
Už v loňském roce starostové 
mikroregionu Morkovsko mluvili na svých 
zasedáních s krajským radním Janem 
Pijáčkem a hejtmanem Jiřím Čunkem 
o tom, že obce na Morkovsku jsou na 
okraji zájmu Zlínského kraje. Na Morkovsku 
je hodně obcí do 500 obyvatel, a tyto 
vesnice jsou oproti jiným znevýhodněny 
už z několika důvodů. Disponují menším 
rozpočtem, tudíž mají omezenou 
možnost, jak ze svého rozpočtu financovat 
investičně náročné akce. Také mají menší 
personální kapacity, většinou jen starostu 
a hospodářku, kteří jsou na veškerou 
administrativu a chod obce sami dva. 

Už loni krajský radní starostům slíbil, že 
obce do 500 obyvatel budou zvýhodněny 
při čerpání krajských dotací. 

Příští rok tak Zlínský kraj vypíše nový 
dotační titul, ze kterého budou moci 

čerpat finanční prostředky vybrané 
znevýhodněné obce, mezi které patří 
i Věžky. Splňují totiž kritéria projektu. Mají 
více než 6 % nezaměstnaných po dobu 
čtyř let, obec má vysoký věkový průměr 
a má do 500 obyvatel. 

Program je vypsán na léta 2019 – 2021. 
Do konce května mají starostové čas na 
to, aby vznesli náměty, na co by dotace 
potřebovali.

„Nyní probíhají intenzivní jednání 
s krajem, abychom si ujasnili priority pro 
naši obec tak, aby peníze byly smysluplně 
využity,“ řekl starosta Aleš Bosák. Podle 
statistik je nejvíce znevýhodněných obcí 
právě na Kroměřížsku. Celkem 13 obcí 
z celkových 40, což je téměř 30 % ze 
všech obcí Zlínského kraje, které byly do 
programu zařazeny. 

text: Jana Hlavinková

Vážení spoluobčané,
jaro v naší obci symbolizuje zahrád-

kářská výstava ZAHRADA Věžky. Výsta-
va je stále ještě významným zdrojem 
příjmu do naší obce. Díky ní můžeme 
financovat některé akce. Vím, že často 
vzpomínáte na to, že výstava není, co 
bývala, že sem jezdívalo více lidí, zis-
ky byly větší, vystavovatelů bylo více. 
K tomu bych chtěl říci, že všechno má 
svůj průběh a vývoj, věci se zkrátka 
mění. Vždy je období, kdy se daří více, 
a kdy méně. To je v životě naprosto při-
rozené. Buďme proto trpěliví, važme si 
toho, že se výstava těší hojné návštěv-
nosti, že máme své skalní příznivce, 
a že nám do rozpočtu přináší nemalé 
finanční prostředky. Díky výstavám se 
máme lépe všichni, protože peníze in-
vestujeme zpět do rozvoje obce. Také 
se stále snažíme hledat nové cesty, jak 
přilákat více návštěvníků, nabídnout 
jim něco nového a přilákat více vysta-
vovatelů. Jsme malá vesnice na okraji 
okresu Kroměříž a díky výstavám jsme 
známí po celé republice. Opět vám 
děkuji za toleranci vůči zvýšenému 
pohybu lidí po obci v době výstav. 

Jistě jste si všimli, že zpravodaj má 
trochu větší písmo, než ten předchozí. 
Vyhověli jsme vám, zejména starším 
lidem, aby pro vás byl zpravodaj lépe 
čitelný. 

Přeji vám krásné letní měsíce, užívej-
te si hezkého počasí, dovolené a času 
se svými blízkými. 

S úctou, Aleš Bosák 

KVĚTEN
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www.obecvezky.cz

VĚŽKY PATŘÍ MEZI ZNEVÝHODNĚNÉ OBCE, 
BUDOU MÍT VYŠŠÍ ŠANCI NA DOTACE 

SLOVO STAROSTY

5. ročník Fechtlcupu byl tradičně spojený se stavěním máje. Více na str. 16

Zpravodaj obcí
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BUDUJE SE 1. ETAPA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ U MLÝNA

MAJITELÉ DOMŮ MOHOU ZÍSKAT DOTACI NA VÝMĚNU OKEN ČI ZATEPLENÍ

HASIČSKÉ AUTO VOZÍ SENIORY 
K LÉKAŘCE DO MORKOVIC

Zastupitelstvo schválilo 1. eta-
pu vybudování inženýrských sítí 
v lokalitě U Mlýna. Celkem ve 
třech etapách obec nabízí k od-
kupu 20 pozemků. Pět pozemků 
z první etapy je už prodaných, 
jeden je rezervovaný. U 1. etapy 
bude do konce června dokonče-
na kanalizace, vodovod, komu-
nikace a plyn. 

Obec oslovila pět firem, aby 
předložily nabídku na vybudo-
vání inženýrských sítí. Nakonec 
se do výběrového řízení přihlá-
sily pouze tři a komise složená 

z Aleše Bosáka, Martina Suché-
ho a Lubomíra Uličníka vybrala 
nejvýhodnější nabídku. Jediným 
kritériem byla nejnižší cena. Za-
kázku tak získala firma EKO Agro-
stav a.s. z Přerova s cenou 1 697 
571 Kč bez DPH. Součástí příprav 
1. etapy je demontáž nadzem-
ního vedení NN a vybudování 
elektrických přípojek. 

„Většinu pozemků si koupili 
mladí lidé, což je důležité pro 
budoucí rozvoj obce,“ řekl sta-
rosta Aleš Bosák. 

text: Jana Hlavinková

Nová zelená úsporám. Tak se 
jmenuje dotační program z In-
tegrovaného regionálního ope-
račního programu. Majitelé ro-
dinných domů tak můžou ve 3. 
výzvě žádat o dotace na zateplení 
a snížení energetické náročnosti 
svých domů. 

Žádat o dotaci může každý ma-
jitel rodinného domu (do tří byto-
vých jednotek), který chce zlepšit 
vzhled své nemovitosti a zároveň 
snížit jeho energetickou nároč-
nost. Dotace se vztahují například 

na výměnu oken a dveří, zateple-
ní posledního stropu nebo stře-
chy, podlahy či fasády. Žádat mo-
hou i ti, kteří zateplovali v období 
posledních 24 měsíců. Na peníze 
tak mohou dosáhnout i zpětně, 
pokud splní podmínky programu 
a prokazatelně doloží veškeré ná-
klady. Lidé mohou získat až 50 % 
uznatelných nákladů, maximálně 
však 5 milionů korun. Realizace 
opatření musí být prováděna do-
davatelsky. 

Také lze zažádat o dotaci přímo 

na výstavbu nového rodinného 
domu, který bude splňovat pod-
mínky velmi nízké energetické 
náročnosti. Peníze jsou také ur-
čeny na výměnu neekologického 
zdroje tepla (kotlů na tuhá paliva, 
koks či brikety) například za kotel 
na biomasu, tepelné čerpadlo 
s elektrickým pohonem nebo na 
plynový kondenzační kotel. Od 
podání žádosti budou zájemci do 
30 dnů vědět, jestli uspěli, či ne. 

Výzva trvá až do konce roku 
2021 a přerozděleno bude téměř 

27 miliard korun. 
Přesné informace najdete na 

www.novazelenausporam.cz/
rodinnedomy. Se zpracováním 
žádosti lidem pomůže Energe-
tická agentura Zlínského kra-
je. Kontakt: +420 603 883 999, 
info@eazk.cz. 

Žádost můžete podat na ad-
rese: Krajské pracoviště Státního 
fondu životního prostředí, J. A. 
Bati 5645, budova č. 51, 760 01 
Zlín. 

text: Jana Hlavinková

Od 1. ledna letošního roku mají 
všichni lékaři ze zákona povinnost 
vystavovat elektronické recepty. 
Povinnost je dána změnou zá-
kona o léčivech, kdy Státní ústav 
pro kontrolu léčiv zřídil datové 
úložiště, aby měl přehled, jaké léky 
a v jakém množství jsou pacien-
tům předepisovány. Pro některé 
lékaře můžou být e-recepty kom-
plikací. Například praktická lékařka 
pro dospělé MUDr. Leona Lidin-
cová už své pacienty ve Věžkách 
nenavštěvuje, protože zde e-re-
cepty nemůže vystavovat. Nyní za 
ní pacienti musejí do její ordinace 
v Morkovicích.

„Chtěli jsme pro naše seniory 
službu zachovat. Uvědomujeme 

si, že pro některé z nich je ze zdra-
votních důvodů složité dostat se 
k lékařce do Morkovic, proto jsme 
jim nabídli náhradní řešení. Bude-
me je hasičskou dodávkou vozit 
až do ordinace a poté zpět domů,“ 
řekl starosta Aleš Bosák. 

Služba funguje od konce ledna 
letošního roku. Zájemci se mohou 
vždy přihlásit na obecním úřadě, 
mailem nebo telefonicky, vždy 
nejpozději do 17. hodin v pondělí 
před posledním úterkem v měsíci. 
Podle toho budou následující den 
mezi 8:15 – 8:30 vyzvednuti doma 
a po návštěvě je pracovník obce 
opět zaveze až k domu. Služba je 
pro seniory zdarma. 

text: Jana Hlavinková

U hřbitova začne budování inženýrských sítí k pozemkům. 

Obecní pracovníci už mají k dispozici nový traktor 
značky New Holland od firmy Agrotec Moravia 
z Olomouce.  Využívat jej budou hlavně k zimní údržbě 
a při veškerých pracích ve vesnici. 
Obec jej zakoupila na začátku letošního roku.

http://www.novazelenausporam.cz/rodinnedomy
http://www.novazelenausporam.cz/rodinnedomy
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V OBCI ROZKVETLO 15 000 KVĚTIN

REKONSTRUKCE ÚŘADU BUDE V NÁSLEDUJÍCÍCH LETECH POKRAČOVAT

HASIČI BUDOU DÍKY VELKÉMU ZÁJMU O SBĚR ŽELEZA 
OBJEDNÁVAT DALŠÍ KONTEJNER 

Pracovníci obce během měsí-
ce listopadu vysadili po vesnici 
asi 12 000 kusů cibulovin. Obec 
tak v době letošní první etapy 
zahrádkářské výstavy ZAHRADA 
Věžky doslova rozkvetla tulipá-
ny, narcisy, okrasným česnekem, 
hyacinty či krokusy.

„Po skončení loňské podzimní 
výstavy jsme dostali od jedné 
zahradnice nabídku, že nám za 
symbolickou cenu přenechá 15 
000 kusů cibulovin. Stěhovala 
totiž svou firmu do Holandska 
a potřebovala pro zbylé cibulo-
viny najít uplatnění,“ vysvětlila 
manažerka výstav Božena Kub-
jatková.

Obec je tak nakoupila za sym-

bolickou cenu 30 euro a zapla-
tila cestovní náklady na jejich 
převoz. 

Se samotnou výsadbou po-
mohla soukromá firma, která 
zdarma upravila záhony tak, aby 
je obecní pracovníci nemuseli 
kopat ručně a mohli rovnou sa-
dit. Práce jim zabrala dva dny. 
Sázeli podél cest na Oblouk, na 
Sad, před obecní úřad a na par-
koviště. V parku jsou okolo stro-
mů vysázeny krokusy a okrasný 
česnek našel své místo podél 
hřbitovní zdi. Zbytek cibulovin 
zasadili do květináčů s tím, že 
v době výstavy taktéž ozdobí 
obec. Bohužel odkvetly dříve, 
než začala jarní etapa a tak jsou 

zatím umístěny na dvoře obec-
ního úřadu. Pracovníci obce je 
postupně vysázejí po obci. 

„Náš záměr byl, aby byla obec 
v době zahrádkářské výstavy 

rozkvetlá. Všechno jsou to jarní 
kytky, a proto vždy pokvetou 
v období jarní etapy výstavy,“ 
řekl starosta Aleš Bosák. 

text: Jana Hlavinková

Rekonstrukce obecního úřadu 
byla dokončena v březnu. Pů-
vodně měli zastupitelé v plánu 
pouze přemístit kotel do míst-
nosti bývalé spisovny, ale v prů-
běhu stěhování bylo zjištěno, že 
elektroinstalace je ve velmi špat-
ném stavu a je potřeba udělat 
novou. 

„Došlo ke kompletní výměně 
staré elektroinstalace, pojistkové 
skříně, máme i nové IT rozvody. 
Zrekonstruovali jsme zaseda-
cí místnost, kanceláře starosty 
i hospodářky. V těchto místnos-
tech jsme kompletně udělali 
nové omítky, zateplili a snížili 
jsme stropy a v obou kancelá-
řích je nový nábytek. Nábytek 
jsme volili s ohledem na nové 
nařízení GDPR,“ vysvětlil starosta 

Aleš Bosák.
U hospodářky je nábytek děla-

ný na míru, včetně pultu a zamy-
katelných skříněk. Do kanceláře 
starosty byl zakoupen nábytek 
od podnikatele, který rušil svou 
kancelář. 

V zasedací místnosti došlo 
k výměně podlahy, se kterou se 
původně nepočítalo. Při rekon-
strukci se zjistilo, že se podlaha 
pod kamny prohýbá, proto do-
šlo k jejich demontování a vytr-
hání parket. Tím se odkyla stará 
dubová podlaha, která skrývala 
provizorně dělaný úkryt, pochá-
zející nejspíš z 2. světové války. 
Nyní jsou kamna již zpátky na 
svém místě. 

V chodbě byly odstraněny 
původní secesní sloupy a místo 

nich byly udělány nové v imitaci 
zeleného mramoru, které udělali 
otec a syn Koneční z Lutopecen. 
Ti se zaměřují na rekonstrukci 
historických objektů.

„Naším cílem je kompletně 
zrekonstruovat i fasádu, ale vše 
záleží na finančních možnostech 
obce,“ řekl starosta. 

text: Jana Hlavinková

Letošní sběr železa pojali 
místní hasiči tak trochu jinak. Už 
v lednu dali lidem vědět, kdy se 
bude sběr konat, tudíž zájemci 
měli spoustu času železný od-
pad připravit a nashromáždit. 
Také dali obyvatelům možnost, 
že můžou železo průběžně nosit 

za hasičárnu.
„Ani jsme nečekali, že lidé této 

možnosti hojně využijí. Část sbě-
ru se tak nevešla do objedna-
ného kontejneru a tak budeme 
akci opakovat,“ řekl velitel hasičů 
Martin Zavadil.

Hasiči tak železo posbírali za 

hasičárnou, ale jezdili i dům od 
domu. Kontejner měli pronajatý 
od firmy Gebeshuber, s. r. o., se 
kterou dlouhodobě spolupracují. 

Výtěžek půjde na financová-
ní Hasičského výletu spojeným 
s oslavami 90 let od založení sboru. 

„Tím bych chtěl poděkovat 

jménem SDH Věžky za podporu 
lidem, kteří se na sběru železa 
podíleli. S hasičským výletem 
a výročím sboru jsou spojeny 
i velké výdaje, které budeme 
moci díky sběru financovat,“ po-
děkoval Zavadil. 

text: Jana Hlavinková

V době jarní etapy ZAHRADY Věžky byly po obci rozkvetlé květiny. 

Omítka na budově začíná opadávat. 
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Měsíc únor je neodmyslitelně 
spjatý s masopustem. Ani věžeč-
tí hasiči letos neporušili tradici 
a 10. února se asi 25 masek vy-
dalo vesnicí. K hasičům se přidali 
také místní malí i velcí obyvatelé 
a až do tmy chodili po vesnici. 
Bylo opravdu veselo a všechny 
celý den provázela dobrá ná-
lada. Průvod masek chodil od 
domu k domu a každý, koho na-

vštívili, je bohatě pohostil. 
Vybrané peníze budou použi-

ty na financování společenských 
akcí. Například na Fechtl Cup 
spojený se stavěním máje, dět-
skou olympiádu či hasičský výlet.

V dubnu se dobrovolníci z řad 
hasičského sboru zapojili do vý-
sadby stromků na Oulehli a spo-
lečně s myslivci se pustili do jar-
ního úklidu honitby. 

26. května čeká hasiče zdravot-
nické školení pro Jednotku požár-
ní ochrany SDH. Celý den bude 
probíhat pod vedením lektora 
Českého červeného kříže a řidiče 
záchranáře Petra Šimka a profe-
sionálního hasiče a záchranáře 
Martina Poppa. Jednotka si bude 
opakovat základy poskytnutí prv-
ní pomoci, rozšíří si znalosti hasi-
če – záchranáře a bude provádět 

simulované zásahy.
Na mysliveckém dětském 

dnu, 2. června, budou mít hasiči 
opět připravenou ukázku hasič-
ské techniky s ukázkou hašení 
cvičného požáru. 

23. června pořádá sbor ha-
sičský výlet, který bude spojen 
s oslavou výročí 90. let od zalo-
žení SDH Věžky.

text: Jana Hlavinková

ZAČALA DALŠÍ FÁZE OPRAVY CHATY
Dobrovolníci z řad vlčídol-

ských hasičů se v úzké spolu-
práci s obecním úřadem pustili 
již do třetí etapy opravy místní-
ho „kulturního stánku“ – chaty. 
Tentokráte je hlavním bodem 
programu odstranění starého 
výčepního pultu a výstavba no-
vého, již modernějšího pultu 
barového. Jeho součástí bude 
i s tím spojené nové napoje-
ní rozvodů vody a elektřiny. 
V plánu je také namontování 
průtokového ohřívače na tep-

lou vodu. Nový nátěr dostanou 
i okna a vnitřky okapů. Uvažu-
je se ještě o dalších změnách 
a úpravách, ale ne všechno jde 
udělat hned. Budova zde stojí 
již od roku 1988 na místě býva-
lé zmoly a skládky a ke svému 
účelu byla celkem dostačující. 
S přibývající využívaností ob-
jektu  však stoupají i nároky na 
vybavenost, proto dochází k po-
stupné modernizaci jak budovy 
samotné, tak i jejího okolí.

text: R. Sas

NOVÉ NAŘÍZENÍ NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ LIDÉ 
PŘI NÁVŠTĚVĚ ÚŘADU NIJAK NEPOCÍTÍ
25. května vejde v účinnost 

nová směrnice Evropské unie. 
Čtyři písmena GDPR (General 
Data Protection Regulation) 
se v posledních měsících často 
skloňují. Starostové a obce se 
na nové nařízení připravují už 
několik měsíců. Samotný ob-
čan, který si jde na úřad něco 
vyřídit, nařízení GDPR přímo 
nepocítí. Týká se totiž stát-
ní správy a podnikatelských 
subjektů, které musejí udě-
lat určité změny v nakládání, 
uchovávání a zpracovávání 
osobních údajů. Jednou z vel-
kých změn pro obce je to, že si 
musejí najmout takzvaného 
pověřence. Jedná se o člově-
ka, který je obci nápomocen 
při plnění GDPR, radí starosto-
vy a hospodářce jak s údaji na-
kládat a kontroluje, zda mají 

po právní stránce všechno 
v pořádku. 

Jak už bylo řečeno, lidé, kteří si 
přijdou něco vyřídit na úřad, na-
řízení nijak nepocítí. Je totiž rozdíl 
v tom, jestli jsou osobní data sbí-
rána a zpracovávána na základě 
zákonného důvodu, nebo ne. Což 
v případě obcí platí, že vždy sbírají 
a zpracovávají data ze zákonného 
důvodu. Obecní úřady nakládají 
s osobními daty ve třech úrov-
ních. V první úrovni jsou to ob-
čané, pak dodavatelé/odběratelé 
a nakonec zaměstnanci.

Spíše jde o to, že údaje musí být 
zabezpečené tak, aby se k nim ne-
dostala žádná neoprávněná oso-
ba. Takže když přijdete na Obecní 
úřad ve Věžkách, všimnete si, že 
hospodářka má v kanceláři pult. Je 
to proto, aby se jí návštěvníci ne-
dívali přes rameno do počítače či 

nenahlíželi do dokumentů ležících 
na stole. Také jsou ve všech kan-
celářích zamykatelné skříňky. Jed-
noduše řečeno, obec musí osobní 
údaje zabezpečit tak, aby nedošlo 
k jejich náhodnému zcizení. 

„Další pravidlo je pravidlo „čis-
tého stolu.“ To znamená, že se 
na stole nesmí povalovat žádné 
smlouvy, dokumenty či výplatní 
pásky. Také by starosta či hospo-
dářka neměli nechávat návštěvy 
v kancelářích o samotě, aby bě-
hem nestřeženého okamžiku na-
příklad neofotili nějaké dokumen-
ty,“ vysvětlil místostarosta Martin 
Suchý. 

GDPR je legislativa Evropské 
unie, která má výrazně zvýšit 
ochranu osobních dat občanů. 
Nařízení začalo v České republice 
platit proto, aby byla v Evropské 
unii sjednocena pravidla.

„V dnešní digitální době, kdy je 
možné během pár vteřin „ukrást“ 
osobní data a zneužít je na dru-
hé straně zeměkoule, má GDPR  
lépe chránit osobní údaje před 
zneužitím. Zneužití je díky inter-
netu rychlejší a snadnější a zásah 
do soukromí lidí je velký a rychlý. 
Spousta lidí figuruje v určitých 
databázích, aniž by o tom měla 
ponětí,“ upozornil místostarosta. 

Je například spousta soukro-
mých firem, které ze shromažďo-
vání osobních údajů těží. Jedná 
se o různé společnosti, které data 
využívají k marketingovým či ob-
chodním účelům, například pro-
dej po telefonu, nabízení různých 
nevýhodných půjček či podomní-
mu prodeji zboží. Jakékoliv údaje, 
ať už se jedná o adresu, telefon či 
datum narození, jsou cenné. 

text: Jana Hlavinková

Ruku k dílu přiložil i starosta Aleš Bosák. 

HASIČI BUDOU LETOS SLAVIT 90 LET OD ZALOŽENÍ SBORU 
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Na začátku května skončila 
první etapa zahrádkářské vý-
stavy ZAHRADA VĚŽKY JARO 
2018. V první den výstavy, 1. 
května, téměř padl rekord 
v návštěvnosti. Ten den na-
vštívilo Věžky  10 000 lidí. 
Tvořily se několikakilome-
trové kolony aut od Zlobic 
a Tetětic, ale zaměstnancům 
se dařilo parkovat rychle, 
proto celou situaci zvládli 
bez větších komplikací.  

Svědčí to o tom, že výstava 
má své jméno, stálé příznivce 
a že lidem stojí za to navští-
vit malou vesničku na okraji 
okresu Kroměříž. Sjíždějí se 
sem návštěvníci z celé Mora-
vy i z Vysočiny. S čím se dlou-
hodobě potýkají pořadatelé 
a co všechno příprava výsta-
vy obnáší?

Expozice mají u návštěvní-
ků úspěch

Na podzim loňského roku si 
mohli návštěvníci poprvé pro-
hlédnout expozici s názvem Skli-
zeň. Připravila ji zaměstnankyně 
obce Pavlína Majdová. Expozice 
měla u návštěvníků velký ohlas 
a tak i letos Pavlína vymyslela 
a přichystala další, tentokrát na 
téma Kouzla pohádek. 

„Neustále hledáme nové způ-
soby, jak přilákat návštěvníky 
a co nového jim nabídnout. 
Rozšířili jsme odpočinkové zóny, 
protože zejména starší lidé měli 
připomínky k tomu, že si v parku 

nemají kde sednout. V infostán-
ku byly k zapůjčení piknikové 
deky, což ocenili nejen návštěv-
níci, ale i vystavovatelé,“ řekla 
manažerka výstav Božena Kub-
jatková.

Jelikož na výstavu chodí i ro-
diče s dětmi, rozšířil se program 
Dětského světa. U návštěvníků 
se to setkalo s pozitivním ohla-
sem, atrakce pro děti jsou na 
spoustě akcí už totiž standar-
dem. Kromě skákacího hradu, 
dětských dílniček, malování na 
obličej, či hry Člověče nezlob 
se, bylo pro nejmenší nachysta-
né i divadlo a jízda na ponících. 
Rodiče se totiž často rozhodují, 
kam půjdou, podle toho, jestli je 
na akci vyžití i pro jejich děti. 

Příprava výstavy trvá ně-
kolik měsíců 

Božena Kubjatková je zaměst-
nankyní obce na plný úvazek po 
celý rok. Práce je v průběhu roku 
různorodá, záleží na tom, co je 
potřeba aktuálně připravit. 

„V zimě dělám administrativu, 
připravuji rozpočet, vyhledávám 
nové kontakty na vystavovatele, 
domlouvám termíny reklamy, 
chystám smlouvy, objednávám 
doprovodný program, podílím 
se na tvorbě plakátů. Také vy-
jednávám co nejlepší podmínky, 
abych obci ušetřila co nejvíce 
peněz. Například se mi letos 
podařilo zajistit zdarma skákací 
hrad. Zefektivnila jsem i finan-
cování reklamních kampaní,“ vy-

jmenovala Kubjatková.
Na jaře také došlo ke spuště-

ní nových webových stránek. 
Oproti původním jsou přehled-
nější, je na nich více fotek a ma-
nažerka průběžně doplňuje ak-
tuální informace pro návštěvníky 
a pro vystavovatele. Kubjatková 
taktéž řeší plakáty a pozvánky. 
Obsluhuje facebookové stránky, 
na které dává fotky, odpovídá na 
příspěvky a komentáře. Těsně 
před výstavou zajišťuje veškerý 
servis, který je k hladkému prů-
běhu akce potřeba. Umisťuje 
stánky, objednává svoz odpadu, 
mobilní WC, zajišťuje zdravotní, 
hasičskou a hlídací službu, bri-
gádníky, vybírá stánkovné od 
vystavovatelů a operativně řeší 
vzniklé problémy. Letos napří-
klad v parku několikrát vypadla 
elektřina. 

Je zásadní reagovat na po-
třeby zákazníků 

Co se týče reklamy, obec ušet-
řila nemalé peníze tím, že rozesí-
lá žádost o zveřejnění pozvánek 
na obce nejen ve Zlínském kraji, 
ale i v těch přilehlých. Spousta 
obcí tak zdarma vyvěsí plakát 
na ZAHRADU VĚŽKY na svých 
webových stránkách, úřední 
desce či v obchodě. Také se po-
dařilo navázat spolupráci s tu-
ristickými portály a mediálními 
skupinami. Například letos měl 
ve Věžkách svůj stánek po dlou-
hých letech i časopis Zahrádkář. 
Vydavatelství nabízelo výhodné 

předplatné a časopisy za zvý-
hodněnou cenu. Dlouholetý 
člen Českého zahrádkářského 
svazu poskytoval návštěvníkům 
poradenství ohledně pěstování 
rostlin a péče o ně. Lidé už si také 
zvykli na infostánek, který byl 
poprvé loni v létě. Chodí se tam 
ptát, kde najdou jaký sortiment, 
jaký bude doprovodný hudební 
program, v Knize návštěv můžou 
zanechat vzkaz, s čím jsou či ne-
jsou spokojeni.

„Je to pro nás důležitá zpětná 
vazba, abychom se mohli ne-
ustále zlepšovat a reagovat na 
potřeby návštěvníků,“ řekla Kub-
jatková. Kdo letos navštívil info-
stánek, mohl si odnést propisku 
s logem ZAHRADA VĚŽKY nebo 
starší číslo časopisu Flora, které 
se v rámci spolupráce podařilo 
s redakcí časopisu domluvit zce-
la zdarma. 

Můj rok se ZAHRADOU Věžky
„Když se ohlédnu za loňským 

rokem, vidím úspěchy i nedo-
statky.  Při nástupu do funkce 
manažerky výstav ZAHRADA 
VĚŽKY bylo mým cílem pozved-
nout ji. Získat stánkaře se sorti-
mentem, který nám tu chybí, 
zlepšit organizaci. Přilákat nové 
návštěvníky. Cílit na rodiny 
s dětmi, protože ty jsou naše 
budoucnost. Ne vše se nám za 
ten rok povedlo, ale přesto si 
myslím, že jsme byli úspěšní. 
Zařídili jsme Dětský svět, ten se 
těší oblibě nejen u dětí, ale 
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i u rodičů. Zavedli jsme Infostá-
nek, který neustále rozšiřujeme 
o nové informace, prospekty 
a reklamní předměty. Vyzkoušeli 
jsme si tvorbu expozic. Podařilo 
se nasmlouvat neokoukané vy-
stavovatele, domluvit výhodné 
smlouvy. 

Na druhou stranu s úspěchem 
přichází i neúspěch. Do budouc-
na bych chtěla vystavovatele na-
učit nějakému vnitřnímu řádu. 
Nastavit systém tak, že se nejdří-
ve zaregistrují, zaplatí si poplatky 
a až pak můžou jít stavět stánek. 

Zatím se to nedaří, protože ne-
máme uzavřený areál.  Ze sorti-
mentu nám chybí hlavně sekač-
ky, skleníky a žebříky, na které se 
návštěvníci ptají. Tuto situaci se 
také snažím vyřešit ke spokoje-
nosti všech. 

 Organizace výstavy dá spous-
tu práce, ale nic člověka nenabi-
je tak, jako pochvala od návštěv-
níků. Lidé mi volají, chodí mi 
emaily, kde mi píší, že mi děkují, 
že jsem výstavu pozvedla, uceli-
la. Těší mě to, protože vidím, že 
moje práce má smysl. 

A co mi rok 2017 dal a vzal? 
Ztratila jsem iluze o stánka-

řích, myslela jsem, že se podaří 
nastolit systém a řád. Ale ne-
vzdávám se a věřím, že to určitě 
dokážeme!

Zjistila jsem, jaké mám mož-
nosti a hranice. Objevila jsem, 
kolik toho dokážu snést a jak 
zvládám stresové situace. Po-
znala jsem nové lidi. Při budo-
vání obchodních vztahů jsem 
získala nové přátele. Profesně 
jsem vyrostla, neustále přijímám 
informace, učím se novým vě-

cem. Sbírám zkušenosti z oblasti 
marketingu a grafiky. Objevila 
jsem svou kreativitu. A hlavně 
mě baví budovat ZAHRADU 
VĚŽKY jako značku. 

Těší mě, že se zlepšilo pově-
domí lidí o výstavě ve Věžkách. 
Doufám, že se k nám budou 
všichni rádi vracet, a že si kaž-
dý z nich u nás najde to svoje, 
co mu udělá radost,“ skončila 
s úsměvem Božena Kubjatková, 
manažerka výstav ZAHRADA 
VĚŽKY. 

 text: Jana Hlavinková

KAŽDÝ PES JE ŠELMA A DO LESA BEZ VODÍTKA NEPATŘÍ 
Jaro je v přírodě obdobím 

kladení mláďat. Muflonky 
kladou mláďata v březnu, 
černá zvěř mnohdy již v úno-
ru a v období od dubna do 
června zase srnčí, dančí 
a jelení zvěř. Obzvláště v této 
době je proto důležité dodr-
žovat zásady, aby měla mlá-
ďata klid a nebyla ničím a ni-
kým zbytečně ohrožována 
nebo plašena. 

Za psa má zodpovědnost 
jeho majitel 

Zvěř klade mláďata na co nej-
bezpečnější místo, to znamená 
do huštin, remízků a do vysoké 
trávy. 

„Matky se u nakladených mlá-
ďat zdržují jen nezbytně nutnou 
dobu, aby je nakrmily a nezane-
chaly na místě svou pachovou 
stopu. Mláďata totiž nemají žád-
ný pach, aby co nejméně přita-
hovala pozornost případných 
predátorů. Takže pokud v lese 
narazíte například na samotné 
srnče, je osamocené jen zdánli-
vě. Matka jej někde zpovzdálí hlí-
dá. Proto na něj nesahejte. Mat-
ka by jej odmítla a to by pro něj 
znamenalo jistou smrt,“ vysvětlil 
myslivec Marcel Majda.

Dalším velkým problémem, se 
kterým se myslivci neustále po-
týkají, jsou volně pobíhající psi.  
Ať už v lese, na poli nebo na lou-
ce, má jej mít majitel uvázaného 
na vodítku. 

Každý pes, byť je to domácí 
mazlíček, v sobě skrývá šelmu. 

I v malém psovi se probudí šel-
ma, když narazí na stopu mláďat. 
A každá šelma pak jedná s cílem 
ulovit. Za chování psa má však 
výhradně zodpovědnost jeho 
majitel.

„Každý člověk by se ještě před-
tím, než si pořídí psa, měl zamy-
slet nad tím, jaké podmínky mu 
může poskytnout. Pokud napří-
klad bydlím v paneláku, pořídím 
si bišonka nebo pudla. Nekupuji 
si ohaře či dogu. Majitelé potom 
často argumentují tím, že se je-
jich pes potřebuje proběhnout, 
když je celý den zavřený v bytě 
a nechají jej volně běhat po lese. 
Velkého psa si tak pořizuji jen 
v případě, že mám dům se za-
hradou, kde má pes dostatečný 
výběh,“ míní jednatel Okresního 
mysliveckého spolku v Kroměříži 
Jan Buksa. 

Psa na vodítku je tak důležité 
mít nejen kvůli zvěři, ale i kvůli 
ostatním návštěvníkům lesa. Ka-
ždý, kdo jde do lesa na procház-
ku, chce mít klid, ne se bát, kdy 
se na něj vyřítí cizí pes. 

Les jako skládka odpadu
Také přikrmování zvěře je tře-

ba nechat na myslivcích, ti přes-
ně ví, co zvěři předkládat. Proto 
je zbytečné nosit do lesa pečivo, 
zeleninu či obiloviny. Další velký 
problém, se kterým se mysliv-
ci potýkají, jsou odpadky. Lidé 
si často pletou les se skládkou. 
V době, kdy existuje nespočet 
možností, jak zdarma třídit od-
pad, myslivci neustále po lese 

sbírají odpadky. 
„Každý návštěvník lesa, kte-

rého potkám, tvrdí, že v životě 
v lese neodhodil žádné odpad-
ky. Přitom 11 plných pytlů na 
dvou kilometrech je jasným dů-
kazem toho, že lidi si dělají z lesa 
skládku,“ říká Buksa. 

Také myslivci ve Věžkách dělají 
každý rok na jaře úklid honitby. 
Kromě PET lahví, sesbírají v lese 
i kusy nábytku, staré matrace, 

pneumatiky, stavební suť i ko-
munální odpad. Vše na své ná-
klady a ve svém volném čase. 
Nebýt jejich práce, vypadalo by 
okolí vesnice přinejmenším jako 
skládka odpadu. Na druhou stra-
nu by to byl impuls k tomu, že 
kdyby lidé v lese stále zakopáva-
li o odpadky, začalo by to vadit 
i jim, nejen myslivcům. 

text: Jana Hlavinková

MS TROJÁK 
VĚŽKY – ZLOBICE

vás srdečně zve na 

MYSLIVECKÝ DEN,
který se uskuteční 

2. 6. 2018 od 13 hodin
ve sportovně – společenském areálu.

Od 13:00 zahájení, soutěže a hry
(jízda na koni, lukostřelba, střelba ze vzduchovky, 

poznávací hry, trampolína a překvapení)

Od 11:30 vás zveme na oběd,  
připraveny budou zvěřinové speciality.

Bohatá tombola zajištěna. 
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VĚŽECKÝMI KRONIKÁŘI VŽDY BYLY VÝRAZNÉ OSOBNOSTI OBCE
Kronikář. Člověk, který zapi-

suje historii života v obci. Člo-
věk, který je nenápadný a čas-
to se o jeho úsilí ani neví. Jeho 
práci lidé většinou ocení až 
o desítky let později, až z kro-
niky potřebují zjistit důležité 
a zásadní informace. Bez kro-
nikářů bychom dnes nevěděli, 
kdy byla obec založena, jak se 
žilo, kdy byla postavena ško-
la, do kdy většina lidí praco-
vala pro zemědělský podnik 
Morkovice, kdy se opravova-
lo dno rybníka, nebo kdy byl 
založen zámecký park. Soňa 
Prandorfiová se dobrovolně 
zhostila nelehkého úkolu psát 
kroniku. Navíc v knihách chy-
bí více jak 20 let zápisů a ona 
se je snaží doplnit a navázat 
na chybějící fakta. Před ní byl 
dlouholetým zapisovatelem 
historie major letectva Anto-
nín Buksa. Představme si tyto 
dva kronikáře, kteří se vý-
znamným způsobem podíleli 
a podílí na zapisování dějin 
obcí Věžky a Vlčí Doly. 

V 60. letech byl kronikářem 
vojenský pilot

Antonín Buksa, major letectva 
ve výslužbě se narodil 22. 8. 1910 
ve Věžkách.  Jeho otec byl za-
městnancem velkostatku rodiny 
Redlichů. Obecnou školu vychodil 
také ve Věžkách, měšťanskou pak 
ve Zborovicích, kde se v cukrova-
ru vyučil strojním zámečníkem. 
V roce 1930 vstoupil dobrovolně 

jako žák do Vojenského leteckého 
učiliště v Prostějově. Jeho život-
ní touhou bylo získat co nejvyšší 
vzdělání a stát se pak učitelem. 
Proto jako poddůstojník složil 
v Prostějově zkoušky z učiva 4. tří-
dy občanské školy a hned se pak 
přihlásil k dalšímu studiu. Učil se 
po večerech, poté, co přišel domů 
z práce a studia hradil z vlastních 
finančních prostředků. Maturoval 
v Praze. Po 2. světové válce byl při-
dělen jako důstojník k letecké vo-
jenské akademii v Hradci Králové. 
Působil jako velitel letky a později 
jako profesor letecké techniky. Ve 
volném čase se věnoval civilnímu 
sportovnímu letectví a byl několik 
let předsedou a pilotem Aeroklu-
bu v Josefově-Jaroměři. Po zraně-
ní krku odešel v roce 1955 do vý-
služby a přestěhoval se s rodinou 
zpět do Věžek, do svého rodného 
domu číslo 31. 

Kronika obce Věžky byla od 
roku 1923 – 1938 psaná dvěma 
kronikáři, učiteli Michalem Slová-
kem a Aloisem Chrastinou. 

„Vím, že mě čeká nemalý úkol, 
abych aspoň z části v hlavních 
rysech vyplnil přestávku v psaní 
kroniky, která trvala 19 let. Rád se 
ujímám tohoto úkolu a chci věrně 
zaznamenat události, život a práci 
občanů naší obce. Chtěl bych, aby 
příští pokolení mohla z těchto zá-
znamů čerpat poučení a informa-
ce z této významné doby, která 
znamenala nejen velké utrpení 
našich národů v době okupace, 
ale i velkou epochu v budování 

socialismu v naší vlasti. V době 
uplynulých devatenácti let jsem 
nežil ve Věžkách a materiál k psaní 
budu čerpat z vyprávění hodno-
věrných občanů-spolupracovníků 
a z uchovaných obecních zázna-
mů,“ napsal o sobě Antonín Buksa 
na úvod svých zápisů v kronice. 
Také sepsal k 30. výročí osvoboze-
ní ČSSR brožuru „Věžky - Vlčí Doly, 
včera dnes a zítra“. Píše v ní o Věž-
kách od prvních písemných zmí-
nek a vypráví i o prvním osídlení 
ve starší době kamenné. Kroniká-
řem byl až do roku 1976. 

Kronikář měl své spolupra-
covníky 

Jeho spolupracovníky v té 
době byli Josef Vančura, Alois 
Coufalík a Florián Zlámal. První 
z nich se narodil v roce 1895 ve 
Věžkách a povoláním byl tesař. 
V roce 1905 byl povolán do vo-
jenské služby, kde zůstal až do 
skončení 1. světové války. V roce 
1922 se oženil a začal pracovat 
jako samostatný zemědělec, poz-
ději se stal členem JZD. 

Alois Coufalík se narodil roku 
1989 v Nedakonicích. Do Věžek 
se přistěhoval v roce 1909. V roce 
1916 nastoupil vojenskou službu, 
v armádě zůstal až do roku 1921. 
Do roku 1942 pracoval u zdejšího 
velkostatkáře a pak jako samostat-
ný zemědělec. V roce 1950 bylo ve 
Věžkách založeno JZD, do kterého 
vstoupil jako člen a zastával funkci 
předsedy JZD. 

Florián Zlámal se narodil roku 
1905 v Karolíně. Po vychození 
obecní školy ve Věžkách taktéž 
pracoval na zdejším velkostatku 
až do roku 1945. Poté jako samo-
statný zemědělec. Od roku 1953 
vstoupil do JZD, kde byl členem, 
je také členem MNV předsedou 
Osvětové besedy. 

Současná kronikářka dopi-
suje historii 

Soňa Prandorfiová (rozená 
Hepnarová) se taktéž narodila 
ve Věžkách. Pochází odtud její 
babička a žije tady její maminka. 
Od 1. do 5. třídy chodila do místní 
základní školy, která sídlila v bu-

dově dnešního obecního úřadu. 
Základní vzdělání dokončila ve 
Zborovicích a pak vystudovala 
Střední ekonomickou školu v Kro-
měříži. V současné době pracuje 
jako dávkový specialista Úřadu 
práce v Kroměříži. Od mládí se 
zajímala o literaturu a historii. 
O kronice ji poprvé vyprávěl dří-
vější kronikář pan Antonín Buksa. 
I když byla ještě dítě, dovolil ji na-
hlédnout do kroniky. „Je to sice již 
hodně dávno, ale poté co jsem 
se dozvěděla, že kronika není již 
desítky let vedena a že ani moje 
předchůdkyně pověřená vede-
ním kroniky v jejím psaní nepo-
kračovala, rozhodla jsem se, že to 
zkusím,“ řekla. 

Zastupitelstvo ji svěřilo kroniku 
dne 28. února 2011. 

„V současné době přichází do 
módy pátrání po předcích a koře-
nech a tak pevně věřím, že psaní 
obecních kronik má smysl a že 
příští generace práci nás kroniká-
řů ocení,“ věří kronikářka. 

Věžečtí kronikáři: 
  1923 Michal Slovák (řídící učitel)
  1924 - 1931 Alois Chrastina 

    (řídící učitel)
  1931 - 1938 Michal Slovák
  1939 - 1976 Antonín Buksa  

    (major letectva ve výslužbě)
  1977 - 1985 Jaroslav Polišenský  

    (učitel a později ředitel školy  
    v Morkovicích)
  1986 - psala za manžela kroniku 

    Marie Polišenská (byl po mrtvici)
  1987 – 2011 – chybí zápisy
  2011 – dosud - Soňa Prandorfiová

Vlčí Doly mají samostatnou kro-
niku, kronikářem je Radovan Sas.

Existují 4 knihy kronik:
 první 1923 - 1962
 druhá 1963 - 1978 (stejně jako  

 první v okr. archivu KM)
 třetí 1979 – (nedokončená,  

 je u paní Prandorfiové)
 čtvrtá 2011 - (psaná  

 v současné době)

text: Jana Hlavinková,  
Soňa Prandorfiová 

zdroj: Kronika obec Věžky  
1923 – 1962Major Antonín Buksa s Janem Masarykem v roce 1946.
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TOULKY HISTORIÍ ANEB VĚŽKY V OBRAZECH

K vydláždění dna rybníka došlo v 90. letech

Rybník se začal budovat za minulého režimu. 

Dnes se obec stále rozrůstá,  
v lokalitě U Mlýna je 30 stavebních pozemků.Výstavba řadových domů v 90. letech. 

Dnes jsou v rybníku i ryby,  
které děti loví při rybářských závodech.

Dnešní pohled na rybník. 

historie
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zpravodajství

NA KARNEVALU SE DĚTI SKORO NEVEŠLY DO SÁLU
Dětský karneval byl opět plný 

soutěží, her, písniček a zábavy. 
V hospůdce U Rybníka se se-
šly nejen místní, ale i přespolní 
děti se svými rodiči. Karneval 
byl zahájen průvodem masek, 
při kterém starosta Aleš Bosák 
vyzval děti, aby představily své 

pečlivě přichystané kostýmy. 
U holčiček převládaly princezny 
a víly, u kluků zase hrdinové. Po-
řadatelé za TJ Sokol Věžky vymy-
sleli zábavné soutěže, kde děti 
ukázaly svou zručnost, rychlost 
a schopnost týmové práce. Ská-
kaly na míči nebo běhaly okolo 

kuželů. Při těžších úkolech po-
máhaly starší děti těm mladším. 
Za snahu a odvahu na ně pak 
čekala sladká odměna. I po sou-
těžení měly děti stále dost ener-
gie a tak vesele tancovaly na 
dětské diskotéce. Na závěr akce 
byla rozdána bohatá tombola, 

kde jako hlavní ceny byly dány 
tři krásné, sladké dorty. A i když 
se sálem ozývala hlasitá hudba, 
dobře se v družném hovoru ba-
vili i rodiče. Zkrátka každý rok se 
karneval těší větší a větší oblibě. 

text a foto:  
Jana Hlavinková
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sport a volný čas

X. ROČNÍK NOVOROČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

VALNÁ HROMADA OKRSKU MORKOVICE

Se začátkem roku pořádají hasiči ve Vlčích Dolech již 
po nějaký čas Novoroční turnaj ve stolním tenisu. A ani 
letos tomu nebylo jinak. V trošku slavnostnější atmosfé-
ře (šlo totiž již o jubilejní X. ročník) se do nesmiřitelných 
bojů o krásné ceny zapojilo 21 hráčů nejen  domácích, 
ale tradičně  i „přespolních.“ 

Bez rozdílu věku a pohlaví, což na předvedené výkony 
nemělo pražádný vliv. K tomuto účelu byl také zakoupen 
koncem roku 2017 nový stůl, který se určitě osvědčil. Hrá-
lo se všem dobře, k vidění byly jak různé styly, tak i techni-
ky. Některým dařilo se více, jiným zase méně (snad i díky 
povolenému dopingu všeho druhu, tedy mimo drog).  
S blížícím se večerem už začínalo být pomalu jasno… 

A ještě výsledky:  1. Budík Marek, 2. Sas Radovan,  
3. Chromec Vojtěch, 4. Pechtor Jiří, 5. Skřivánek Matěj, 6. 
Zavadil Martin.

text: R. Sas 

V pátek večer 23. února konala 
se v Hospodě U Rybníka valná hro-
mada Sdružení hasičů Čech, Mora-
vy a Slezska - okrsku Morkovice. 

Na jednání byli přítomni, včet-
ně vedení okrsku, také zástupci 
všech sborů okrsku, jakož i zá-
stupce okresního sdružení SH 

ČMS bratr Zdeněk Janásek. 
Po zprávách starosty okrsku, ve-

doucí mládeže, hospodáře a reviz-
ní komise dostali prostor i zástupci 
jednotlivých sborů, kteří v krátkos-
ti seznámili přítomné s děním ve 
svých sborech za uplynulý rok. 

Delegát okresního sdružení ve 
svém vystoupení přidal pár in-
formací o akcích, školeních, práci 

s mládeží a nových pravidlech 
požárního sportu. 

Z rukou starosty okrsku byly 
také předány finanční odměny 
přítomným dorostenkám a do-
rostencům, kteří byli takto oce-
něni za úspěšnou reprezentaci 
okrsku na krajské soutěži i na 
mistrovství České republiky.

text: R. Sas

SDH Vlčí Doly
Vás srdečně zve na 

DĚTSKÝ DEN a kácení máje

2. června od 15 hodin u chaty.

„Pro děti určitě budou nějaké soutěže a za ně 
sladké odměny jistěže. Ostatní dozajista dobře 
se pobaví, když kolem sebe uvidí tolik zábavy.“ 

Součástí dětského dne bude 
i turnaj v discgolfu 

a k večeru i táborák a kácení májky. 

Občerstvení zajištěno.

KDO NEVIDĚL TIZIANA, 
NEVIDĚL KROMĚŘÍŽ
Kroměříž má stále co nabízet 

k prohlídkám. Čtenáři z Věžek vy-
jeli za poznáním do Kroměříže. 
Tentokrát navštívili zámeckou 
obrazárnu, kde shlédli světově 
proslulou a v České republice po 
Národní galerii nejcennější kolek-
ci obrazů. Zámecká sbírka vznikla 
péčí zakladatele výtvarných sbí-
rek zámku biskupa Karla II. Lich-
tenstein-Castelcorna. Magnetem 
nejen pro nás, ale pro všechny 
návštěvníky i odborníky z celého 

světa, je poslední dokončené dílo 
Tiziana Vecelliho „Apollo trestá 
Marsya“. 

Dalším místem návštěvy byla 
čokoládovna Yesterka, kde jsme 
ochutnali výborné pamlsky a po-
kračovali do restaurace „Pod sta-
rou knihovnou“. Zde jsme se nejen 
občerstvili, ale prohlédli si kolekci 
fotografií Roberta Rohála, spisova-
tele a fotografa z Holešova, jehož 
knihy naši čtenáři dobře znají. 

text: Z. Daňhelová 
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volný čas

VÝŠLAP NA BAJAJKU, STOLNÍ HRY A POHÁDKA „O POPELCE“

„HONZÍKOVA CESTA A ZVÍŘÁTKA“ BYLA TÉMATA NOCI S ANDERSENEM

UČÍME SE POZNÁVAT HODINY, HRAJEME SI DIVADLO, ZDOBÍME SI NÁSTĚNKU

Letošní pololetní prázdni-
nový den vyšel na Hromnice. 
Devatenáctičlenná skupinka 
čtenářů malých i dospělých se 
sešla v knihovně, kde si o tom, co 
hromnice znamenají, pověděli 
a následně se vydali na procház-
ku směrem k Bajajce. Na kopci, 
odkud byl krásný výhled po okolí 
se ujala slova kronikářka obce 
Soňa Prandorfiová a vysvětlila, že 
Bajajka nese název po majitelích 
zemědělské usedlosti, z níž na 
kopci zbyla jen ruina. Z cihel, kte-
ré byly odvezeny, byla postavena 
kaplička ve Vlčích Dolech a au-
tobusová čekárna ve Věžkách. 
Slíbený poklad bohužel s při-
hlédnutím ke špatnému počasí 
a blátivému okolí nebylo možno 
ukrýt. Nezbylo nic jiného, než 
problém vyřešit okamžitě.  Paní 
knihovnice s dětmi utvořila kruh, 
děti se musely otočit zády a za-
vřít oči. Potom se postavila do 

kruhu s nápisem „já jsem poklad,“  
a když děti otevřely oči a přečet-
ly si nápis došlo obrácení pusi-
nek z úsměvu do podkovy. Ale 
jenom na chvilku.  Poklad se ob-
jevil ve velké tašce a úsměvy dětí 
byly zpět. A to byla chvíle, kdy 

jsme se mohli vracet do hospo-
dy „U rybníka“, kde nás očekávala 
paní Zuzka a bylo tam příjemné 
teplo. Na stoly jsme rozložili stol-
ní hry, které máme zapůjčené 
z Kroměřížské knihovny.  Děti 
vytvořily skupinky podle zájmů 

a věku. Dospělí se rovněž zapo-
jili do her a bylo vidět, že i oni se 
baví. Závěrem jsme se podívali 
na pohádku „O Popelce“.  A bylo 
to jako v kině: brambůrky, křupky 
i popcorn.

text: Z. Daňhelová 

V pátek 6. dubna bylo celý 
den pod mrakem. K večeru se 
ale sluníčko vyklubalo z mraků 
a 25 dětí se vydalo z knihovny 
do parku pod platany, kde svý-
mi veselými obrázky vyzdobily 
chodníky. Následně asistentky 
Katka Suchá a Dianka Morevová 
připravily pro děti hru nazvanou 
„Po stopách Honzíkovy cesty“. 
Děti plnily úkoly a hledaly oblí-
benou knihu od Bohumila Říhy. 
Byla ukrytá  pod borovicí společ-
ně se sladkým překvapením ve 
veliké krabici s mašlí. S dobrou 
náladou jsme se společně vrace-
li do knihovny, kde nám hodné 
maminky a babičky připravily 

občerstvení. Dětem moc chut-
nalo. Následovala hudební ho-
dinka se zaměřením na zvířátka. 
Nasadili jsme si čepičky  a byli 
z nás žabáci, kuřátka, veverky či 
myšky. Naše asistentky hrály na 
klávesy a ukulele, děti dostaly od 
pana starosty bubínky, triangly, 
činely a paličky. Vznikla velká 
kapela. Hrálo se a zpívalo až do 
setmění. 

Velmi oblíbená stezka odvahy 
byla vytýčená tentokrát v našem 
krásném parku, kde na děti číhala 
strašidla. Byla to hodná strašidla 
a přišla dětem popřát „Dobrou 
noc“. Rozložili jsme si spacáky, na-
chystali baterky a všechny děti, 

které uměly číst poctivě četly 
z Honzíkovy cesty a malé děti si 
prohlížely obrázky Heleny Zma-

tlíkové.  Byla to kouzelná noc 
a děti spaly jako andílci. 

text: Z. Daňhelová 

Zima nechce skončit, stále 
fouká vítr a sluníčko ne a ne 
se ukázat. V knihovně je teplo 
a příjemně. Uvaříme si čaj, kte-
rému děti říkají „Hadí krev“. Ka-
ždé pondělí navštěvuje knihov-

nu kolem deseti dětí, někdy 
více, někdy méně. Učíme se po-
znávat hodiny, čteme si pohád-
ky, někdy píšeme domácí úkoly 
a  vyrábíme veselou nástěnku. 
Nejčastěji si však hrajeme hry, 

které máme zapůjčené z Kro-
měřížské knihovny. Tvoříme slo-
va, AZ kvíz  si oblíbili i  dospě-
láci. Také rádi hrajeme starou 
hru „Jméno, město...“.  Všichni se 
dobře bavíme a děti i dospělí 

nechodí do knihovny jen kvůli 
knihám, ale popovídat si, zahrát 
si, být v kolektivu. 

text: Z. Daňhelová 
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NA SENIORSKÉM ODPOLEDNI VŠECHNY PŘEKVAPIL DOKUMENT O VĚŽKÁCH

volný čas

K tradičním jarním akcím patří 
i seniorské odpoledne. Konalo 
se opět v hospůdce U Rybníka 
a tentokrát starosta Aleš Bosák 
všechny přítomné překvapil 
opravdu velmi zajímavým pro-
gramem. Promítáním dokumen-
tu o Věžkách z roku 1993.

„Při rekonstrukci obecního 
úřadu jsme objevili kazetu o ži-
votě v obci. Na snímku je vidět, 
jak moc dopředu se obec bě-

hem těch pětadvaceti let po-
sunula. Často si to totiž vůbec 
neuvědomíme, že to, co máme 
ve Věžkách dnes, v minulosti ne-
bylo,“ řekl starosta. 

Vystoupení plné písniček a ta-
nečků si pro seniory nachystaly 
i děti z Mateřské školy v Tetě-
ticích. Na konci všichni bouřli-
vým potleskem ocenili, jak měli 
drobečci všechno secvičené 
a zvládli si zapamatovat dvaceti-

minutový blok písniček. Starosta 
pak všem dětem rozdal za od-
měnu balíčky sladkostí. Ve svém 
projevu seznámil přítomné s po-
kračující rekonstrukcí obecního 
úřadu a také vysvětlil, že letos se 
vepřové hody nekonaly z toho 
důvodu, že v létě obec chystá 
oslavy výročí 670 let od svého 
založení. 

Poté už byla pro všechny při-
pravena večere z kuchyně Stani-

slava Morice a zákusky napeče-
né od Pavlíny Majdové. Starosta 
všem dámám věnoval jako po-
zornost kytičku, symbol jara, pr-
vosenku jarní. Večer pokračoval 
v neformálním duchu, rozběhla 
se živá diskuze a vzpomínání, jak 
se Věžky změnily během posled-
ních desetiletí. K tanci a posle-
chu hrál pan Mirek Tichý a niko-
mu se nechtělo jít brzy domů.  

text a foto: Jana Hlavinková
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O POČÁTCÍCH KŘESŤANSTVÍ

volný čas

Mohutná, velká lípa se rozhlíží 
prosluněnou krajinou. Nastavuje 
své květem obalené větve, plné 
bzučících včel, slunci. Pamatu-
je hodně. Jako symbol Slovanů 
byla často svědkem jejich obřadů, 
obětí i slavností slunovratu. Byla 
vysazena na vyvýšeném místě, na 
křižovatce cest. Procházely kolem 
ní celé generace místních osad-
níků i cizích poutníků. Povětšině 
zemdleni spočinuli v jejím stínu 
a nábožně naslouchali šumění listí, 
jakoby jim vyprávělo hodně z mi-
nulosti.

Naši předkové podle pohanské-
ho zvyku uctívali posvátné stromy, 
háje, studánky. Klaněli se bůžkům 
lesním, i těm v ovzduší či v polích. 
Pak se najednou vše počalo měnit. 
Přicházeli lidé s kříži, stavěli kamen-
ná obydlí zvláštního stylu a v nich 
kázali lidem cizím jazykem. I ten je-
jich zpěv zněl nějak nesrozumitel-
ně, odtažitě. Vůbec nezapadal do 
krajiny a prostředí. Nová víra prostý 
lid moravský nepřesvědčila.

Léta utíkala a už pomalu hrozilo, 
že osadníci budou brát nové uče-
ní v jednoho Boha jako povinnou 
víru k vůli vrchnosti, v srdci však zů-
stanou věrní svým bohům slovan-
ským. A v tu těžkou dobu přišli na 
nedaleký Velehrad dva učení bratři 
ze Soluně. Stalo se tak na žádost 
moravského knížete Rostislava. Ve 
svých kázáních bratři vysvětlovali 
posluchačům srozumitelným jazy-
kem novou víru a učení. Dokonce 
vymyslili písmo zvané „hlaholica“, 
aby si prostí lidé mohli po práci 
předčítat Písmo.

Takto si o tom povídali dva 
chlapci, pocházející z kdysi Vesčiny 
osady. Odpočívají pod naší lípou 

na své delší cestě. Rozhodli se totiž 
zajít na Velehrad a pozvat ony uče-
né bratry nebo jejich žáky k návště-
vě svých rodných končin. Ať se co 
nejvíce lidí naučí nové písmo a po-
zná tajemství, ukryté ve svatých 
moudrých knihách.

Čas plyne. Listí tiše ševelí ve ván-
ku a moudrá lípa, často těžce ohý-
bána větry, se dále rozhlíží krajinou. 
Ani nevěnovala příliš pozornosti 
spěchajícím pocestným, kteří - jako 
mnoho jiných - po krátkém odpo-
činku v jejím stínu zamířili každý 
jiným směrem ke svým osadám. 
Snad zaznamenala jejich vzrušení 
a sváteční náladu, snad zaslechla 
pronášená slůvka - zítra. Kdo ví.

S ranním svítáním jednoho 
letního dne však lípu čeká veliké 
překvapení. Ze všech stran k ní 
spěchají lidé. Nesou stůl, který bíle 
prostírají, pak usedají na zem v půl-
kruhu kolem stolu. A stále přichá-
zejí noví a noví, až je čekajících celý 
zástup, daleko přesahující pohos-
tinný stín lípy.

Náhle se shromážděný dav uti-
ší, zpozorní a stáčí zraky směrem 
k nedalekému lesu. Odtud se nese 
nová, vroucí a velebná melodie, 
zpívaná nevelkým průvodem 
poutníků. V jeho čele kráčejí dva 
zralí muži, majestátní a velební. Je-
den nese kříž, druhý knihu. Naši dva 
mladíci, jejichž dialog o cestě na 
Velehrad lípa před chvílí vyslechla, 
jim rychle běží v ústrety a poklekají 
před oběma vůdci skupinky.

Dav usazený pod lípou v údivu 
zašumí. Jsou to opravdu oni dva 
slavní a očekávaní soluňští bratři? 
Nebo jsou to jejich žáci? Ať už je 
to jakkoliv, malý průvod dochází až 
k bíle prostřenému stolu, na který 

je pak uložena ona vzácná kniha 
a vztyčen kříž. Církevní obřad začíná.

A shromáždění diváci a poslu-
chači? Poprvé ve svém životě po-
slouchají a rozumí! Každému slovu! 
Začínají chápat význam i smysl 
křesťanského učení, zejména když 
se hovořilo o lásce k bližnímu a po-
chopení sebe navzájem. S velikým 
zájmem sledují celý církevní obřad 
a učí se novému zpěvu, který se 
nese krajem, až s ním splyne, jako 
by byl od pradávna jeho součástí.

Církevním obřadem však mise 
kněží nekončí. Jejich povinností je 
připravit své nástupce a ty nejbys-
třejší naučit novému písmu. Pak 
teprve se mohou spokojeně vrátit 
na Velehrad.

To všechno se odehrávalo pod 
naší lípou. Je to už hodně a hodně 

dávno. Lípa už tu také není, celé to 
tisíciletí nemohla přežít. Ale k místu 
se rozrostl les Homola zvaný a ku-
podivu, snad z oněch prastarých 
kořenů slovanské lípy tu rostou 
alespoň lípové keře. Na věčnou 
paměť se tu říká „U Cyrilka“. A aby 
se místo mladým připomínalo, je 
na kamenném sloupku obrázek 
s oběma věrozvěsty. „U Cyrilka“ již 
není křižovatka cest, jen ojedinělý 
chodec či houbař sem zabloudí. 
Přitom věk nic neubral na veleb-
nosti místa a jen trochu vnímavá 
duše může v představách proží-
vat ony dávné okamžiky. S tichou 
modlitbičkou na rtech si pak může 
u moravských patronů i trochu 
štěstí vyprosit.

zdroj: KYTIČKA manželů Marie 
a Jana Kořínkových  

Obec Věžky 
vás srdečně zve na oslavu

670 let 
od založení obce
konanou 25. srpna 2018. 

Těšit se můžete na:

10 hod. - prohlídka zrekonstruovaného interiéru 
obecního úřadu včetně malé výstavy historických 
fotografií v zasedací místnosti
13 hod. - mše svatá v kostele Svaté Alžběty
14 hod. - položení věnců před kostelem
15 hod. - program ve sportovně-společenském areálu
večer - volná zábava v hospůdce U Rybníka.

Občerstvení zajištěno, změna programu vyhrazena.

VYDALI JSME SE NA MÁJOVÝ VÝŠLAP DO DŘÍNOVA
V sobotu 12. května jsme se 

vydali na zámek do Dřínova. 
Něco málo z historie zámku: 

„Předchůdcem dnešního zámku 
v Dřínově byla tvrz postavená 
nejspíše v poslední čtvrtině 14. 
století Zbyňkem z Dřínového. 
Výslovně se připomíná roku 

1414, kdy Zbyněk z Dřínového 
podnikl z této tvrze přepad. Po 
smrti Zbyňka roku 1418 se zám-
ku ujal jeho syn Zbyněk, který 
Dřínov prodal roku 1446 Janu 
Talafúsovi z Ostrova. Hrad měnil 
často majitele. V roce 1653 kou-
pili celé panství hrabata z Wal-

derode a jejich příbuzní hrabata 
Desfours-Walderode vlastnili 
Dřínov až do roku 1945, kdy byl 
jejich majetek na základě tzv. 
Benešových dekretů zestátněn. 
Přes 40 let pak zámek chátral.“ 

V současné době je majite-
lem soukromý vlastník, který nás 

hezky přivítal a zámkem provedl. 
Seznámil nás s historií, stavební-
mi úpravami i plány do budouc-
na. Bylo to příjemné poznávání 
okolí a my panu Svitákovi ze srd-
ce přejeme, aby se mu podařilo 
své plány uskutečnit. 

text: Z. Daňhelová 
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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:

2. 6. 
Myslivecký den ve Věžkách

2. 6. 
Dětský den ve Vlčích Dolech

16. 6. 
Není kolo jako kolo  
(2. závod Věžeckého poháru)

23. 6. 
Hasičský výlet ve Věžkách

1. - 5. 8. 
ZAHRADA Věžky LÉTO 2018

25. 8. 
oslavy 670 let založení obce

15. 9. 
vítání občánků

15. 9. 
Kolem Věžeckých rybníků  
(3. závod Věžeckého poháru)

27. - 30. 9. 
ZAHRADA Věžky PODZIM 2018
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sport

VĚŽECKÝ POHÁR 2018 ÚSPĚŠNĚ ODSTARTOVAL 
Druhou květnovou sobotu 

odstartoval 1. závod Věžeckého 
poháru 2018– „MTB duathlon.“ 
Šárka Zurynková pro sportovní 
nadšence připravila trať, která se 
skládala z jízdy na kole a z běhu. 
Délka jednotlivých tratí byla 
přizpůsobena věku účastníků. 
Nejmladšího a nejstaršího zá-
vodníka mezi sebou dělilo více 

než šest desetiletí. Jako vždy 
se sešla dobrá parta a více než 
o sportovní výkon šlo o to, strávit 
příjemné odpoledne v okruhu 
přátel. Pro vítěze opět nechybě-
ly hodnotné ceny a medaile a na 
závěr byl pro všechny přichystán 
táborák a opékání špekáčků. 

text a foto: Jana Hlavinková

Zpravodaj obcí Věžky a Vlčí Doly. Periodický tisk samosprávního celku. Vychází třikrát ročně. 
Vydavatel a místo vydání: Obecní úřad Věžky, Věžky 61, 768 33 Morkovice, IČ: 00287865. Náklad: 220 ks. 
Texty: Jana Hlavinková, jhlavinkova@seznam.cz. Foto: Jana Hlavinková, archiv OÚ, archiv občanů.
Grafika a DTP: Lukáš Dostalík. Jazyková korektura: Pavlína Majdová. 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 září 2018.

Drobečci mladší

1.  Štěpánka Dytrychová
2.  Kristýna Kadláčková

Drobečci starší 

1.  Tomáš Kadláček
2.  Pavel Duda
3. Jakub Daněk
4. Nikol Hýsková

Dívky nejmladší:
1.  Adéla Bosáková
2.  Elena Jelínková

Chlapci nejmaldší:
1.  Daniel Hýsekl

Dívky mladší:
1.  Markéta Jelínková
2.  Sofie Zavřelová

Chlapci mladší:
1.  Jaromír Daněk
2.  Petr Zahradník
3. Matej Perger

Dívky starší:
1.  Valerie Dudová
2.  Lucie Zahradníková
3. Viktorie Kluková

Chlapci starší:
1.  Lukáš Stavinoha
2. Prokop Dytrych
3. Ondřej Sigmund
4. Jindřich Borovka
5. Jakub Mládek

Dívky nejstarší:
1.  Lucie Dytrychová
2. Barbora Strnková
3. Tereza Nováková

Chlapci nejstarší:
1.  Štěpán Gajdoš
2. Vojtěch Borovka

Dorostenky mladší:
1.  Kristýna Mládková

Dorostenci mladší:
1.  Michal Sklenařík
2. Pavel Kroupa
3. Vladimír Novák
4. Daniel Hrstka
5. Jan Koudelka

Dorostenci starší:
1.  Jakub Jancek

Ženy:
1.  Petra Nováková
2. Ivona Bosáková
3. Petra Pavlíčková

Muži:
1.  Pavel Hýsek
2. Patrik Zavřel
3. Petr Loupanec
4. Radomír Strnka
5. Jiří Sigmund
6. Vladimír Novák

Výsledky 1. kola Věžeckého poháru 2018: 



květen | 2018

www.obecvezky.cz

FECHTLCUP BYL ZAKONČEN STAVĚNÍM MÁJE 

fechtlcup

Fechtlcup je již tradiční akcí, 
kterou pořádají věžečtí hasiči. 
Letos se jednalo už o 5. ročník 
a jako vždy byl spojený se stave-
ním máje. Do sportovně – spole-
čenského areálu se sešli všichni 
příznivci retro strojů do obsahu 
padesáti kubických centimet-

rů. Pro jezdce byly připraveny 
různé okruhy trati. Vítězem se 
stal Václav Svoboda, druhý byl 
Radek Kabát a třetí Aleš Podaný. 
Pro děti byla nachytaná Dětská 
olympiáda. Tu připravila Ivanka 
Zavadilová ve spolupráci s paní 
knihovnicí Zdeňkou Daňhelo-

vou. Děti hledaly poklad a při-
tom si trénovaly paměť, pozor-
nost, postřeh a motoriku. Tři 
nejlepší dostaly medaili i ceny. 
Děti také poděkovaly hasičům 
za to, že se při Andersenově noci 
převlékli za strašidla. Mezitím 
ženy a děvčata zdobily máj a po 

vyhodnocení obou soutěží hasi-
či spolu s místními máj postavili. 
Večerní program pokračoval tá-
borákem a opékáním špekáčků. 

text: Jana Hlavinková
foto: Soňa Prandorfiová


