
Havarijní stav veřejného osvětlení trápí nejednu 
obec. Jedná se totiž o několikamilionovou 
investici, na kterou je téměř nemožné získat dotaci 
a je velkou zátěží pro rozpočet. Jedinou šancí na 
získání potřebných financí je dotační titul EFEKT, 
avšak problém je v tom, že žadatelů je mnoho 
a peněz málo. Věžky jsou však kvůli havarijnímu 
stavu osvětlení nucené přistoupit k rekonstrukci 
i v případě, že se dotaci nepodaří získat.

„Většina osvětlení je v havarijním stavu a funguje 
pouze „silou vůle“. Jakmile dojde k zatečení vody do 
kabeláže, osvětlení přestane svítit. Hrozbou je tak 
každý vytrvalejší déšť,“ předeslal starosta Aleš Bosák.

Obec v minulosti neinvestovala větší finanční 

prostředky do postupných oprav či údržby. Proto si 
nyní nechává zpracovat projektovou dokumentaci 
na kompletní revitalizaci veřejného osvětlení. 
Pokud by obec na dotaci nedosáhla, bude akci 
postupně financovat z vlastních zdrojů. Zastupitelé 
uvažují o LED systému, který by znamenal úsporu 
energií.

„První etapa prací se bude týkat páteřní sítě podél 
průtahu obcí. Poté bychom pokračovali ulicemi 
s rodinnými domy, a nakonec vedlejšími uličkami. 
Vyměníme i sloupy, které jsou ze sedmdesátých let 
a jsou mnohdy uhnilé,“ dodal starosta. Náklady na 
nové veřejné osvětlení se předpokládají ve výši cca 
9 milionů korun.

Více než 20 let trvalo, než se obci podařilo 
s majiteli sýpky vyjednat její odkup. Během 
několika posledních měsíců obec ve spolupráci 
s vlastníky objektu podnikala právní kroky, aby byla 
sýpka co nejdříve v majetku obce.

„Jedná se o jednu z dominantních staveb 
v centru obce. Máme se zastupiteli vizi, jak by měl 
v budoucnu vypadat střed obce a sýpka je jeho 
součástí,“ uvedl starosta Aleš Bosák.

Zastupitelé budou na začátku letošního roku 
jednat o tom, jak by se dala sýpka využít. Nechali 
si zpracovat průzkum, jestli existuje nějaký vhodný 

dotační titul, který by obec mohla využít. Variant je 
několik, záleží i na tom, zda bude obec moci získat 
na přestavbu objektu dotace a v jaké výši.

Prozatím musí obec provést potřebná opatření, 
aby se stav sýpky nezhoršoval.

„Musíme zabezpečit okapy, aby do objektu 
nezatékalo, a provedeme odvodnění, aby  
nedocházelo k dalšímu narušování stavby. 

Celková výměra pozemku je 318 m2. Obec 
nákup sýpky zaplatila z finanční rezervy. Cena 
činila 465 940 Kč.

Vážení spoluobčané,
rok 2017 utekl jako voda a před námi 

je nový rok 2018. Jaký bude, záleží jen 
na nás. Bude takový, jaký si jej uděláme. 
Se zastupiteli se nám v loňském roce 
podařilo zrealizovat další důležité akce. 
Koupili jsme sýpku, podepsali smlouvu 
na nákup nového traktoru, vybudovali 
další protierozní meze, nachystali pro-
jekt na nové veřejné osvětlení a prodali 
další pozemky v lokalitě U Mlýna. A to 
není málo s ohledem na to, že admi-
nistrativní zátěž je pro malé obce čím 
dál větší. A my musíme tato zákonná 
nařízení plně respektovat, řídit se jimi 
a mít veškeré papíry a dokumenty v na-
prostém pořádku. To vše zabírá stále víc 
a víc času. Proto jsem velmi rád za to, co 
se nám podařilo udělat. Příprava pro-
jektů je taktéž administrativně velmi 
náročná, a tak zrealizování některých 
akcí trvá opravdu roky. Jsem taktéž 
hrdý na to, že v naší obci máme oprav-
du bohatý kulturní život, že se společně 
rádi scházíme a udržujeme mezi sebou 
dobré vztahy. Obliba naší obce stoupá, 
o čemž svědčí velký zájem o staveb-
ní parcely, nárůst žádostí o uzavírání 
sňatků v obci a rostoucí účast na spole-
čenských akcích. Budu velmi rád, když 
v tomto duchu budeme pokračovat 
i v letošním roce. Na všechny akce vás 
srdečně zvu, rád se s vámi se všemi po-
tkám. Děkuji všem, kteří se na realizaci 
kulturních a sportovních akcí podílíte, 
bez vás by se totiž nemohly konat. Na 
závěr bych Vám, všem spoluobčanům, 
rád popřál do nového roku spoustu 
zdraví, štěstí, rodinné pohody a úspě-
chů v soukromém i pracovním životě.

S úctou, Aleš Bosák 
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VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ SE BUDE OPRAVOVAT  
POSTUPNĚ, NA ETAPY

SÝPKA UŽ JE V MAJETKU OBCE

SLOVO STAROSTY

Na říjnovém vítání občánků se sešlo nejvíce příbuzných za několik posledních let.

Zpravodaj obcí
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CO SE LONI V OBCI UDĚLALO NOVÉHO

BYDLENÍ U MLÝNA

 Zastupitel Marcel Majda pro 
obec zdarma zajistil 100 kusů 
stromků. Díky tomu mohla být 
dosázená alej směrem z Věžek do 
Vlčích Dolů. Část stromků byla také 
vysazena od čističky odpadních 
vod k hájence a další část byla pou-
žita na dosadbu mezí, například Na 
Homole.

 Na podzim došlo k výměně 
oken na bytovce v centru obce. Prá-
ce byly hrazeny z fondu oprav.

 Zastupitelé nechali rozšířit plo-
chu komunitní kompostárny. „Lidé 
kompostárnu čím dál více využívají 
a dosavadní prostory svou kapaci-
tou nestačily. Také jsme nechali po-

stavit ochrannou zeď mezi kompo-
stárnou a čističkou odpadních vod,“ 
nechal se slyšet starosta Aleš Bosák. 
Kompostárna slouží jako prevence 
proti vzniku černých skládek.

 Obec podepsala smlouvu na 
nákup nového traktoru s čelním 
nakladačem značky New Holland 

za cenu 1 373 350 korun. V těchto 
měsících jej budou pracovníci obce 
využívat hlavě k zimní údržbě. „Služ-
bu jsme dosud museli sjednávat za 
úplatu s externí firmou, nyní tyto fi-
nanční prostředky ušetříme a využi-
jeme jinak,“ řekl starosta. Zastupitelé 
uvažují i o koupi příkopového mul-
čovače z důvodu údržby mezí.

V lokalitě U Mlýna jsou podle 
údajů z realitní kanceláře volné už 
jen čtyři pozemky z jedenadvace-

ti. Sedm pozemků je prodaných 
a dalších deset rezervovaných. Do 
první etapy spadá šest pozemků, 

do druhé osm a do třetí sedm. In-
ženýrské sítě pro první etapu bu-
dou hotovy do 30. června letošní-

ho roku, pro druhou a třetí etapu 
do konce roku 2019.

ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ ROZHODLI
 Pokračuje projektová příprava na čističku odpadních vod  

ve Vlčích Dolech. V současné době se plánují průzkumy pomocí 
sondy a hledá se vhodné místo pro její vybudování. Realizace pro-
jektu bude záležet na vypsaných dotačních programech.

 Z důvodů navyšování platů ve veřejné sféře došlo i k nárůstu 
odměn uvolněných a neuvolněných členů zastupitelstva. Finanční 
výbor obce se usnesl a doporučil zastupitelstvu zvednout odměny 
o 8,6 %. O tolik se totiž od 1. ledna 2018 navýšil i plat starosty. Ten je 
daný zákonem.

 Členem finančního či kontrolního výboru může být i člověk, 
který není zvolen do zastupitelstva obce. Do konce roku 2017 tento 
člen výboru nedostával žádnou finanční kompenzaci či odměnu za 
odvedenou práci. Od 1.1.2018 dostává předseda výboru, který není 
členem zastupitelstva, odměnu ve výši 700 Kč za jedno zasedání 
výboru, člen výboru, který není zároveň zastupitel, má odměnu  
400 Kč za jedno zasedání.

 Zastupitelé stanovili maximální výši měsíčních paušálních ná-
hrad neuvolněnému členovi zastupitelstva. Náhrady se vztahují na 
členy, kteří jsou podnikající fyzickou osobou nebo osobou provo-

zující jinou samostatnou výdělečnou činnost. Nejedná se o náro-
kovou složku, neuvolněný zastupitel si o její proplacení může požá-
dat. Obec může těmto členům poskytnout náhradu ušlého výdělku 
v souvislosti s výkonem jejich funkce. Maximální výše této náhrady 
činní 240 korun za hodinu, měsíčně však částka nesmí přesáhnout 
38 400 Kč včetně odvodů.

 Po realizaci protierozních mezí obec obdržela výměr se sankcí 
5 % z ceny díla za porušení podmínek při zadávání veřejné zakázky 
od Úřadu na ochranu hospodářské soutěže. Obec ani firma, která 
zakázku soutěžila, však neshledaly sankci jako oprávněnou a vyslo-
vily písemný nesouhlas. Do dnešního dne však nepřišlo žádné vy-
jádření, což znamená, že obec nemůže žádat o proplacení dotace 
za tuto akci, kterou prozatím financovala ze svého. Obci tak dosud 
nebyly proplaceny 2 miliony korun.

 Obec získala dotaci na další protierozní meze. Akce se bude 
realizovat na jaře, jedná se o lokality Helštýn a Pod Kozlovem. Před-
pokládaná cena je cca 3 miliony korun. Dále se chystá projekt na 
obnovu mezí ve Vlčích Dolech, konkrétně se jedná o Kousky, Mezi 
Zmolami a Přední.
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ČÁST OBECNÍHO ÚŘADU PROCHÁZÍ REKONSTRUKCÍ

BUDOVA OBECNÍHO ÚŘADU BYLA POSTAVENA V ROCE 1906 JAKO ŠKOLA

Rekonstrukce obecního úřadu se 
chýlí ke konci. Původně chtěli za-
stupitelé pouze pořídit nový kotel 
v rámci úspor energií. Během úprav 
se však zjistilo, že je potřeba udělat 
mnohem rozsáhlejší rekonstrukci.

„Kotel jsme přemístili do místnos-
ti u schodů, kde byla dosud spisov-
na. Při úpravě rozvodů topení jsme 
narazili na staré elektrické rozvody, 
které dělaly problémy, a navíc začala 
opadávat omítka. Po konzultaci se 
stavební firmou jsme zhodnotili, že 

nejlepší bude omítku odstranit až 
na cihly a nahodit znovu. Navíc se 
na úřadě více jak 20 let nemalovalo,“ 
popsal stav interiéru budovy staros-
ta Aleš Bosák.

Při oklepávání omítek se zjistilo, že 
elektrika je v havarním stavu i v dal-
ších místnostech a musela se vy-
měnit celá elektroinstalace v obou 
kancelářích a na chodbě. Součástí 
nových omítek budou i imitace 
původních sloupů v secesním sty-
lu. Došlo k posunu vstupních dveří 

do kanceláře starosty. Na chodbě 
i v obou kancelářích dojde ke sní-
žení a zateplení stropů. Tím dojde 
k úspoře energií. V druhé části bý-
valé spisovny vznikne centrální roz-
vodna pro počítače, zabezpečovací 
systém a telefonní vedení. Následně 
se také počítá s opravou zasedací 
místnosti.

„Obecní úřad je jednou z domi-
nant obce Věžky. Za uplynulé tři 
roky jeho návštěvnost podstatně 
narostla. Konají se zde nejen zase-

dání zastupitelstva, schůzky a jed-
nání s obchodními partnery obce, 
ale i různé společenské události jako 
svatby, besedy a vítání občánků. Vy-
užití obecní budovy zvýšila i činnost 
knihovnice paní Zdeňky Daňhelové. 
Díky ní knihovna funguje na 1000 
procent. Proto si myslím, že by pro-
story úřadu měly být reprezentativ-
ní,“ vysvětlil starosta.

Rekonstrukce začala v polovině 
října a bude hotová v únoru. Obec 
náklady hradí ze svého rozpočtu.

V současné době prochází 
přízemí obecního úřadu rekon-
strukcí, a proto si připomeňme 
historii budovy. V minulém sto-
letí byla totiž postavena jako 
škola a úřad sídlil v prostorách 
zámku. Poté, co škola zanikla, 
přesunul se sem úřad. Budova 
za poslední desetiletí neprošla 
rozsáhlejší rekonstrukcí a první 
nadzemní podlaží, kde býva-
ly třídy, je nevyužité. Málokdo 
však ví, že ve Věžkách bývala 
ještě jedna škola. 

Za císaře Josefa II. chodívaly 
věžecké děti do farní školy v Ra-
tajích. Poté císař nařídil, že všichni 
musí navštěvovat tu školu, kte-
rá je nejblíže, byť není farní. Děti 
z Věžek tak začaly chodit do školy 
ve Zlobicích, a za to museli rodiče 

učitelům platit školní plat, který 
činil jednu zlatku a pecen chleba. 
Škola ve Zlobicích byla chaloupka 
s doškovou střechou, a jelikož byla 
ve velmi špatném stavu, začalo se 
mluvit o postavení nové. Obce se 
mezi sebou nemohly dohodnout, 
jak stavbu financovat a tak to mu-
sel rozhodnout olomoucký arcibis-
kup Maxmilián Josef ze Sommerů. 
Ten roku 1840 nařídil, že nová škola 
musí být postavena. Rozhodl, že 
Věžky, Bojanovice a Koválovice 
musejí na stavbu dodat 1 600 cihel 
a podílet se na výstavbě manuální 
prací. Zlobice však s tímto návrhem 
nesouhlasily a chtěly na sebe pře-
vzít dvě třetiny veškeré odpověd-
nosti. Až o osm let později, za vy-
hlášení konstituce a zrušení roboty, 
se události daly opět do pohybu. 
Okresní úřady zahájily svou čin-

nost a okresní hejtman v Kroměříži 
obdržel ze Zlobic dopis, ve kterém 
žádaly, aby se ostatní obce podíle-
ly na stavbě školy dle kontribuce. 
S obsahem dopisu však nesouhla-
sil největší poplatník velkostatkář 
Josef z Weissenburku z Věžek. Měl 
pocit, že by Zlobice měly ze stavby 
školy přílišný prospěch a dohodl se 
s místními občany, že raději postaví 
školu ve Věžkách.

Stavební povolení na první školu 
ve Věžkách bylo vydáno 30. srpna 
1852. V listopadu už budova stála 
a byla vysvěcena. Až do roku 1875 
se ve škole učilo, ale téhož roku 
ze školy odešel učitel Karel Medek 
a děti neměl kdo vyučovat. Za něja-
kou dobu našli prozatímního učite-
le, ten zde však působil pouze rok. 
Od 15. září 1876 až do 10. března 

1877 se ve škole nevyučovalo, než 
nastoupil nový učitel. Budova však 
byla vlhká, tmavá a pro žáky ne-
vhodná. Učitelé si na to často stěžo-
vali a žádali stavební úpravy. Učitel 
Antonín Keprda zašel za tehdejším 
majitelem velkostatku Gustavem 
Redlichem a žádal jej, aby se zasadil 
o stavbu nové školy. Stalo se a nová 
budova byla zkolaudována v roce 
1907. V té době školu navštěvovalo 
83 dětí a byla rozšířena o druhou 
třídu. Po 1. světové válce začaly ně-
které místní děti chodit do školy ve 
Zborovicích, avšak bylo pro ně na-
máhavé chodit denně 8 kilometrů 
pěšky. Většina dětí v tehdejší době 
měla jen základní vzdělání, což bylo 
na tu dobu zcela běžné. Pak se vět-
šina z nich uplatnila v zemědělství. 

zdroj: Kronika Obce Věžky
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V OBCI JSOU DALŠÍ PROTIEROZNÍ MEZE

SILNÝ VÍTR VYVRÁTIL V PARKU DVA STROMY

VĚŽKY ZÍSKALY VÍCE JAK DVOJNÁSOBEK DOTACÍ, NEŽ JE PRŮMĚR

Dlouhodobým cílem obce je ob-
novit meze a remízky a vrátit původ-
ní dřeviny do krajiny. Jejich význam 
v přírodě je obrovský, mají totiž 
schopnost snižovat půdní a větrnou 
erozi. Už v roce 2016 obec získala do-
taci na obnovu prvních mezí, tzv. lo-
kálních biokoridorů LBK2, LBK3, LBK12 
a LBK13. I loni se podařilo získat finan-
ce ze Státního fondu životního pro-
středí a díky tomu se mohl realizovat 
další projekt s technickým názvem 
LBC6 (lokální biocentrum č.6).

„V lokalitě Dolní obecník byl vysa-
zen lesík o rozloze pěti hektarů a to 
v průběhu měsíce října a listopadu,“ 
uvedl starosta Aleš Bosák.

Krajina v okolí Věžek je hojně ze-
mědělsky využívaná a to má velký 
vliv na půdní erozi. V důsledku roz-
šiřování zemědělské výroby dochá-
zelo v minulých desetiletích k od-
straňování mezí a alejí a vznikaly 
rozsáhlé lány. Proto byly v LBC6 vy-

Vichřice, která se přes území 
Zlínského kraje přehnala v říjnu, 
napáchala škody i v místním parku. 
Dva stromy nevydržely nápor větru 
a spadly. Naštěstí v tu dobu v parku 
nikdo nebyl a ani materiální škody 
nejsou velké.

„Jeden strom spadl v horní části 
parku a druhý u Sokolské budovy. 
Škoda je historického rázu, jednalo 
se o staré stromy. Jeden ze stromů 
měl narušený kořenový systém a ve 
velkém větru se vyvrátil. Chtěl bych 
proto upozornit všechny občany, 
aby při větších poryvech větru ne-

vstupovali do parku. I když strom 
vypadá na první pohled zdravě, 
může spadnout, nebo se z něj ulo-
mit větev. Větev, která padá z velké 
výšky, může mít pro člověka smr-
telné následky,“ upozornil na riziko 
starosta Aleš Bosák.

Vítr nenapáchal škody jen ve Věž-
kách, ale i ve Vlčích Dolech. Nárazy 
větru nevydržel kříž. Upadla z něj 
socha Ježíše Krista. Obec nechá kříž 
opravit, náklady jsou předběžně 
spočítané na 321 923 korun, ale je-
likož má sjednané pojištění, budou 
práce uhrazeny z této pojistky.

Mnohé investice jsou pro obec finančně nedostupné, protože 
disponuje přesně daným, omezeným rozpočtem. Možností, jak 
realizovat investiční a neinvestiční akce, jsou proto dotace, ať už 
evropské, státní nebo krajské. Právě ze Zlínského kraje obec za po-
slední čtyři roky čerpala dotace ve výši 2 365 523 Kč. V přepočtu 
podle počtu obyvatel tak Věžky získaly na dotacích 4 187 korun na 
jednoho občana. Přitom průměrná částka na osobu v obcích do 
500 obyvatel je 1 621 korun. Věžky tak dokázaly získat ze Zlínské-
ho kraje dva a půl krát více finančních prostředků, než je průměr.

Dotace byly určeny na tyto investice:
2014 – nákup auta pro Jednotku požární ochrany SDH Věžky
2015 – úprava zámeckého parku ve Věžkách, etapa č.2
2016 – revitalizace hřbitova, 1. část (893 000 Kč) a nový územní 

plán obce (78 000 Kč)
2017 – dovybavení Jednotky požární ochrany SDH Věžky (pila, 

čerpadla, elektrocentrála)

sazeny přirozené druhy dřevin s pře-
vahou dubu zimního, habru a lípy 
srdčité. Okolo okraje porostů byl 
vysázen lem domácích keřů a v již-
ní části území ovocná alej. V něko-
lika místech jsou stromy vysazeny 
dále od sebe, aby byl prostor mezi 
nimi světlejší. To napomůže k lep-
ším životním podmínkám pro zvěř. 
Okolo výsadby byla postavena lesní 

oplocenka, která slouží jako ochrana 
proti okusu. Jako travní podrost byla 
vyseta luční směs. Součástí dotační-
ho titulu je i následná péče. Realizač-
ní firma bude například kontrolovat 
upevnění oplocenky, sekat trávu 
a provádět zavlažování s ohledem 
na klimatické podmínky. Obec si 
LBC6 na Dolním obecníku vezme na 
starost po roce 2020.

Zakázku vysoutěžila firma Florstyl, 
s. r. o., za cenu 2,7 milionu korun. Pro-
jektová cena činila 5 milionů korun. 
Jediným kritériem pro přidělení za-
kázky musela být nejnižší nabídnutá 
cena.

„Na vlastní náklady jsme si zajistili 
a zaplatili technický dozor, aby firma 
projekt zrealizovala v pořádku,“ do-
dal starosta.

Čerpání dotací ze Zlínského kraje v letech 2014 - 2017

rok čerpaná částka
průměrná dotace  
na osobu v obcích  

do 500 obyvatel

průměrna dotace  
na osobu  

ve Věžkách

2014 245 000 Kč 269 Kč 316 Kč

2015 1 032 000 Kč 460 Kč 2 108 Kč

2016 971 000 Kč 541 Kč 1 823 Kč

2017 117 523 Kč 351 Kč -90 Kč

celkem 2 365 523 Kč 1 621 Kč 4 157 Kč

zdroj: Zlínský kraj
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SCHVÁLENÝ ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE VĚŽKY NA ROK 2018 (v tis. Kč)

zpravodajství

Pol. 1111 Par. 2212
 - DPFO - závislá činnost  - Silnice

Pol. 1112 Par. 2221
 - DPFO - samostatně výdělečná činnost  - Provoz veřejné silniční dopravy

Pol. 1113 Par. 2321
 - DPFO - z kapitálových výnosů  - Odvád.a čištění odp.vod a nakládaní s kaly

Pol. 1121 Par. 3312
 - DPPO  - Hudební činnost

Pol. 1122 Par. 3314
 - DPPO - za obec  - Činnosti knihovnické

Pol. 1211 Par. 3317
 - Daň z přidané hodnoty  - Výstavní činnosti v kultuře

Pol. 1340 Par. 3319
 - MP za likvidaci komunálního odpadu  - Ostatní záležitosti kultury

Pol. 1341 Par. 3341
 - MP ze psů  - Rozhlas a televize

Pol. 1343 Par. 3399
 - MP za užívání veřejných prostranství  - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.

Pol. 1361 Par. 3419
 - Správní poplatky  - Ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 1381 Par. 3421
 - Daň z hazardních her  - Využití volného času dětí

Pol. 1511 Par. 3429
 - Daň z nemovitosti  - Zájmová činnost a rekreace

Pol. 2411 Par. 3519
 - Splátky půjček podnik.fyz.osobám  - Ostatní ambulantní péče

Par. 1012 Par. 3612
 - Podnik.a restruk.v zemědělství a potravinářství  - Bytové hospodářství

Par. 3317 Par. 3613
 - Výstavní činnosti v kultuře  - Nebytové hospodářství

Par. 3341 Par. 3631
 - Rozhlas a televize  - Veřejné osvětlení

Par. 3612 Par. 3632
 - Bytové hospodářství  - Pohřebnictví

Par. 3613 Par. 3633
 - Nebytové hospodářství  - Výstavba a údržba místních inž.sítí

Par. 3639 Par. 3639
 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený  - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

Par. 3722 Par. 3721
 - Sběr a svoz komunálních odpadů  - Sběr a svoz nebezpečných odpadů

Par. 3723 Par. 3722
 - Sběr a svoz třídených odpadů  - Sběr a svoz komunálních odpadů

Par. 6171 Par. 3723
 - Činnost místní správy  - Sběr a svoz třídených odpadů

Par. 6310 Par. 3726
 - Obecné příjmy z finančních operací  - Využívání a zneškodnění ostatních odpadů

Pol. 4XXX Par. 3745
 - Dotace a transfery celkem  - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

PŘÍJMY CELKEM 22 480  Par. 5212
 - Ochrana obyvatelstva

Par. 5512
Pol. 8113  - Požární ochrana - dobrovolná část

 - Krátkodobé půjčky (do 1 roku) Par. 6112
Pol. 8114  - Zastupitelstva obcí

 - Uhrazené splátky krátodobých půjček Par. 6118
Pol. 8123  - Volba prezidenta ČR

 - Dlouhodobé půjčky (nad 1 rok) Par. 6171
Pol. 8124  - Činnost místní správy

 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Par. 6310
FINANCOVÁNÍ CELKEM 80   - Obecné výdaje z finančních operací

Par. 6399
 - Ostatní finanční operace

Par. 6402
PŘÍJMY 22 480   - Ostatní činnosti jinde neuvedené
VÝDAJE 22 400  Par. 6409
FINANCOVÁNÍ 80   - Ostatní činnosti jinde neuvedené
KONTROLA VYROVNANOSTI  ( P - V - F ) 0  VÝDAJE CELKEM 22 400  

80  

450  

36  

3 246  

4 445  

60  

1  

FINANCOVÁNÍ - tř.8
68  

870  

1 360  
0  

6  

6  45  

33  140  

8 988  7 330  

1 991  2 415  

15  15  

60  200  

1  

1  167  

1 050  110  

800  

10  

23  

60  

191  

420  

1  265  

5  

93  

30  

6  

20  

6  

2 565  

38  

160  16  

6  7  

3 104  

100  251  

1 088  

450  

20  

SCHVÁLENÝ ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE VĚŽKY NA ROK 2018   ( v tisících Kč )

PŘÍJMY VÝDAJE

1 205  750  

40  41  
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zpravodajství

V ZAVEDENÝCH NOVINKÁCH CHCE MANAŽERKA POKRAČOVAT I PŘÍŠTÍ ROK

ČTENÁŘSKÝ ROK JSME ZAKONČILI VE VÍDNI

ZAHRADA Věžky 2017 proběhla 
pod vedením nové manažerky Bo-
ženy Kubjatkové. Jarní, letní a pod-
zimní část navštívili desetitisíce lidí 
a pomalu si zvykali na změny, které 
nová manažerka zavedla. 

„Chtěli jsme návštěvníkům na-
bídnout nejen stávající program, na 
který jsou zvyklí a kvůli kterému sem 
chodí, ale i novinky, abychom vyšli 
vstříc i rodinám s dětmi a mladším 
generacím,“ shrnula loňský rok Bože-
na Kubjatková.

Na jaře si tak návštěvníci mohli 
úplně poprvé prohlédnout květina-
mi vyzdobený kostel svaté Alžběty. 
Koncertoval zde dětský pěvecký 
sbor Slunečnice, který měl velký 
úspěch. Došlo k rozšíření dětského 

programu. Kromě poníků, na kterých 
se děti mohly svést už v předchozích 
letech, byl pro ně nově nachystaný 
dětský koutek s malováním na obli-
čej, tvořivými a kreativními dílnička-
mi a hrami. K zapůjčení byly i pikni-
kové deky.

V létě úspěšně proběhla soutěž 
o velmi hodnotné ceny, na podzim 
měli návštěvníci nově k dispozici in-
fostánek a mohli zapisovat své vzka-
zy do návštěvní knihy.

„Na podzim jsme nachystali expo-
zici. Naaranžovali jsme obilí, ovoce, 
zeleninu a podzimní květiny, aby při-
pomínaly sklizeň. Také jsme udělali 
výstavu starých traktorů, za což chci 
poděkovat všem místním lidem, 
kteří zapůjčili svůj traktor. Expozice 

měla u návštěvníků velký úspěch,“ 
poděkovala Kubjatková.

V tomto duchu chce manažerka 
pokračovat i příští rok, opět bude 

přichystaný dětský koutek, infostá-
nek, bude otevřený kostel. Nebude 
chybět ani další nová expozice a za-
jímavý kulturní program.

Říká se, že Vídeň je jako stará 
duše.... Je to město valčíků, císařů, 
srdce Habsburků, nádherné archi-
tektury, příjemného šarmu a vyhlá-
šených Vánočních trhů. Na stříbrnou 
neděli jsme se vydali do Vídně. První 
zastávkou byl park u zámku Schön-
brunn, který je skutečnou oázou 
klidu. Navštívili jsme památník Glori-
ette, který parku dominuje. Následo-
val přejezd do středu města, odkud 
jsme se vydali na prohlídku kultur-
ních a historických památek. Zastáv-
ku jsme si udělali u kostela svatého 
Štěpána, národní knihovny, koníků li-

picánů, Památníku umučených Židů, 
který vytvořily české ručičky pana 
Hrdličky. Naše průvodkyně paní Ha-
náková dětem povyprávěla legendu 
o škaredém Bazilíškovi, který se vylíhl 
z vejce sneseného úplně černým ko-
houtem, a které vyseděla ošklivá ro-
pucha. Nechybělo posezení u kávy 
se Sachrem. Po setmění jsme se pře-
sunuli ke krásně osvětlené radnici, 
kde jsme si atmosféru užívali každý 
po svém... horký punč, pečené kašta-
ny, děti vídeňské kolo. Pro každého 
se něco našlo.

text a foto: Z. Daňehlová
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KDE SE U NÁS VZALI?

DĚTI ZDOBILY STROMEČEK PRO ZVÍŘÁTKA

Řeč bude tentokrát o muflo-
nech, kteří jsou na Kroměřížsku 
raritou. Každý z nás je už určitě 
několikrát v blízkosti Věžek viděl, 
ať při svých vycházkách do okolní 
přírody nebo při cestě do práce 
nebo do školy. Je možné je pozo-
rovat, jak se pasou na přilehlých 
polích podél hlavní cesty. Málokdo 
ale ví, jak se k nám mufloni vůbec 
dostali. Jejich počátek se datuje 
do roku 1955, kdy v rámci rozší-
ření lovných druhů v naší přírodě 
bylo do Nětčic dovezeno prvních 
pět kusů mufloní zvěře, a to jeden 
beran a čtyři muflonky. Akce pro-
běhla ve spolupráci s tehdejším 
okresním národním výborem. Mu-
floni přijeli vlakem v transportních 

bednách na nádraží do Zdounek, 
odkud byli na koňských povozech 
převezeni do Nětčic a následně vy-
puštěni v lokalitě zvané Vinohrady. 
To byl začátek muflonů v této ob-
lasti. Začátky chovu ale nebyly bez 
problémů. Došlo k tomu, že bylo 
více beranů než muflonek a tak byl 
následně odstřelen první beran pa-
nem Augustýnem a poté byla holá 
mufloní zvěř doplněna o muflonky 
ze ZOO Lešná. Tyto informace mi 
poskytli pan Alois Navrátil a pan 
Josef Majda, kteří byli v té době 
členy MS Nětčice. Pan Majda byl 
dokonce jedním z prvních lovců, 
kteří měli možnost ulovit berana. 
To bylo asi 5 let po jejich vypuštění. 
Dodnes visí v klubovně MS Dubina 

Nětčice dobové fotky, které jsem si 
dovolil pro vás ofotit. Dnes máme 
kmenové stavy asi 80 kusů mufloní 
zvěře. Areál výskytu se rozšířil z pů-

vodních Nětčic až po dálnici, která 
spojuje Kroměříž a Vyškov.

text: M. Majda
foto: archiv MS Dubina Nětčice

V prosinci jsme ve Věžkách opět 
zdobili vánoční stromeček pro zví-
řátka. Akci pořádal T.J. Sokol Věžky 
nejen pro děti, ale i pro jejich rodi-
če a ostatní, kteří si chtěli užít hezké 
odpoledne v přírodě a dobré partě. 

Sraz byl v půl druhé u obchodu, 
odkud se pokračovalo k Jelínkově 
studánce. Tam už byl předem při-
pravený stromeček k nazdobení. Na 
stromek jsme věšeli mrkve, jablíčka, 
pod stromeček děti nasypaly oře-

chy, kaštany, řepu, mák, prostě vše, 
co si pro zvířátka přinesly. Jakmile 
byl stromeček nazdobený, rozděla-
li jsme táborák a opékali špekáčky.  
K zahřátí se popíjel čaj a mezi do-
spělými kolovala i lahvinka slivovice.  

I když počasí bylo docela hezké, 
účast nebyla veliká. Přesto to bylo 
příjemně strávené odpoledne.

text: S. Prandorfiová

zpravodajství

Fotka členů sdružení při lovu muflonů v roce 1976. 

Transport muflonů v dřevěných bednách.
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TOULKY HISTORIÍ ANEB VĚŽKY V OBRAZECH

Úvoz za hřbitovem.

Za rybníčkem pod zastávkou stával dům.

Dnes už není vůbec patrné, že v těchto místech stával hostinec.Obecní hostinec „U Zeleného stromu“ byl zbourán v roce 1960.

Dnes je okolo hřbitova nová zeď.

Dnes je okolo rybníčku volné prostranství.

historie
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zpravodajství

POZNÁVALI JSME BRNO A VILU TUGENDHAT

PSANÍ DOPISŮ JEŽÍŠKOVY PROVÁZELO PĚT POHÁDKOVÝCH POSTAVIČEK

NA DUŠIČKY JSME VZPOMÍNALI NA DOBY MINULÉ

Pro letošní rok jsme si připravili 
u příležitosti týdne knihoven vý-
let za poznáním kulturních a his-
torických památek města Brna. 
Cílem byl hrad Špilberk, jeho 
okolí a krásné vyhlídky na měs-
to. Navštívili jsme barokní lékár-
nu, poslechli si zvonkohru, která 
nám zahrála písničku „Po starých 
zámeckých schodech“. Nahléd-
li jsme do studny s očekáváním 

pokladu, bohužel nic! V 10 hodin 
jsme sestoupili do kasematů, kde 
nám mladý průvodce vyzradil his-
torii i význam hradu. Dětičky se 
trošku bály, ale fakt jen chviličku.

Odpolední program byl pro 
všechny velkým přáním. Navštívili 
jsme vilu Tugendhat, o níž jsme si 
v knihovně hodně povídali. Vstu-
penky jsme měli objednané už 
od března, protože o lístky je ve-

liký zájem. Tato nadčasová stavba 
všechny učarovala. Téměř všichni 
máme přečtenou knihu „Skleněný 
pokoj“ od Simona Mawera, která 
popisuje život ve vile za druhé 
světové války, a přestože není au-
tentická, hodně nám napoví.

Nechybělo ani občerstvení. 
Poobědvali jsme v restauraci „Na 
chatě“ poblíž vily Tugendhat. 
Schodovou ulicí jsme sestoupi-

li k parku v Lužánkách, který je 
vhodný k procházkám. Dobrou 
kávu jsme si dali v kavárně „Celni-
ce“, která se nachází v  zahradě vily 
„Löw-Beerů“, rodičů Gréty Tugen-
hatové.

Týden knihoven je celostátní 
akce, kterou pravidelně vyhlašuje 
Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků.

Do šera mlhavého podvečera 
zářivě svítí okna zasedací místnos-
ti obecního úřadu, kam se pomalu 
schází děti. Oproti jiným návště-
vám knihovny jsou napjaté a tiché. 
U dveří je vítalo 5 pohádkových 
postaviček: Velký a malý čaroděj, 
letní a zimní víla a jedná krásná bílá 

paní. „Budeme psát dopis Ježíško-
vi“ šeptaly si mezi sebou a bylo 
na nich vidět, jak přemýšlejí, jaká 
přání do dopisu napsat. Rozdaly se 
nazdobené dopisní papíry, děti za-
čaly pracovat s velkým respektem 
a dávaly si hodně záležet. Pomáhali 
rodiče, babičky i milá asistentka 

Michalka, která se dětem velmi lí-
bila. Hodné tety Anička a Eva jako 
již tradičně připravily svačinky 
a teta Šárka uvařila dětem čaj „HADÍ 
KREV“. Když byly dopisy domalo-
vány, posbírala je paní knihovnice 
a připravila na společné odeslání 
Ježíškovi na Boží Dar.

Následovalo „Strašidelné čtení 
v knihovně“. Tentokrát při baterce 
četla malá strašidla a četla velmi 
dobře, pohádky o malé čarodějnici, 
která dětem přičarovala do knihov-
ny čokoládový poklad. Závěrem 
si všichni zazpívali s Michalkou tři 
písničky.

Dušičkový podvečer plný ta-
jemství a vzpomínek prožili do-
spělí čtenáři v knihovně ve Věž-
kách. Tentokrát se povídalo při 
svíčkách a vzpomínalo na doby 
minulé. Starosta Aleš Bosák zajis-
til z Okresního archívu v Kroměří-

ži první kroniku Věžek z let 1923 
až 1962, dále 1963 až 1978, které 
jsme opravdu obdivovali. Nad 
kronikami z let 2011 - 2015, které 
pečlivě zpracovává naše kroni-
kářka Soňa Prandorfiová jsme se 
zamysleli a konstatovali „jak rych-

le ten čas letí“.
A povídali jsme si dál, až pan 

starosta přinesl dobové fotogra-
fie zámku, vzpomínali jsme rod 
Redlichů, do kterého se zapojili 
i pamětníci a čas utíkal.  Zlatým 
hřebem večera byla návštěva 

hrobky, do níž jsme vstupovali se 
zatajeným dechem a podivným 
pocitem. Chovali jsme se tiše 
a okázale na tomto tajemném 
místě, neboť úctu k dobám mi-
nulým by měl mít každý z nás.

texty: Z. Daňhelová
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MILOVNÍCI CYKLISTIKY JELI KOLEM VĚŽECKÝCH RYBNÍKŮ

sport

Klasické závody na kole „Kolem vě-
žeckých rybníků“ jsou už tradičním 
závodem Věžeckého poháru. Loni 
se klání uskutečnilo 15. října ve spor-
tovně společenském areálu za velké 
účasti nejen místních. Na závody 

neváhají přijet sportovní nadšenci 
z Kroměříže či Bystřicka. Pořadatelé 
T.J. Sokol Věžky připravili tři okruhy. 
Pro nejmenší děti byla přichystaná 
trasa v délce 1200 metrů po asfal-
tové části areálu. Čím byli sportovci 

starší, tím delší trasu jeli. Dospěláci 
a dorost měli okruh dlouhý téměř 
11 kilometrů. Na konci klání byli vy-
hodnoceni nejlepší sportovci, kteří 
dostali hodnotné ceny či poukázku 
na nákup sportovního vybavení. 

Nesměly chybět ani medaile. Závo-
dy na kolech se ve Věžkách poprvé 
konaly v roce 2014 a od roku 2016 
jsou součástí Věžeckého poháru. 
I v letošním roce budou opět zařa-
zeny do Věžeckého poháru 2018. 
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PARK-SPRINT-CROSS BYL PREMIÉROVÝM ZÁVODEM POHÁRU

sport

Pro 4. kolo Věžeckého poháru 
pořadatelé nachystali překážkový 
Park-sprint-cross. První listopado-
vou sobotu bylo krásné počasí, 
nepršelo, v parku bylo sucho, a tak 
mohli pořadatelé připravit velmi 
zajímavý závod v běhu. V první 
části na sportovce čekaly drobněj-
ší překážky na rozdýchání. Trasa 
pokračovala kolem rybníčku, kde 
závodníci několikrát překonávali 

odvodňovací příkop, Věžecký po-
tok a také zábradlí. Následně se-
běhli z kopce přes několik laviček 
do středu parku, plazili se listím 
pod platanem a přeskákali přes 
nachystané špalky. V závěrečné 
fázi okruhu na ně čekala žíněnka, 
kde se některým do kotoulu moc 
nechtělo. Poté už jen přeručkovat 
po laně nad potokem, oběhnout 
hřiště, proskákat pneumatiky 

a hurá do cíle nebo dalšího okru-
hu... Pro nejmenší účastníky byla 
samozřejmě nachystaná krátká 
dráha se třemi překážkami – ma-
lou hromádkou listí, pneumatika-
mi a závěrečným slalomem mezi 
kužely. Závodníci všech věkových 
kategorií si užili spoustu legrace 
a vyzkoušeli, jak obstojí ve zdo-
lávání různorodých překážek. Na 
závěr nechybělo vyhodnocení  

4. kola a také vyhlášení celkových 
vítězů poháru. Přehled účastníků 
a vítězů jednotlivých kategorií Vě-
žeckého poháru 2017 najdete na 
následující straně. V letošním roce 
se stejně jako vloni v rámci Věžec-
kého poháru 2018 uskuteční čtyři 
závody, dva na jaře, dva na pod-
zim, a opět budeme běhat, jez-
dit na kole a překonávat spoustu 
menších či větších překážek.
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VÝSLEDKY VĚŽECKÉHO POHÁRU

sport

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Jakub Daněk 50 50 50 50 200 1. Lucie Dytrychová 50 38 50 43 181

2. Pavel Duda 43 43 43 38 167 2. Natálie Dudová 43 43 50 136

3. Nikol Hýsková 38 34 38 43 153 3. Natálie Šimoňuková 50 50

4. Jiří Bernolák 38 38 4. Karolína Mikulíková 43 43

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Elenka Jelínková 43 50 50 143 1. Štěpán Gajdoš 50 50 50 43 193

2.- 3. Jan Kašík 50 50 2. David Fochr 43 43 50 136

2.- 3. Cyril Hýsek 50 50 3. Michal Sklenařík 43 43

4. Tomáš Kadláček 43 43 4. Vojtěch Borovka 38 38

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Sofie Zavřelová 38 43 50 50 181 1. Jiří Jancek 50 50 43 143

2. Adélka Bosáková 50 43 43 136 2. Ondřej Heichel 50 50

3. Kamila Dobešová 50 50

4. Eliška Ešlerová 43 43

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Jakub Jancek 50 50 50 150

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Jaromír Daněk 50 43 43 50 186

2. Daniel Hýsek 38 50 50 38 176 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

3. Matěj Perger 43 38 43 124 1. Eva Dráňová 50 50 50 43 193

2. Petra Pavlíčková 34 28 38 38 138

3. Lucie Dráňová 43 50 93

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 4.- 5. Hana Strnková 43 38 81

1. Valerie Dudová 50 43 50 50 193 4.- 5. Petra Nováková 38 43 81

2. Markéta Jelínková 43 38 43 43 167 6. Veronika Mikulíková 34 34

3. Viktorie Kluková 38 34 38 38 148 7.- 8. Ivona Bosáková 31 31

4. Markéta Bernoláková 50 50 7.- 8. Petra Dobešová 31 31

5. Viktorie Fajtlová 34 34 9. Bohumíra Daňková 28 28

10. Petra Pergerová 25 25

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Lukáš Stavinoha 43 50 50 50 193 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

2. Prokop Dytrych 50 43 38 43 174 1. Petr Loupanec 34 43 43 43 163

3. Ondřej Loupanec 43 43 2. Zbyněk Dráňa 50 50 50 150

4. Jindřich Borovka 34 34 3. Jiří Sigmund 28 28 31 87

4. Pavel Duda 43 34 77

5. Patrik Zavřel 38 38 76

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 6. Vladimír Fochr 31 38 69

1. Barbora Strnková 50 43 50 50 193 7. Vladimír Novák 22 31 53

2. Tereza Nováková 43 38 43 43 167 8. Pavel Hýsek 50 50

3. Denisa Dobešová 50 50 9. Aleš Bosák 19 28 47

4. Karolína Fajtlová 38 38 10. Radomír Strnka 34 34

11. Radim Dráňa 25 25

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Ondřej Sigmund 50 50 43 43 186 Poř.

2. Ondřej Strnka 43 38 38 119 1.

3. Dominik Kopčil 38 50 88 2.

4. David Sklenařík 50 50 3.

5. Martin Lukášek 43 43 4.

17.6.2017

15.10.2017

4.11.2017

Věžecký MTB Duathlon - MTB kolo a běh

Není "kolo" jako kolo - "dirty" dovednosti MTB

Kolem Věžeckých rybníků - klasické MTB okruhy

Park-sprint-cross Věžky - překážkový běh

13.5.2017

Chlapci nejmladší   ( nar. 2010 - 2011 )

Drobečci mladší   ( nar. 2014 - 2015 )

Drobečci starší   ( nar. 2012 - 2013 )

Dívky nejmladší   ( nar. 2010 - 2011 )

Dívky mladší   ( nar. 2008 - 2009 )

Dívky nejstarší   ( nar. 2004 - 2005 )

Chlapci nejstarší   ( nar. 2004 - 2005 )

Dorostenci mladší   ( nar. 2002 - 2003 )

Dorostenci starší   ( nar. 2000 - 2001 )

Ženy   ( nar. 1999 a starší )

Chlapci mladší   ( nar. 2008 - 2009 )

Název a popis závodu Datum konání

Dívky starší   ( nar. 2006 - 2007 )

Chlapci starší   ( nar. 2006 - 2007 )

Muži   ( nar. 1999 a starší )

Přehled jednotlivých závodů Věžeckého poháru 2017
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KYTIČKA ANEB POVĚSTI Z VĚŽEK

KRONIKÁŘ NENÍ TVŮRCEM HISTORIE, ALE JEJÍM ZAPISOVATELEM

Na život a na smrt s vlkem
Stalo se to tak dávno, velmi dáv-

no. Snad až tam, kde sahá lidská 
paměť, se mohl odehrát tento 
příběh, připomínající pohádku 
s dobrým koncem. I ta krajina 
podél Věžeckého potoka měla ji-
nou podobu než v dnešní době. 
Voda sice se stejným šuměním 
protékala krajinou, ale byla plná 
raků a drobných ryb. Pod kořeny 
vrb sídlili mrštní pstruzi, milující 
jiskřivou a třpytivou vodu. Lesy, 
táhnoucí se po obvodu osady až 
za obzor, byly domovem početné 
zvěře, která v mlází nacházela úto-
čiště a pod duby či buky i pestrou 
potravu. Lidé žili v dobré pohodě 
s lesní zvěří. Drobné kusy jim byly 
k užitku masem i kožešinou. S těmi 
většími, dravci a šelmami, museli 
bojovat svou chytrostí a důvti-
pem, mnohdy i o holý život.

Toho roku, do kterého náš pří-
běh zapadá, byla opravdu velmi 
krutá a dlouhá zima. Temná, nízká 
oblaka zakrývala oblohu a sypala 
dolů nové a nové sněhové nadílky. 
Krajina byla ztichlá, přikrytá velkou 
bílou sněhovou peřinou. Zle bylo 
zvěři i lidem. Zimní zásoby se stále 
ztenčovaly, dobytek i lidé dostáva-
li menší a menší porce. Úzkostlivě 
obcházeli hospodáři své stodo-
ly a starostlivě se večer co večer 
ohlíželi směrem na západ, odkud 
se ozývalo se setměním táhlé vlčí 
vytí. Těm končinám říkali vlčí doly. 
To vytí nahánělo hrůzu, obavy 
a strach – co bude dál? A tak kaž-
dému hospodáři přibyla večer ješ-
tě jedna povinnost – pečlivě obe-
jít svůj stateček, chlévy, kurníky 
a podívat se, zda je všechno dobře 
zajištěno a jestli se sem nezatoulal 
hladový vlk.

Zvláště se útoku hladových vlků 
obával hospodář Vojtek, který byd-
lil na konci osady. Jednoho večera 

ho doslova přimrazil děs – oba-
va se naplnila. Čerstvé vlčí stopy 
mířily k jeho usedlosti a pak se 
ztrácely za seníkem v nedalekém 
sadu. Teď byla každá rada drahá! 
Dobře věděl, že vlk v období beze 
sněhu neútočí na lidské usedlosti. 
Ale teď, když je sněhu vzrostlému 
chasníkovi hrubě do pasu? Rychle 
se rozhodl: Zabil starou, nemoc-
nou slepici a pohodil ji za humny 
svého domu. Pak už jenom z vikýře 
pozoroval, co se bude dít. Dlouho 
se nic nedělo. Alespoň se tak sed-
lákovi zdálo, že čas pomalu utíká. 
A pak ho uviděl! Statný, pohublý 
vlk se mihnul sadem. Chvíli větřil 
a pak jak jen sníh dovolil, se vrhnul 
na slepici a rychle, jako blesk, se 
svou kořistí zmizel.

Od onoho večera ještě několik 
týdnů Vojtek shromažďoval pro 
vlka všechno, co se v osadě dalo 
sehnat. Vlk chodil nepravidelně 
a zdálo se, že snad čeká někde 
v úkrytu. Na volání – „Vlku“ – sice 
nereagoval, ale jak dny plynuly, už 
ani nečekal, až za hospodářem za-
klapnou vrátka usedlosti.

Konečně nastalo tolik očekáva-
né jaro. Sníh mizel přímo zázračně 
před očima a začal foukat svěží, 
vlahý vítr. Na svět byl hned ve-
selejší pohled. Na stráni rozkvétaly 
první sněženky. Potůček, zbavený 
ledového příkrovu, si začal vesele 
prozpěvovat. A tehdy se hospodář 
Vojtek rozhodl, že doplní už hodně 
ztenčené zásoby a půjde do lesa 
ulovit nějakou zvěřinu. Vyšel, jen 
co se trochu rozednilo. Klidný však 
nebyl. Všude kolem bylo až moc 
podezřelé ticho. Sevřel svou zbraň 
a připravil ji k výstřelu. Pečlivě se 
rozhlížel kolem, nic podezřelého 
však neviděl. Jen husté mlází ko-
lem potoka. „Ten překročím a dám 
se kopcem k lesu a tam už určitě 
něco ulovím“, uklidňoval se hos-

podář.
Vtom se ozval po jeho pravici sil-

ný praskot a Vojtek úlekem zkame-
něl. Z mlází se pomalu vztyčoval 
velký, hladový medvěd. Hospodář 
se pomalu loučil se životem. Jeho 
zbraň, pokud nezasáhne přesně, 
mu bude málo platná. Tu náhle 
z podrostu za ním se zlým vrčením 
vyrazil vlk a vrhnul se na medvě-
da. Ten ovšem se dvěma útočníky 
nepočítal a nezbylo mu, než se 
obrátit na toho nejbližšího a ne-
bezpečnějšího – na vlka. A to byla 
jeho osudová chyba. Těch několik 
vteřin stačilo, aby se Vojtek vzpa-
matoval. Protože byl nejen dob-
rým rolníkem, ale jak bylo v těch 
dobách nutností, i výtečným lov-
cem. Dobře mířenou ranou med-
věda skolil.

Když se ze všeho vzpamatoval 
a opatrně přistoupil k dohasína-
jící šelmě, spatřil na místě boje 
ležící zvířata dvě. Medvěda a vlka. 
Známého vlka, kterého před ne-
dávnem přikrmoval. Naráz si uvě-
domil, že nebýt jeho, statečného 
bojovníka, byl by to on, lovec, kte-

rý by se určitě stal medvědovou 
kořistí. Pln vděčnosti se sklonil nad 
vlkem. Ten byl zle pohmožděný, 
ale žil. Vzal jej do náruče a odnesl 
domů.

Rozpačitě byl doma přivítán. 
Místo úlovku přinesl zraněného 
vlka. Když barvitě vylíčil uplynu-
lou hodinku, dostalo se vlku ná-
ležitého ošetření. A tu nastojte: 
Při zevrubné prohlídce rodinka 
zjistila, že to není vlk, ale velký, zdi-
vočelý pes, kterého dlouhá zima 
a nouze přivedla zpět mezi lidi. Nu 
– a co k tomu ještě dodat? Vyléče-
ný „vlk“ se stal miláčkem celé rodi-
ny, věrně hlídal svůj nový domov 
a všude doprovázel svého nového 
pána. Najednou už i slyšel na jmé-
no Vlk. Jeho odvahu a statečnost 
připomínala velká medvědí kůže, 
která zdobila parádní světnici. Mís-
tu, kde nasazením života zachránil 
člověka, který ho nenechal zahy-
nout hlady, se dodnes v lidovém 
podání říká „U vlka“.

Zdroj: Pověsti Kytička manželů 
Jana a Marie Kořínkových

Psaní obecních a spolkových kro-
nik není žádná legrace a má svá 
pravidla. Kronikář není tvůrce his-
torie, pouze její zapisovatel, proto 
musí být v první řadě objektivní. 
Také musí dbát na to, aby zápisy 
událostí byly popisovány přesně 
a podrobně, ale zároveň aby byly 
v souladu se zákonem na ochranu 

osobních údajů. Získávání ověře-
ných informací a jejich následné 
zápisy někdy dají zabrat, a proto 
jsem v srpnu absolvovala, jako kro-
nikářka obce Věžky, akreditovaný 
kurz „Kronika 21. století“ ve Zlíně. 
Lektorem byl pan Tomáš Hromád-
ka, který je již více než deset let 
kronikářem města Pardubic a tím, 

jak se má správně a v souladu se 
zákony psát kronika, se zabývá od 
prvopočátku. Předal nám své bo-
haté zkušenosti a nechal i opravdu 
velký prostor pro diskuzi, při které 
jsme si vzájemně sdělovali, jaké 
máme podmínky pro psaní obec-
ních kronik.

Protože, jak již jsem uvedla, 

získávání ověřených informací 
není vůbec jednoduché, obra-
cím se touto cestou na občany 
i spolky, pokud máte něco, co 
byste chtěli do kroniky zapsat, 
dejte mi vědět, budu ráda za ja-
kýkoli zajímavý námět.

text: S. Prandorfiová

pověsti a kronika
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různé

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 na 1. pololetí:

7. února  Veřejné zastupitelstvo obce Věžky

10. února Masopustní průvod ve Věžkách

10. února Masopustní průvod ve Vlčích Dolech

11. února Šibřinky aneb dětský karneval

23. března Seniorské odpoledne

24. března Velikonoční dílna

14. dubna Věžecké košt

28. dubna Fechtlcup, stavění máje

1. - 6. května ZAHRADA VĚŽKY – JARO 2018

12. května Věžecký pohár – 1. závod

2. června Myslivecké odpoledne Věžky

2. června Dětský den Vlčí Doly                       

16. června Věžecký pohár – 2. závod

23. června  Hasičský výlet SDH Věžky

Vážení spoluobčané, 
srdečně Vás zvu 

každé 1. úterý v měsíci na

„Den se starostou.“

Zajímají mě vaše názory a připomínky  
k obecním záležitostem

a rád vám odpovím na vaše dotazy  
týkající se chodu obce.

1. setkání se uskuteční v úterý 6. února,  
kdy budu od 13 do 18 hodin  
přítomen na obecním úřadě.

Těším se na setkání s vámi. 
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matrika

PŘI VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ SE RODINY SKORO NEVEŠLY NA ÚŘAD
Vítání občánků na obecním úřadu 

je vždy velmi slavnostní událost. Je 
to dáno také tím, že se koná pou-
ze jednou za rok. Tentokrát zase-
dací místnost na obecním úřadu 
„praskala ve švech“. Bylo vidět, že 

si tuto důležitou událost nenecha-
li ujít nejen prarodiče, ale i široké 
příbuzenstvo. Ti, co se nevešli do 
zasedací místnosti, museli poslou-
chat slavnostní projev místostarosty 
Martina Suchého a zastupitele Ra-

dovana Sase z chodby. Pozornost 
se točila okolo tří malých kojenců, 
dvou holčiček a jednoho chlapečka. 
Po slavnostním projevu dostala od 
obce miminka hračku, rodiče ob-
drželi finanční dar a maminky kytič-

ku. Nechyběl ani přípitek, pro starší 
sourozence bylo přichystáno dětské 
šampaňské. Poté se jednotlivé ro-
diny společně fotily do rodinného 
alba a vydaly se domů na slavnostní 
pohoštění.

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. 
Texty: Jana Hlavinková, jhlavinkova@seznam.cz. Foto: Jana Hlavinková, archiv OÚ, archiv občanů.
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 nezodpovídá za obsah inzerce. Příští číslo vyjde v květnu 2018.
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VE VÁNOČNÍ DÍLNĚ DĚTI OPĚT ZDOBILY PERNÍČKY

vánoční dílny

Letošní vánoční dílna byla plná 
tvoření i zábavy. Nejoblíbenější čin-
ností bylo jako vždy zdobení perníč-
ků. Paní Věra Sigmundová letos opět 
napekla, ušlehala sníh a děti se s ra-
dostí pustily do zdobení. Fantazii se 
meze nekladly a tak se z hvězdiček, 

hříbečků i sněhuláků pod rukama 
malých tvořitelů stávala originální 
díla. I dospělí se rádi vrátili do dět-
ských let a tak se se svými ratolestmi 
pustili do zdobení. Nechyběla ani 
výroba vánočních ozdob na stro-
meček. Z papíru se dá vystřihnout 

spousta nápaditých tvarů a děti 
se tohoto úkolu bravurně zhostily. 
Hospoda U Rybníka se tak na dvě 
hodiny proměnila v tvořivou dílnu. 
Všichni už se těšili, až se venku setmí 
a dočkají se rozsvícení vánočního 
stromečku. Ten byl jako každý rok 

umístěn pod zastávkou. Starosta 
Aleš Bosák přednesl pár krátkých 
vět, popřál všem krásný předvá-
noční čas a pak si všichni společně 
zazpívali koledy. Tím byl slavnostně 
zahájen advent. 


