Budou se investovat 
větší finanční prostředky do oprav 
výmolů a výtluků a také do oprav 
krajnic. Tím opět přispějeme k vyš-
ší bezpečnosti silničního provozu 
a zvýšíme komfort místních lidí,“ 
uzavřel Bednárek. 

Velké sucho, které trápí celé územ-
ní Česka, si vybírá svou daň. Nedo-
statek povrchové vody a nižší zásoby 
spodní vody způsobují, že schnou 
stromy. Některé jehličnany mají su-
ché jehličí, stromy méně listů, usy-
chají borovice, které citlivě reagují na 
zásoby vody v přírodě a také smrky, 
které se díky suchu nemohou bránit 
kůrovci. I ve Věžkách řeší podobné 
problémy s kůrovcem.

„V parku vedle sportovně spole-
čenského areálu je několik smrků 
napadených kůrovcem. Přijede od-
borná firma, aby posoudila jejich stav, 
odborně je pokácela a doporučila, jak 
zpracovat kmeny,“ řekl starosta Aleš 

Bosák.
Právě velké sucho způsobuje, že 

smrky jsou oslabené a nemohou se 
proti kůrovci účinně bránit. Zdravý 
strom, který má dostatek vláhy, zá-
roveň produkuje potřebné množství 
pryskyřice. Při napadení kůrovcem 
začne pryskyřici vytvářet ve zvýšené 
míře a tou zalévá larvy. V období su-
cha kvůli nedostatku vláhy smrky ne-
dokážou vyprodukovat dostatek pry-
skyřice, a tak se larvy snadno vylíhnou 
v dospělého jedince a množí se. Jedi-
nou zbraní, aby se kůrovec nerozšířil 
i na okolní stromy, je smrky pokácet. 
Zákon ukládá oloupat je z kůry, aby 
se larvy nemohly vylíhnout a množit.

V květnu byla v Morkovicích 
dokončena stavba nové smuteční 
síně, kterou budou moci využívat 
obyvatelé ze spádových oblastí, 
hlavně z Morkovska a Zdounec-
ka. Lidé žijící v regionu tak budou 
moci uspořádat poslední rozlou-
čení se svými blízkými nedaleko 
svého bydliště. Síň stojí u hřbitova 
v areálu bývalého podniku Komu-
nální služby Morkovice. Před síní 
lze pohodlně zaparkovat, v budově 
je zázemí pro pozůstalé, kanceláře 
zaměstnanců, chladící místnost, 

samostatná místnost, kde se mo-
hou pozůstalí v soukromí rozloučit 
u rakve se zemřelým a samotná 
síň, kde probíhají obřady. „Věřím, 
že i našim občanům usnadní služ-
by smuteční síně v Morkovicích 
zařizování posledního rozloučení,“ 
uvedl starosta Aleš Bosák. 

kontakt:
Pohřební služba Morkovice
provozovatel: Lubomír Krejčí
adresa síně: Havlíčkova 638  
telefon nonstop: 737 719 550
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BÝT MYSLIVCEM ZNAMENÁ PEČOVAT O PŘÍRODU A ZVĚŘ

VÍTĚZE DĚLIL JEN JEDEN „HOLUB“

Myslivost v minulosti patřila 
k národnímu kulturnímu dědic-
tví a myslivci jsou od nepaměti 
významnou součástí kulturního 
a společenského dění v obci. 
Chrání les a přírodu, pečují 
o zvěř a hlídají stavy zvěře pod-
le toho, jakou má honitba úživ-
nost. V zimě tahají pytle s krmi-
vem, solí a senem, v létě opravují 
krmelce a zásobníky, v době ne-
dostatku určitého druhu potra-
vy zvěř přikrmují. Myslivost je 
životní styl a způsob myšlení ve 
prospěch zvěře a přírody. Aby 
totiž mohl myslivec odlovit kusy, 
které neodpovídají normám pro 
chov, musí se o ni nejprve dobře 
starat. Bohužel v posledních le-
tech přibývá „myslivců“, kteří si 
koupí drahou zbraň a lov berou 
pouze jako povyražení a zábavu. 
Příroda jako taková je nezajímá. 
Proto člen mysliveckého sdruže-
ní Troják Věžky-Zlobice Marcel 
Majda vysvětluje, co ve skuteč-
nosti obnáší být myslivcem.

Co vše obnáší péče o zvěř?
Péče o zvěř je jedno z hlavních 

poslání nás myslivců. Řekl bych, že 
o zvěř pečujeme celoročně, ať už je 
to přikrmování v době nouze, před-
kládání medikovaného krmiva nebo 
čištění zásypů a krmelců. Každý z nás 

si musí nasušit seno na zimní krme-
ní. Doplňujeme zvěři sůl do slanisek. 
V rámci péče o zvěř odebíráme vzor-
ky trusu spárkaté zvěře, abychom 
zjistili její zdravotní stav a mohli na-
koupit účinná medikovaná krmiva. 
V neposlední řadě instalujeme ko-
lem cest pachové ohradníky, které 
mají zabránit střetu zvěře s moto-
risty. Instalaci provádíme poslední  
4 roky a musím říct, že se toto opat-
ření osvědčilo.

Krmí lidé zvěř pečivem? Ve vel-
kém množství není pro zvěř úpl-
ně vhodné….

Občas se stane, že se v krmelci 
nebo v zásypu pečivo objeví. Pečivo 
předkládané zvěři musí být dobře 
usušené a hlavně nesmí být plesnivé. 
Takovéto pečivo je pak možné zvěři 
předkládat v rozumném množství.

Jaké práce v honitbě děláte?
Každý rok si dáváme určité plány, 

které se nám daří více či méně plnit. 
Jednou z věcí, kterou opakujeme 
již třetím rokem, je úklid honitby. 
V rámci výborné spolupráce s obec-
ním úřadem každé jaro nasbírá-
me minimálně traktorovou vlečku 
odpadků. Tuto činnost plánujeme 
i v dalších letech, protože se odpad-
ky v naší honitbě neustále objevují. 
Každý rok také opravujeme krmná 

zařízení. V letošním roce jsme ma-
teriál na opravu získali tím, že jsme 
v části lesíku Oulehla v rámci brigád 
vyřezali smrky napadené kůrovcem.

Co říkáte na to, že se v lese po-
hybuje stále více lidí a co to pro 
zvěř v honitbě znamená?

Poslední dobou je možné potkat 
v honitbě stále více lidí, kteří zde 
provozují turistiku, jízdu na kolech, 
koních nebo venčí psy. Všechny 
tyto aktivity, pokud jsou prováděny 
v rozumných mezích, samozřejmě 
do přírody patří. To znamená, že 
venčící psy je nutné mít na vodítku, 
turisté a cyklisté se musí pohybovat 
jen na lesních nebo polních cestách. 
Daleko horší jsou v poslední době 
motorkáři na terénních motorkách 
a čtyřkolkách, kteří se objevují u nás 
v honitbě. Ti jezdí po poli a po lese, 
jak je napadne, nerespektují zákazy 
vjezdu, a ti potom mají negativní vliv 
na chov zvěře.

Jaké jsou stavy zvěře u vás 
v honitbě?

V mysliveckém sdružení Troják 
Věžky-Zlobice máme dostatek srnčí 
a mufloní zvěře. Černá zvěř se u nás 
vyskytuje ve zvýšené míře od jara do 
podzimu, to znamená, že se na jaře 
nastěhuje do porostů obilí a řepky, 
poté se přestěhuje do kukuřice. Jak-

mile je posečeno poslední kukuřič-
né pole, odejdou. V poslední době 
se vyskytují v malé míře i v zimním 
období. S drobnou zvěří je to u nás, 
stejně jako v okolí, špatné. Zajíci 
jsou vidět v malém počtu, bažanti 
jakbysmet. Dále se u nás vyskytu-
jí kachny březňačky, lišky, jezevci 
a psíci mývalovití. Když budete mít 
u nás v honitbě štěstí, můžete vidět 
třeba výra velkého, volavky popelavé 
nebo čápa černého.

Jak se projevil mor prasat v po-
čtech odlovené černé zvěře?

Mor prasat se podle mě ve vztahu 
k lovu nijak zásadně neprojevil. Do 
dnešního dne máme u nás uloveno 
11 kusů černé zvěře. Není to nijak 
spojeno s morem, ale spíše s množ-
stvím černé zvěře, které je v letošním 
roce víc než jindy. Například v sou-
sedním sdružení Zborovice mají ulo-
veno 27 kusů.

Jak jste se dostal k myslivosti?
Myslivost je u nás v rodině zako-

řeněna po více generací. Děda byl 
myslivec, otec také. Od malička jsme 
s bratrem chodili do lesa, navštěvo-
vali jsme myslivecký kroužek a tak to 
v nás zůstalo. Před 25 lety jsem pro-
to složil zkoušky z myslivosti a začal 
provozovat myslivost ve sdružení 
Troják Věžky-Zlobice.

Myslivecké sdružení Troják Věžky-Zlobice každoročně pořádá na 
Střelnici Hvězda v Kotojedech tradiční „květnové“ střílení. Na akci se 
sjelo 30 myslivců z celého okolí a byli rozděleni do pěti rund. Tento-
krát pro ně pořadatelé připravili compak sporting 2 x 25 terčů. Všichni 
střelci si dopoledne příjemně užili a ty nejlepší mezi sebou ve výsledku 
dělil jen jeden asfaltový terč.

Výsledky:
1. Jiří Dočkal, nástřel 48   2. Jan Cívka, nástřel 47  3. Aleš Zelina, nástřel 46

Letos v rámci myslivosti proběhly ve Věžkách zkoušky psů, které pořádaly Dámy české myslivosti. 

Myslivci pořádají akce i pro děti. Například na mysliveckém  
dnu měli pro nejmenší nachystanou i střelbu z luku. 
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historie

TOULKY HISTORIÍ ANEB VĚŽKY V OBRAZECH

Foceno ve směru k sýpce.

Parkoviště zaplněné auty (80. léta).

Pohled na parkoviště od hlavní silnice směrem k Vlčím Dolům.V roce 1979 byla zahájena stavba parkoviště vedle obecního úřadu.

Dnešní pohled.

Parkoviště při výstavě v roce 2004.
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NÁVŠTĚVA BAROKNÍ KROMĚŘÍŽE

PRÁZDNINOVÉ VÝŠLAPY ZA POZNÁNÍM OKOLÍ VĚŽEK

zpravodajství

VÝLET ZA VOJENSKOU TECHNIKOU
První prázdninový den jsme pro-

žili tak, jak si děti přály. Svezli jsme 
se vláčkem ze Zborovic do Kotojed 
(někteří poprvé, někteří po mnoha 
letech) a odtud jsme se pěšky vy-
dali do areálu vojenské základny na 
Hvězdě, kde se dětem věnoval pan 
Roman Odstrčilík se svým kolekti-
vem správných chlapů. Předvedli jim 
vojenskou techniku včetně odbor-
ného výkladu pana Zdeňka Drábka. 
Areál je obklopen lesem vhodným 
tak akorát pro dobrodružství. Děti 
střílely na terč Paintball pistolemi, do 
vojenské Tatry 815 se vešly v počtu 
12-ti osůbek a nejvíce nás všechny 
nadchla jízda obrněným vozidlem 
BVP. Nezapomněli jsme ani na špe-
káčky, které jsme si opekli přímo 
v areálu. Při zpáteční cestě kolem 
kroměřížského letiště jsme společně 
sledovali start letadla. Děti si užily 
a zároveň se seznámily s dopravními 
prostředky vzdušné, železniční, vo-
jenské i silniční dopravy, neboť zpět 
do Věžek jsme cestovali autobusem. 
Počasí bylo tak akorát, co víc si přát.

Kroměříž slavnostně oděná do 
baroka vyzvala čtenáře z Věžek 
k návštěvě města. Nejprve jsme 
zhlédli dobový průvod, který byl 
zážitkem pro zúčastněné děti. Zají-

mavé byly šermířské a scénické bi-
tevní ukázky. Po zhlédnutí barokní 
módní přehlídky jsme se přesunuli 
do Arcibiskupských sklepů. Sklepy 
nás provedla paní Hana Rozehna-

lová z Věžek, jejíž výklad byl srozu-
mitelný, odborný a velmi příjemný. 
Na prohlídku jsme se velmi těšili 
a taky na ochutnávku vín. Bohužel 
jsme našli na vratech cedulku, že se 

ochutnávka z technických důvodů 
nekoná. Takový „malý podraz“. Víno 
jsme si koupili a ochutnávka pro-
běhla v knihovně skoro v domácím 
prostředí. 

Letošní prázdniny si čtenáři naší 
knihovny zpříjemnili vycházkami 
do přírody za účelem poznávání 
okolí. Navštívili jsme mysliveckou 
chatu „U Zajíčka“ ve Zborovicích 
a „Zlobickou chatu“. Krásnou pro-

cházkou lesem do Zborovic jsme 
navázali kontakty s tamní knihov-
nou. Paní knihovnice nás přivítala, 
ukázala nám knihovnu, pobesedo-
vali jsme a vyměnili si zkušenosti 
a zajímavé tipy. Cestou zpět jsme  

společně opékali špekáčky u Jelín-
kovy studánky, povídali si o historii 
i současném dění, něco zazpívali 
a hodně jsme se nasmáli. Bylo nám 
dobře a všichni si přejeme ještě 
hodně krásných chvil v přírodě 

i u knih. V nejbližší době nás čeká 
strašidelné čtení a psaní dopisů 
Ježíškovi, které se uskuteční v lis-
topadu. Všechny děti jsou srdečně 
zvány.

texty a foto: Z. Daňhelová
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NEJVĚTŠÍM LÁKADLEM LETNÍ VÝSTAVY BYLA SOUTĚŽ O HODNOTNÉ CENY

zpravodajství

Letní část letošní zahrádkářské 
výstavy ZAHRADA Věžky proběhla 
v tradičním duchu s netradičními 
obměnami. Na návštěvníky kromě 
obvyklého sortimentu zboží a kul-
turního programu čekala i spousta 
novinek.

„Chceme zvyšovat komfort ná-
vštěvníků, proto jsme zlepšili zna-
čení v parku, zavedli info koutek, 
rozšířili nabídku Dětského světa 

o další atraktivní aktivity pro děti 
a uspořádali jsme soutěž o hod-
notné ceny. Také jsme pokračo-
vali v rozšiřování marketingových 
a propagačních aktivit, abychom se 
dostali do povědomí veřejnosti po 
celé Moravě, “ vyjmenovala hlavní 
změny manažerka výstavy Božena 
Kubjatková.

Ceny do soutěže věnovala firma 
P&L Biskupice a v neděli, poslední 

den výstavy, losoval starosta Aleš 
Bosák za přítomnosti návštěvníků 
výherce. Třetí cenu, rodinnou vstu-
penku na podzimní část výstavy 
ZAHRADA Věžky, si odnesla Lud-
mila Vidanová ze Stříbrnic, druhá 
cena, křovinořez, putoval k Heleně 
Mikšaníkové do Oldřichovic u Na-
pajedel a hlavní cenu, zahradní 
sekačku, vyhrál Stanislav Hubáček 
z Násedlovic. Starosta a manažerka 

výstavy všem výhercům ceny osob-
ně předali v místě jejich bydliště.

„Vážíme si všech návštěvníků, 
kteří se i přes úmorná vedra při-
šli na výstavu podívat. Chápeme, 
že zejména pro seniory, kteří tvoří 
velkou část našich návštěvníků, je 
velmi náročné pohybovat se venku 
při vysokých teplotách,“ zhodnotila 
návštěvnost letní části manažerka 
Kubjatková.

Starosta Aleš Bosák, výherce zahradní sekačky Stanislav Hubáček  
z Násedlovic a manažerka výstavy Božena Kubjatková.

Výherkyně křovinořezu, Helena Mikšaníková  
z Oldřichovic (uprostřed). 
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KDY JINDY OTEVŘÍT NOVÉ HŘIŠTĚ, NEŽ NA DĚTSKÝ DEN

JELÍNKOVA STUDÁNKA JE VELMI NAVŠTĚVOVANÝM MÍSTEM

zpravodajství

Dětský den ve Vlčích Dolech nebyl 
jen obyčejným dnem. Byl to den, kdy 
si místní děti vůbec poprvé moh-
ly hrát na novém dětském hřišti. 

Samotné děti nůžkami slavnostně 
přestříhly pomyslnou pásku a veselé 
odpoledne plné soutěží a her mohlo 
začít. Disciplíny byly opravdu pestré. 

Největší úspěch měla překážková 
dráha, děti se vyřádily i na cyklo- 
dráze a při golfu. Za odměnu všichni 
dostali něco sladkého a zmrzlinu. Na 

závěr dne nechyběl ani tolik oblíbený 
táborák a opékání buřtů. Nezapome-
nutelné odpoledne pro děti připravili 
členové SDH Vlčí Doly.

Dalším zajímavým místem ve Věž-
kách je i ,,Jelínkova studánka“. 

„V minulém století v její blízkosti 
býval rybník ,,Na Trávníku“ patřící vě-
žeckým pánům - Redlichům, kde dě-
lal můj děda správce. U rybníka bylo 
napajedlo pro koně a lidé se k němu 
a studánce chodili osvěžit při práci 
na polích,“ začíná vyprávění Břetislav 
Jelínek. 

V 60. letech minulého století zde 
vyvěral pramínek vody ze země. Pan 
Jelínek, který v roce 2014 studánku 
opravil, sem chodil jako malý kluk 
s dědečkem na procházky a jeho 
děda se podílel jako jiní místní ob-
čané na kopání studní, jež se nachá-
zí v úžlabí nad stávající studánkou 
směrem k mezi Telák.  „Už dědeček 
mi tenkrát říkal, že by bylo potřeba 
studánku opravit a udělat zde hezké 
místo k odpočinku,“ vzpomíná pan 
Jelínek. 

Nevědomky zahájil pan Jelínek pl-
nění přání svého dědy již v 90. letech 
20. století, kdy za pomoci tehdejšího 
zemědělského družstva byl hlavním 
iniciátorem výsadby třešňové meze 

nad Semprou, jež vás ke studánce 
přivede od vesnice. Dále vysazoval 
třešně a jiné ovocné stromy na me-
zích Homole a pod Bajajkou. V roce 
2014 pokračoval a nechal z pramín-
ku v zemi nad Zadním rybníkem 
vybudovat stávající kamennou stu-
dánku a provedl úpravu okolí. O rok 
později u studánky vybudoval zastře-
šené posezení a ohniště. 

„Studánku jsem pojmenoval na po-
čest svého rodu a také nechal v ka-
meni vytesat obrázek jelena, který je 
jeden z hlavních symbolů české my-
slivosti a lesní zvěře,“ řekl pan Jelínek. 
V současné době pan Jelínek široké 
okolí studánky pravidelně udržuje 
a seče zde trávu. Jak sám říká: „Mám 
radost, že si lidé místo u studánky 
oblíbili a chodí zde při svých pro-
cházkách ke studánce nejen místní, 
ale i přespolní. Nedávno mi volali ná-
vštěvníci, kteří přijeli až z Kroměříže, 
a chtěli vědět, zda je voda opravdu 
pitná, jelikož jim velmi chutná.“ Pod-
le chemických rozborů, které nechal 
pan Jelínek udělat, má voda ve stu-
dánce stejnou kvalitu jako voda ko-

jenecká, ovšem má zvýšený výskyt 
bakterií. K jeho snížení by pomohlo 
upravení odtokových poměrů v pří-
kopě nad studánkou, aby zde po 
deštích nezůstávala voda a ,,nezah-
nívala“. 

„Ještě před prázdninami chci vybu-
dovat další možnost posezení a rád 
bych ve spolupráci s obcí ke studán-
ce přemístil a opravil chátrající za-

střešení, jež se nyní nachází v areálu 
bývalé Sempry u hal,“ svěřil se s plány 
pan Jelínek.  

U studánky se již pravidelně schá-
zejí místí nejen na Silvestra, oslavují 
se zde narozeniny, probíhá tady 
Rozloučení s prázdninami pro děti či 
předvánoční setkání v rámci krmení 
lesní zvěře. 

text: rodina Jelínkova
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PRVNÍ HASIČSKÝ VÝLET SEZONY BYL VE VĚŽKÁCH

2. ZÁVOD VĚŽECKÉHO POHÁRU 2017

Poslední víkend v červnu se ve 
Věžkách nesl ve znamení hasič-
ského výletu. Členové místního 
sboru nachystali pro ostatní sbory 
z okolních obcí zábavné odpole-
dne. Na úvod došlo k vítání sborů 

a slavnostnímu pochodu, poté 
k tanci a poslechu hrála skupina 
Animo band a překvapením pro 
všechny bylo nekonečné množství 
cen v tombole. Losovalo se víc jak 
dvě hodiny a balíčků bylo víc, než 

přítomných, což mnohé potěšilo. 
Nesměla chybět ani tradiční disci-
plína – hod pivním soudkem, sa-
mozřejmě prázdným. Mezi odváž-
livci se našla i spousta žen. Tančilo 
se a zpívalo až do pozdních noč-

ních hodin a nikomu se nechtělo 
jít spát a opustit tak výbornou spo-
lečnost. SDH Věžky děkuje všem 
sponzorům, kteří věnovali ceny do 
tomboly. 

19. června se mohli všichni sportovní nadšenci bez ohledu na věk a kon-
dici zúčastnit 2. závodu Věžeckého poháru 2017. Účast byla opět veliká 
a sportovce v letošním roce čekají ještě další dvě kola, a to v měsíci říjnu. 
Nyní přinášíme výsledky 2. závodu:

sport, hobby

Drobečci mladší (2014-15)
1. Jakub Daněk
2. Pavel Duda
3. Jiří Bernolák
4. Nikol Hýsková

 Drobečci starší (2012-13)
1. Elenka Jelínková
2. Tomáš Kadláček

Dívky nejmladší (2010-11)
1. Kamila Dobešová
2. Sofie Zavřelová 

Chlapci nejmladší (2010-11)
1. Daniel Hýsek
2. Jaromír Daněk
3. Matěj Perger 

Dívky mladší (2008-9)
1. Markéta Bernoláková
2. Valerie Dudová
3. Markéta Jelínková
4. Viktorie Kluková

Chlapci mladší (2008-9)
1. Lukáš Stavinoha
2. Prokop Dytrych 

Dívky starší (2006-7)
1. Denisa Dobešová
2. Barbora Strnková
3. Tereza Nováková 

Chlapci starší (2006-7)
1. Ondřej Sigmund
2. Ondřej Strnka
3. Dominik Kopčil 

Dívky nejstarší (2004-5)
1. Natálie Šimoňuková
2. Karolína Mikulíková
3. Lucie Dytrychová 

Chlapci nejstarší (2004-5)
1. Štěpán Gajdoš
2. David Fochr 

Dospělačky (18+)
1. Eva Dráňová
2. Petra Nováková
3. Hana Strnková
4. Veronika Mikulíková
5. Petra Dobešová
6. Petra Pavlíčková 

Dospěláci (18+)
1. Zbyněk Dráňa
2. Petr Loupanec
3. Patrik Zavřel
4. Radomír Strnka
5. Vladimír Novák
6. Jiří Sigmund

ilustrační foto

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

OBEC VĚŽKY - KALENDÁŘ PRAVIDELNÝCH SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU
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Důležité kontakty:

starosta: 
Bc. Aleš Bosák, tel.: 725 518 228, email: starosta@obecvezky.cz

místostarosta: 
Martin Suchý, tel.: 603 275 660, email: martin.suchy@jtv.cz

zastupitelé:  
Ing. Roman Jelínek PhD., email: rom.jel@seznam.cz
Radovan Sas, email: arcala26@gmail.com
Simona Chromcová, email: chromcovas@seznam.cz
Marcel Majda, email: majda@vystavistefloria.cz
Stanislav Kopeček

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)

Plán akcí:

28. září – 1. října  
Zahrada Věžky  
– PODZIM 2017   
30. září
Rybářské závody
7. října 
Drakiáda     
15. října 
3. kolo Věžeckého poháru 
(náhradní termín)                        
20. - 21. října 
Volby do Parlamentu ČR                                                  
29. října 
4. kolo Věžeckého poháru 
(náhradní termín)                            
3. listopadu 
Lampionový průvod                                                            
25. listopadu
Vánoční dílna a rozsvěco-
vání vánočního stromu               
2. prosinec 
Mikuláš                                                                                  
16. prosinec 
Zdobení stromečku pro 
zvířátka
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NA MYSLIVECKÝ DEN PŘIJELI SOKOLNÍCI AŽ Z KRKONOŠ
10. června jsme uspořádali 5. roč-

ník mysliveckých dnů. Letošní roč-
ník se od rána vyvíjel v pošmour-
ném a deštivém počasí. Ani to nás 
však neodradilo a v poledne jsme 
měli nachystány stany s poseze-
ním, atrakce pro děti a stánky s ob-
čerstvením. Začátek byl v poledne, 
kdy se nám začali scházet první ná-
vštěvníci těšící se na výbornou my-
sliveckou kuchyni. A že jich nebylo 

málo. Pro děti byl připraven skákací 
hrad nebo trampolína. Nejen děti si 
mohli vyzkoušet laserovou střelnici, 
střílení z luku nebo ze vzduchovky. 
Právě střelba ze vzduchovky je tra-
diční soutěží o putovní pohár, kte-
rý letos vyhrál poprvé muž, Patrik 
Zavřel. Předchozí ročníky ovládly 
ženy. Součástí dne byly ukázky 
hasičské techniky, které předvedli 
členové SDH Věžky. Každý rok se 

snažíme zpestřit myslivecký den 
nějakou zajímavostí, ať už to byl 
loni Železný Zekon nebo letos 
ukázky sokolníků a jejich svěřenců. 
Sokolníci přijeli až z Krkonoš a při-
vezli s sebou 10 dravců, se kterými 
předváděli úžasné kousky, za které 
sklidili velký potlesk. Tak jako každý 
rok byla i letos připravena bohatá 
tombola. Během celého dne si ná-
vštěvníci mohli pochutnat na zvěři-

nových specialitách a mohli se ob-
čerstvit v našem stánku. Příjemným 
zakončením dne bylo vystoupení 
rockové skupiny. Celý myslivecký 
den se vydařil a my se již těšíme na 
ten následující. Závěrem bych chtěl 
poděkovat všem, kteří se této akce 
zúčastnili a tím podpořili naše mys-
livecké sdružení.

text: M. Majda
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V páteční podvečer, před začát-
kem slavnostní schůze, začala se 
chata plnit nejen uniformovanými 
hasiči a hasičkami, ale i dalšími hos-
ty. Schůze začala tradičně minutou 
ticha, na které bylo vzpomenuto 
i na nedávno zesnulou zakládající 
členku Anežku Rumplíkovou. Poté 
jsme si trochu zavzpomínali a oce-
nili i ty, kteří si to zasloužili. Sedělo 
se dobře, domů se nechtělo, ale 

blížila se již pomalu sobota a byl 
nejvyšší čas končit. Sobotní ráno 
jsme ještě dolaďovali drobné de-
taily. Velmi nás překvapilo, že první 
sbory dorazily mnohem dříve před 
samotným začátkem. Kapela dorazi-
la na čas a vítání mohlo v uvolněné 
atmosféře začít. Následoval pochod 
v čele s praporem Sdružení dolů 
obcí k pomníku padlých, kde jsme 
uctivě položili kytici s trikolorou. Na 

počest zazněla státní hymna. Poté 
jsme se vydali dále k výletišti, kde 
proběhlo krátké přivítání všech sbo-
rů. A že se jich k nám do Vlčích Dolů 
sjelo! Hostů bylo více než obyvatel, 
téměř tři sta. A zábava mohla začít. 
Hodovalo se, pilo, hráli jsme sou-
těže a pochutnali si na vybraných 
dobrotách. Velký úspěch u návštěv-
níků sklidily nástěnky s fotografiemi 
z historie sboru, a hasiči z Nenkovic 

představili ukázky staré hasičské 
techniky. V tombole bylo 155 cen, 
hrála Záhorská kapela a Věžecké 
cyrkus. Domů se nám jít nechtělo, 
končili jsme až nad ránem. V neděli 
dopoledne ještě proběhla slavnost-
ní mše svatá za zemřelé vlčidolské 
hasiče. Byl to vskutku překrásný čas, 
děkujeme všem a zase někdy na-
shledanou. 

text a foto: R. Sas  


