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Ve Věžkách i Vlčích Dolech se během léta konala spousta akcí pro děti i dospělé.
Více fotek uvnitř. Foto: J. Hlavinková

OBEC SMĚNILA VODOVODNÍ PŘIVADĚČ
ZA CESTU DO VLČÍCH DOLŮ
Už od roku 2009 se řeší majetkové vztahy
k vodovodnímu přivaděči, který zásobuje
Věžky a pokračuje dále až k vodojemu
na Srnově. Dva vodojemy na Srnově jsou
v majetku Vodovodů a kanalizací Kroměříž,
a. s. přivaděč pitné vody patřil Věžkám.
V roce 2009 se VaK snažil dohodnout
s bývalým starostou na odkupu přivaděče.
Obec za něj nechtěla peníze, ale akcie
VaKu. To však valná hromada společnosti
neschválila a do budoucna neschválí.
Majetkové vztahy se tak podařilo vyřešit
až letos. Po dlouhých jednáních obec
domluvila, že součástí majetkových

V těchto místech vede vodovodní
přivaděč ze Srnova.

www.obecvezky.cz

převodů bude směna cesty do Vlčích Dolů.
Spojovací komunikace od Věžek do
Vlčích Dolů patřila VaKu. Jednalo se o úsek
od Věžek až na horizont. Od horizontu
směrem do Vlčích Dolů naopak cesta
patřila obci. Obec tedy vlastnila jen
polovinu komunikace.
Znaleckým posudkem byla cena
převaděče oceněna na 5 446 860 korun,
cesta na 4 421 650 korun.
Rozdíl činil 1 025 210 korun. Částku VaK
obci vyplatí ve čtyřech splátkách do konce
prosince.
„Cestu jsme koupili z toho důvodu, že
kdyby v budoucnu potřebovala opravy, bude
mnohem jednodušší získat potřebná povolení
a dotaci. Pokud nejsou vyrovnané majetkové
vztahy, jsou jakékoliv opravy mnohem
složitější,“ vysvětlil starosta Aleš Bosák.
Pro obec bylo výhodné převaděč směnit
i z toho důvodu, že jakoukoliv havárii nad
40 000 korun by musela hradit ze svého
rozpočtu. Podle VaKu s sebou nese stáří
převaděče větší rizika poruch a na části
kopce na Srnově dochází vlivem větších
dešťů k uvolňování potrubí.
Vodovodní převaděč o délce 2,584
kilometrů se začal stavět v roce 1988.
Povolení k jeho užívání bylo uděleno
v roce 1990.

Vážení spoluobčané,
září je pro
spoustu z nás
naprosto běžný měsíc. Pro
děti a rodiče
však zase začíná kolotoč
školy, družiny, učení se
a kroužků. Letošní říjen bude naopak
výjimečný tím, že se po čtyřech letech
budou konat komunální volby. Rád bych
při této příležitosti poděkoval zastupitelům, bez nich by obec nemohla fungovat. O většině akcí, investic a budoucnosti obce rozhodujeme společně. I když
občas máme každý jiný názor a naše
představy o tom, co by se mělo zrovna
udělat, se liší, všichni jsme vždy jednali
s nejlepším vědomím a chtěli jsme pro
rozvoj vesnice jen to nejlepší. Děkuji jim
za jejich názory, konstruktivní kritiku a za
to, že jsme vždy našli společnou řeč.
Nedílnou součástí obce jsou i naši zaměstnanci. Přínos jejich práce si někdy už
ani neuvědomujeme. Posečenou trávu,
čisté chodníky, zorganizovanou ZAHRADU Věžky či zpracované účetnictví bereme už tak trochu jako samozřejmost. I za
těmito úkoly je ale sousta práce a děkuji
jim za to, že ji dělají spolehlivě. Děkuji také paní knihovnici, paní kronikářce
a všem, kteří něco dělají pro ostatní.
Kulturní život v obci tvoří hlavně spolky. Jsem rád, že fungují, sdružují naše
občany, zdarma a ve svém volném čase
vymýšlejí program, výlety a zábavu pro
ostatní. Děkuji jim za jejich nadšení a nezištnou aktivitu.
Svoji práci bych také nemohl dělat bez
podpory mé rodiny.
Na závěr bych chtěl poděkovat vám
všem, našim občanům, že i málem přispíváte ke zdařilému vývoji obce.
S úctou, Aleš Bosák
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RYBNÍKY SPLNILY SVOJI FUNKCI NA VÝBORNOU
Když v roce 2011, po mnoha letech příprav, proběhla
dlouho očekávaná revitalizace rybníka ve Vlčích Dolech,
téměř každý bral dokončené
dílo pouze jako nádherný kus
přírody s jedním dominantním
rybníkem a dvěma (ze silnice již prakticky neviditelnými)
rybníčky - mokřady na jeho
přítoku. První dva roky se zde
dokonce dalo i koupat.
Málokdo se dnes však už pozastavuje nad tím, proč místo
samotné revitalizací vůbec
prošlo. Dlouhou dobu se nic
podstatného, ne-li závažného nedělo a tudíž jen cedulka
u cesty s pár informacemi napoví, že původní účel byl úplně jiný, a to protipovodňové
opatření. „Ale kde by se tu vzala
povodeň?“ může kdokoliv na-

mítnout. Jenže opatření se ne- potvrdilo rčení: „Je lépe býti luplnost budování takovýchto
týká jen povodní samotných, připraven, nežli potom zasko- staveb či opatření.
ale třeba i prudkých dešťů spla- čen“ a potvrdila se také smystext: R. Sas
vujících velké množství vody
z okolních polí…
A funkčnost a opodstatněnost tohoto systému se plně
potvrdila v praxi před pár měsíci. 3. a 5. června, kdy po celkem
prudkých a ani ne tak dlouhotrvajících přeháňkách valila
se do koryta Vlčídolky kvanta
vody nesoucí s sebou plno
suchého listí a větví či jejich
úlomků, které hravě „posbíraly“
první dva mokřady, jež byly po
suchých dnech téměř prázdné.
Do velkého rybníka pak natékala již jen kalná voda, zbytek
vody odtékal přepadovými koryty bez jakýchkoliv následků
do zatrubněného potoka. Zde
se tedy v tomto případě plně

KOMUNÁLNÍ ODPAD SE BUDE OD PODZIMU SPALOVAT, NE SKLÁDKOVAT
Ministerstvo životního prostředí připravuje nový zákon
o odpadech. Na jeho základě
se má v budoucnu navýšit cena
poplatku za skládkovné za komunální odpad až čtyřnásobně.
Tím by se obcím zněkolikanásobily náklady na svoz a uložení
odpadu. Proto CSS mikroregionu Morkovsko hledalo řešení,
jak zajistit nakládání s odpadem
jinak, než jej vozit na skládku do
Nětčic. Starostové tak společně
dospěli k tomu, že v Morkovicích
na městských pozemcích vybu-

dují překladiště, na které budou
svážet komunální odpad ze
všech vesnic mikroregionu. Ten
pak bude komunální technikou
překládán do kontejnerů, které
se budou vozit do spalovny do
Brna. Tu provozuje firma SAKO
Brno, a. s. Tím všechny obce mikroregionu podle propočtů ušetří
ročně téměř 1,7 milionu korun (v
případě schválení nového zákona o odpadech). Současná cena
za uložení jedné tuny směsného
komunálního odpadu (SKO) na
skládku v Nětčicích činí 1 121 Kč

s DPH (621 Kč + 500 Kč zákonný
poplatek).
Při svozu odpadu do spalovny
SAKO Brno jsou náklady za uložení jedné tuny SKO 1 106 Kč
s DPH včetně nájmu a dopravy
kontejnerů do Brna.
Pokud by obce po novele zákona dál vozily komunální odpad na skládku DEPOZ Nětčice,
stálo by uložení jedné tuny odpadu 2 621 Kč s DPH. Navíc od
roku 2024 by mělo být zakázáno
ukládat komunální odpad na
skládky.

Komunální odpad se tak od
podzimu bude vozit na překladiště do Morkovic. Tam se bude
překládat do velkoobjemových
kontejnerů a následně odvážet
do spalovny v Brně. Za zbudování překladiště zaplatily Věžky
příspěvek 62 540,46 Kč. Výše
příspěvku byla vypočítána ne
podle počtu obyvatel, ale podle
vyprodukovaných tun komunálního odpadu.
„Další důvod, proč víc třídit odpad,“ uzavřel starosta Aleš Bosák.

ZA TŘÍDĚNÍ ODPADŮ DOSTALA OBEC ZPĚT 61 702 KORUN
Komunální i tříděný odpad
sváží ve Věžkách BIOPAS, a. s.
Firma plasty, papír a sklo zaveze do třídící linky. Odtud odpad
putuje ke zpracovatelům, kteří
z nich vyrábí recyklované výrobky. Například další PET lahve
či cyklistické dresy. Na základě
odpadového hlášení, které poskytuje obec firmě EKO-KOM, a.
s. dostává finanční odměnu za
tuny vytříděného odpadu.
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„Za loňský rok jsme od společnosti dostali do obecního rozpočtu částku 61 702 korun. Peníze využijeme na pokrytí nákladů
na svoz odpadů a k potřebným
renovacím odpadového hospodářství v obci,“ vysvětlil starosta
Aleš Bosák.
Třídění odpadů je důležité
nejen z hlediska životního prostředí, ale také proto, aby se
nezvyšovaly náklady na svoz

komunálního odpadu. Čím
Obyvatelé Věžek tak během
poctivěji budou lidé třídit, tím roku 2017 vytřídili (plasty, papír,
méně odpadu vhodí do popel- sklo):
nice. Tím pádem bude mít obec období:
tuny:
nižší náklady na jeho svoz a na
3,7
poplatcích za skládkování. Pro 1. čtvrtletí
4,3
občany je výhodou to, že se jim 2. čtvrtletí
nezvyšuje poplatek za svoz ko- 3. čtvrtletí
4,4
munálního odpadu.
4. čtvrtletí
4,6
V přípravě je motivační projekt
celkem:
17
„Čím víc třídíš, tím míň platíš“.
text a foto: Jana Hlavinková
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VĚŽKY ZÍSKAJÍ Z DOTACÍ BĚHEM TŘÍ LET 3,5 MILIONU KORUN
Dvanáct ze třiatřiceti obcí,
které sdružuje Místní akční skupina Hříběcí Hory, patří mezi
nejproblematičtější ve Zlínském
kraji. Jedná se o obce do 500
obyvatel, kde je vysoký podíl
nezaměstnaných a vysoký věkový průměr. Vesnice, které splňují
tyto podmínky, dostanou v letech 2019 – 2021 dotaci ze Zlínského kraje v částce 3,5 milionu
korun.
Do konce května si měli starostové sami určit, na jaké pro-

jekty potřebují finanční podporu. Z dvanácti obcí se sešlo
celkem šedesát projektů. Každý
starosta si pak měl určit tři prioritní projekty, které Zlínský kraj
podpoří.
„V roce 2019 získáme 2 miliony
korun na vybudování inženýrských sítí ve 2. a 3. etapě v lokalitě U Mlýna,“ uvedl starosta Aleš
Bosák.
Konkrétně se bude jednat
o položení kanalizace pro 15 rodinných domů v délce 928 met-

V těchto místech bude provedena oprava kanalizace
bezvýkopovou metodou.

rů včetně přípojek. Díky budoucím novým obyvatelům se bude
obec rozrůstat. Potencionální
přírůstek dětí zajistí naplnění
školek v okolních vesnicích, sníží se index stáří a vesnice bude
moci díky novým obyvatelům
udržet například obchod a další
služby pro občany.
V roce 2020 obec z dotace
získá 750 000 korun na bezvýkopovou opravu zatrubnění potoka ve Vlčích Dolech. Ta je nutná
z důvodu velkého poškození

betonových skruží Vlčí dolky ve
středu obce. Bezvýkopová metoda je navíc levnější, protože se
nebude muset rozkopávat a následně opravovat komunikace
ani zeleň ve středu obce. Bez potřebné opravy se nemůže pokračovat ve dva roky nachystaném
projektu na rekultivaci návsi ve
Vlčích Dolech.
Pro rok 2021 dostane obec
dalších 750 000 korun a podle
priorit se rozhodne, na co budou
použity.

U hřbitova je nová silnice.

OBEC CHYSTÁ NOVÝ ŘÁD VEŘEJNÉHO POHŘEBIŠTĚ
Obec si nechala v letošním
roce zpracovat hydrogeologický průzkum v prostorách hřbitova a v lokalitě U Mlýna. V souvislosti s tím, že se v budoucnu
bude rozšiřovat hřbitov (podle
nového zákona číslo 256/2001
Sb. - zákon o pohřebnictví),
hřbitov rozšiřovat, je povinnost do tří let od nabytí účinnosti toho zákona aktualizovat
pohřební řád. Po dohodě se
stavebním úřadem se hydrogeologický průzkum využil na
vypracování posudku možnosti
vsakování dešťových vod zpět
do půdy. Součástí hydrogeologického průzkumu měl být i vrt
pro stanovení petrografického
složení horninového prostředí.
„Majitelé jednoho pozemku

U Mlýna nám dovolili, že může- délku tlecí doby. Ta byla podle
Obec za průzkum zaplatila
me pro průzkum použít jejich složení zeminy a množství spod- 70 000 korun.
text a foto: Jana Hlavinková
novou studnu. Tím pádem jsme ních vod stanovena na 12 let.
nemuseli provádět vrt a ušetřili jsme peníze. Děkuji majitelům pozemku za jejich ochotu
a spolupráci,“ poděkoval starosta Aleš Bosák.
Pracovníci provedli tři sondy do hloubky 3 metrů, udělali
vsakovací zkoušky a odebrali
vzorky podzemní vody k laboratornímu rozboru. Z průzkumu
vyplynulo, že průsaky srážkových vod z prostoru stávajícího
hřbitova nebo z plochy, která je
určená k rozšíření pohřebiště,
nemůžou ovlivnit kvalitu spodních vod.
Co se týče hřbitova, mají hydNaproti hřbitova v lokalitě U Mlýna budou ve 2. a 3. etapě
zasíťované pozemky.
rogeologické podmínky vliv i na
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BYL DOKONČEN NOVÝ BAR
V minulém čísle zpravodaje bylo psáno o započetí další
fáze oprav vlčídolské chaty.
Přáním všech zúčastněných
bylo dokončit práce ještě před

koncem července, na který
připadají ve vesnici hody. A to
se také povedlo. Starý výčepní
pult byl odstraněn a na jeho
místě vyrostla zděná barová

zídka i s novým výčepním pultem. Upraveny a napojeny byly
rozvody vody, odpady i elektřina. Přibyl ohřívač na teplou
vodu. Výměnou prošel i zasta-

ralý nábytek. Navíc byly provedeny i drobné kosmetické
úpravy interiéru – vymalování
jedné stěny, výměny záclon,
závěsů a elektrických zásuvek.
Také okna zkrášlil nový venkovní nátěr. Schůze obecního
zastupitelstva, konaná v chatě v pátek před hody, se tak
mohla uskutečnit v již novém,
krásnějším prostředí, což také
ocenili i mnozí z přítomných,
kteří se sem dostavili jak na
schůzi samotnou, tak i na pozdější posezení, a celé dílo viděli
vůbec poprvé. V hlavách se již
rýsují plány a představy dalších
oprav, ale to je prozatím jen ve
fázi teoretické. Poděkování za
dosavadní úpravy a jejich provedení patří všem, kteří se na
nich, ať již větší či menší měrou,
podíleli. Nelze zapomenout ani
na obecní úřad, díky němuž
se kulturně společenský areál
i chata samotná začíná přeměňovat k lepšímu a stává se tak
příjemným prostředím pro organizování různých akcí, ať již
spolkových či soukromých.
text: R. Sas

SBĚR ŽELEZA SE LETOS KONAL UŽ PO TŘETÍ
Členové sboru dobrovolných
hasičů letos už po třetí uspořádali v obci sběr železa. První proběhl na jaře a lidé nachystali na
odvoz takové množství, že hasičům bylo jasné, že jedna sběrná
akce za rok nestačí.
„Za hasičárnou jsme udělali

sběrné místo a sami jsme překvapení, jak dobře jej lidé využívají. Nahromaděný železný šrot
jsme naložili do kontejneru, který byl předem objednaný od firmy Gebeshuber z Kroměříže, se
kterou už déle spolupracujeme,“
řekl velitel sboru Martin Zavadil.

V rámci celodenní akce pak
hasiči pomohli občanům s odklizením šrotu z domů a zahrad.
Na závěr posledního srpnového
dne hasiči upravili zadní zázemí
za hasičárnou a uspořádali opékání špekáčků pro děti i dospělé.
„Všem občanům Věžek chci

jménem SDH Věžky poděkovat
za čím dál větší podporu našeho
sboru. Jsme rádi, že je vidět, že
to co děláme, má smysl. Jsme tu
pro občany, takže se na nás můžou kdykoli obrátit,“ poděkoval
velitel.

OBEC MÁ ZE ZÁKONA POVINNOST PODPOROVAT SPORTOVNÍ AKTIVITY
Sport a zdravý životní styl je
trend, se kterým se za poslední
dva roky roztrhl pytel. Zdravé
potraviny, množství nabízených
sportovních aktivit i počty odborníků na zdravé stravování
narůstá. Podle statistik má 55 %
procent dospělých lidí nadváhu.
I stát si je tohoto faktu vědom,
a proto musejí mít obce ze záko-
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na vypracovaný Strategický plán
rozvoje sportu, jehož úkolem je
podporovat obyvatele v aktivním životním stylu. Ani Věžky
nejsou výjimkou.
„V obci pořádáme čtyřikrát do
roka závody Věžeckého poháru
a další sportovní aktivity probíhají ve Vlčích Dolech. Do jízdy
na kole a běhu se může zapojit

opravdu každý bez ohledu na
věk a fyzickou kondici. Nejde
o to vyhrát, ale překonat sám
sebe, pobavit se a zapojit se
do kolektivu,“ řekl starosta Aleš
Bosák.
Podle koncepce rozvoje by
obec měla podpořit veškeré
sportovní aktivity i ty, které nepořádá. Měla by zdarma poskyt-

nout sociální zázemí a pozemky
obce při pořádání sportovních
klání a zveřejňovat pozvánky na
akce a následně i výsledky. Obec
by se měla zapojit do organizování sportovních aktivit, podporovat místní zdejší sportovce
i místní spolky.
texty: Jana Hlavinková
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KOMUNÁLNÍ VOLBY JSOU 5. A 6. ŘÍJNA
Komunální volby budou letos
v Česku probíhat 5. a 6. října. To
znamená, že obyvatelé obce budou volit nové zastupitele, ze kterých pak vzejde i nový starosta
a místostarosta na období 2018
– 2022. Volit může každý svéprávný občan starší 18 let, který má ve
Věžkách trvalý pobyt.
Věžky mají sedmičlenné zastupitelstvo. Počet zastupitelů
je dán počtem obyvatel. Obce
do 500 obyvatel mají ze zákona
možnost mít 5 až 15 členů zastu-

pitelstva.
Systém komunálních voleb je
jeden z nejsložitějších volebních
mechanismů. Odevzdané hlasy se počítají poměrově a volič
může volbu provést různými
způsoby. Je důležité říci, že každý volič má tolik hlasů, kolik
je členů zastupitelstva. Tedy ve
Věžkách má každý občan nad 18
let sedm hlasů.
První způsob volby je takový,
že volič může na volebním lístku označit jedním křížkem jednu

volební stranu (kandidátní listinu). V takovémto případě dostane prvních sedm kandidátů
dané strany po jednom hlasu.
Při druhém způsobu může
volič dát hlas maximálně sedmi
různým kandidátům napříč nabídkou všech volebních stran.
Při tomto způsobu volby získají
označení kandidáti po jednom
hlasu, který jim může pomoci
postoupit výš v konečném pořadí kandidátů jejich volební
strany. Současně se započítává

do celkového počtu hlasu dané
strany.
Třetím a posledním způsobem volby je možnost zkombinovat oba předchozí. Volič může
označit jednu volební stranu
a několik jednotlivých kandidátů z ostatních volebních stran.
V tomto případě získávají samostatně označení kandidáti po
jednom hlasu a zbytek hlasů do
sedmi se započítá shora uvedeným kandidátům označené volební strany.

V OBCI BUDE POMÁHAT KOORDINÁTOR PODPORY
Díky Evropských fondům
vznikne zcela nové pracovní
místo. Novým zaměstnancem
obce Kostelany bude „koordinátor podpory v oblasti sociálních služeb“. V rámci spolupráce
bude působit i v obcích mikroregionu Morkovsko. Konkrétně
půjde o Věžky, Lutopecny, Zlo-

bice a Počenice – Tetětice. Dále
tam budou patřit i Rataje a zmiňované Kostelany. Jde o pilotní
projekt, který získal podporu
přes MAS Hříběcí hory. Jeho cílem je poskytnutí pomoci pečujícím osobám, tedy příbuzným,
známým či sousedům. Jedná
se zejména o odbornou pomoc

DÁRCI KRVE
Krev je nejcennější tekutina na světě,
kterou přes veškerý vědecký pokrok nelze
jakkoliv nahradit. Darování krve je jedinečným
darem člověka člověku. Dárce vstupuje do léčby
nemocného a pomáhá zachránit jeho život.
Občané Věžek, pánové
Jiří Mrhálek
a Vladimír Komárek,

a i morální podporu a poradenství v oblasti sociálních služeb.
Koordinátor podpory bude navštěvovat domácnosti a přímo
na místě radit občanům, kteří
o pomoc projeví zájem. Například poradí s problematikou
sociálních či zdravotních služeb, dále vám pomůže zjistit,

jestli máte nárok na zdravotní
pomůcky či finanční pomoc
a podobně. Služba bude v rámci projektu poskytována zdarma
patrně jeden den v týdnu. Více
informací bude k dispozici v průběhu následujících týdnů.

BUDOUCNOST BEZ SMRKŮ
– V OBCI ŘÁDÍ KŮROVEC
Za poslední čtyři roky trápí
Českou republiku sucha a horka,
která si vybírají svou daň. Právě
díky takovému počasí se daří
populaci kůrovce natolik, že se
můžou vyrojit až tři generace.
Bohužel, ani věžecké smrky nezůstaly uchráněny. Nedávno
se v zadní části parku musely

nechat skácet dva smrky staré
desítky let. Loni obec řešila podobný problém. Smrky se nemohou bránit kůrovci a často
jsou napadány i jinými škůdci,
například houbami.
„Jestli to takto bude pokračovat
dál, nezůstane ve Věžkách jediný
smrk,“ řekl starosta Aleš Bosák.

darovali na oddělení
Transfuzní služby a hematologie
Kroměřížské nemocnice, a. s.,
70 krát a 50 krát bezplatně krev.
Za jejich ušlechtilý čin
jim děkuje zastupitelstvo obce.
Ze vzrostlých smrků zůstaly jen dva pařezy.
text a foto: Jana Hlavinková
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REMÍZKY MAJÍ V PŘÍRODĚ NEZASTUPITELNOU FUNKCI

Vlivem nepříznivého počasí
byl poničen kříž ve Vlčích
Dolech. Obec má veškerý
svůj majetek pojištěn a tak
byla jeho oprava hrazena
z pojistky. Věžky se na
rekonstrukci finančně
podílely ve výši tisícikorun.

Možná jste si všimli, že poslední dobou se u nás v katastru obce Věžky začaly objevovat
nově vysázené plochy zeleně
takzvané remízky. Tímto článkem bychom Vás chtěli seznámit
s jejich nezastupitelnou funkcí
v přírodě. V minulosti remízky
a meze určovaly hranice jednotlivých pozemků. Postupem času
byly ale remízky rozorávány a rušeny z důvodu zvětšení ploch
v rámci zemědělství. V současnosti se nám ovšem remízky
postupně vracejí zpět do krajiny,
kde plní mnoho funkcí. V první
řadě se jedná o estetický prvek,

který rozbíjí jednotvárná zemědělská pole. Jedním z hlavních
účelů zakládání remízků je protierozní funkce. Stromy a keře
svým kořenovým systémem brání splavování půdy při větších
srážkách a pomáhají zadržovat
vodu v krajině. Zeleň také mírní
poryvy větru, čímž chrání půdu
před jejím odvátím a vysušováním. V remízku jsou vysazovány
keře a stromy s bohatou druhovou skladbou tak, aby zde byly
zastoupeny včelařsky významné
druhy. Dále stromy a keře, které
poskytují zdroj potravy (šípky,
jeřabiny, třešně, ptačí zob, bez

a jiné) pro hmyz, ptáky, drobné
hlodavce, zajíce i vysokou zvěř.
Remízky jsou biotopem mnoha
druhů rostlin, bezobratlých živočichů i drobných obratlovců.
Přispívají také k množení a šíření živočichů a planě rostoucích
rostlin. Remízky slouží také jako
místo úkrytu a hnízdění. Velký
význam mají pro pernatou zvěř,
jejíž počty se postupně začínají
zvedat. Do remízků jsou umisťována také krmná zařízení, aby
i v zimním období měla zvěř dostatek potravy.
text: Marcel Majda

LETOŠNÍM HORKÝM POČASÍM TRPÍ I ZVĚŘ
Letošní extrémní horka mají
dopad na celou přírodu. Lidé
jsou více unavení a těm, kteří
mají zdravotní problémy, horko
nesvědčí. To samé zvěř v lese.
Trpí nedostatkem vody, vlivem
sucha a horka neroste tráva
a během dne hledá stín, kde by
se mohla před výhní schovat. Za
potravou vyráží až v noci, ale na
sklizených a vyprahlých lánech
jen s obtížemi hledá potravu.
Proto se za potravou a za vodou
musí vydávat dál, než obvykle.
„Obrovský deficit vody v přírodě, kdy zemědělská půda
v souvislosti s moderním obhospodařením ztratila schopnost

vsakovat vodu, je znát. I když
sporadicky zaprší, voda z přírody
okamžitě mizí. A zvěř trpí nejen
přehřátím z horka, ale zejména
nedostatkem vody. Mnohahektarové lány obilovin a řepky jsou
po zesečení okamžitě podmítnuty a tím pádem zmizí veškerá
vegetace. Navíc letos díky příznivému počasí sklízeli zemědělci
dříve a zvěři tak z polí zmizela
potrava a zůstaly holé lány,“ popsal situaci jednatel Okresního
mysliveckého spolku v Kroměříži
Jan Buksa.
Spárkatá zvěř je schopna ucítit
vodu na delší vzdálenosti a vyhledat ji. Naopak drobná zvěř,
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jméno

nástřel

I letos pořádal Myslivecký
spolek Troják Věžky - Zlobice tradiční květnové střílení, které se
netradičně uskutečnilo v červnu.
Na střelnici do Kotojed se sjelo 28 střelců. Ani tentokrát nešlo o to vyhrát, ale potkat staré
známé, užít si atmosféru závodů
a odreagovat se od všechních
starostí.

pořadí

KVĚTNOVÉ STŘÍLENÍ
SE LETOS KONALO V ČERVNU
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jindřich Kořínek
Karel Mrhálek
Zdeněk Klesnil st.
Karásek Luděk
Zdeněk Klesnil ml.
Zdeněk Janalík
Falcman Jiří
Dočkal Jiří
Jaroslav Beran
Beníšek Jiří

49
45
43
42
41
41
41
41
38
38

zajíci a bažanti, trpí nejvíce. Během dne tak zvěř vyhledává remízky, které vytváří stín a slouží
jim k ochlazení.
„V našem mysliveckém sdružení jsme letos vybudovali několik

umělých napajedel, do kterých
vozíme čerstvou vodu. Věříme,
že budování těchto napajedel je
pro zvěř, ptáky a jiná zvířata přínosné,“ dokončil Marcel Majda.

KAPLIČKU JEŠTĚ ČEKÁ
NOVÁ STŘECHA A DVEŘE
Kaplička ve Vlčích Dolech
prochází rekonstrukcí. Byla
zapravena fasáda, opraveny trhliny a opadaná omítky.
Vnitřní stěny památky mají
nový nátěr, podlaha byla vybroušena a natřena. Opravami prošly i okna, krov a svody.

Okolo objektu je drenáž se
zásypem z kamínků, aby kaplička nenatahovala vlhkost.
Okolní plocha bude zatravněna. V letošním roce ještě dojde
k výměně dveří, střechy a také
bude vyspravena stříška na
zvoničce.

zpravodajství
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VĚŽEČTÍ HASIČI SLAVILI 90 LET VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ SBORU
Hasičský výlet proběhl ve velkém
stylu, neboť se letos oslavovalo 90
let od založení SDH Věžky.
Ráno se do Věžek začaly sjíždět
sbory z celého okolí. Nechyběly
Vlčí Doly, Počenice, Tetětice, Morkovice, Pornice, Pačlavice, Lhota,
Prasklice, Koválovice - Osíčany
a Těšánky. Všichni se shromáždili
na parkovišti pod obecním úřa-

dem, aby v průvodu šli k pomníku
padlých. Tady položili věnce, uctili
padlé minutou ticha a průvod se
vydal přes park do sportovně-společenského areálu.
Všechny přítomné členy sborů
i návštěvníky přivítal velitel SDH
Věžky Martin Zavadil. Poté už začala k tanci a poslechu hrát Zdounečanka a přítomní okukovali bo-

hatou tombolu. Po lístcích se jen
zaprášilo a tak se přidávaly další.
Hasiči dostali k výročí krásný dort.
Členové SDH Těšánky přijeli v dobových kostýmech i s historickou
stříkačkou. Odpoledne předvedli
hašení požáru a ukázali tak, že
v dobách minulých bylo hašení
bez moderní techniky mnohem
náročnější.

Pro děti i dospělé byly přichystány
zábavné soutěže a večer zahrála
skupina Polygon Rock.
„Děkuji všem sponzorům, obci
Věžky, sborům a místním lidem,
kteří s námi přišli oslavovat,“ řekl
velitel sboru Martin Zavadil.
text a foto: Jana Hlavinková
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LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ANEB DĚTSKÝ DEN NA DRUHOU
V sobotu ráno 1. září nás místo každodenního šimrání slunečních paprsků budilo hřmění.
Nevypadalo to vůbec hezky, ale
vody už bylo setsakramentsky
zapotřebí. Samozřejmě, že naše
loučení s prázdninami aneb Dětský den na druhou to nemohlo
ani v nejmenším ohrozit. V případě deště bychom se úplně v klidu přesunuli pod střechu či dovnitř chaty. Během dopoledne se
sice drobné přeháňky dostavily,
ale odpoledne byl již plácek kolem chaty a dětského hřiště opět
suchý a připraven k řádění. Většina dětí přišla o něco později než
ve stanovený termín a tak jsme si
mezitím dali ještě v poklidu sobotní kávu. A pak to přišlo.
„Kdo si chce zablbnout?“ Jako
na povel seběhl se z dětského hřiště houf dětí a z jejich očí
bylo znát, že všechny doopravdy
chtějí, jelikož netušily, co je pro
ně připraveno. A že toho bylo!
„Ale to si mě musíte nejdříve chy-
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tit!“ …Honička netrvala dlouho.
Všechno odstartovala krátká
rozcvička na rozproudění krve
a protáhnutí svalstva. Následovala „Chůze poslepu“, u které se velice záhy (snad i díky nemožnosti
vidět) projevily znalosti dětí, kde
je napravo či nalevo (a to přitom
všechny tvrdily, že to ví). Hodně
pobavila také „Neposedná tužka“ (v našem případě spíše fixa)
a „Bludiště“. Dost se líbila i hra
„Přines mi...“, při které děti nejenže zapojovaly své mozečky, ale
se i nenásilnou formou proběhly.
Ale to už opět hřmělo, místy
dosti hlasitě, a sem tam se i zablýsklo, takže rychle nachystat
a zapálit oheň. Děti po skončení
her nedostávaly sladkosti, tudíž
krátká svačinka v podobě chutného maxišpekáčku, vlastnoručně opečeného nad ohýnkem,
přišla vhod.
Po krátké svačinové pauze
jsme mohli opět pokračovat
v blbnutí. Další nová „disciplí-

na“ s názvem „Ruce nahoru“
děti trošku zklidnila a my jsme
si mohli „dáchnout“. Ty nejstarší,
o kterých jsme si mysleli, že vydrží nejdéle, to vzdaly jako první a tak se nakonec radovaly ty
nejmenší. Teď přišel ten správný
čas na sladké i nesladké odměny. A to se teprve začaly oči dětí
rozzařovat. K tomu i tvořivé nafukovací balónky, které si děti,
za pomoci pumpičky, vlastnoručně či vlastnonožně i nafoukly.
Mezitím chystala se uvnitř chaty
podlézačka... Tolik různých stylů
doplňovaných nezvyklými grimasami bylo v ten večer k vidění. Vyhráli všichni. Rozdováděné
děti bylo potřeba opět trochu
zklidnit a tak dostaly k dispozici
lepící papírové kruhy, k tomu
spoustu barevných papírů a tvořily obrázky dle vlastního uvážení či přednakreslených vzorů.
Zde se naplno rozvinula fantazie
a um všech přítomných dětí. Ale
to ještě nebylo všechno. Kupo-

divu dost nadchla i chůze na
chůdách a dřevěných špalcích,
při které děti strávily celkem
dost času a - obloha se mezitím
nenápadně zatměla. A byl tul
čas na hru další - „Předávanou“,
u níž jsme se též dost pobavili
a zasmáli. Jenže děti pořád neměly dost.... A jelikož byla kromě
osvětlené chaty už všude kolem
tma, přišel ten vhodný čas na
hru „Ovečky a vlci“, která se libovolně střídala (dle uvážení dětí)
s hrou na „Rybáře a rybičky“. Ale
to už byl úplný konec. Program
vyčerpán. Byly rozdány poslední odměny a drobnosti, pivní
sud již také vykazoval známku
úplného vyprázdnění... Tak ještě
krátké posezení a - po jednadvacáté hodině cesta domů.
Nezbývá než věřit, že alespoň
v tento den děti jaksepatří zapomněly na fakt, že za pár více
hodin opět začíná ta ... škola.
text: R. Sas
foto: J. Hlavinková
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HASIT ŠKOLU, NEBO NEHASIT ŠKOLU, TO JE OČ BĚŽELO NA DĚTSKÉM DNU
První červnové dny již od nepaměti patřívají dětem a nejinak
tomu bylo i letos. Sobotní ráno
2. června vypadalo sice lákavě
- slunečno, sem tam obláček...
Předpověď počasí však slibovala
na odpoledne něco jiného.
Již od rána chystala se překážková dráha, mezitím probíhaly
další práce na novém baru a taky
vnitřní úklid chaty. Přes oběd šlo
se domů, trochu si „dáchnout“.
Ale co to? Pěkná sprška kolem
poledne! Naštěstí to nemělo na
vyprahlou zem, a taky na chystané akce, vůbec žádný vliv.
A přišla hodina „há“. Diváků bylo
celkem dost, ale kde jsou děti?
Stačilo se jen podívat na dětské
hřiště a hlasitě zvolat: „Kdo chce
soutěžit?“ Za ohromného jásotu
s výkřiky: „Já! Já! Já!“ seběhlo se
v mžiku na nástup hejno dětí od
malých, menších, až po ty větší.
Ještě pěkně zapsat na tabuli, ať
máme přehled, a teď už nic nebrání začít. Ale co by to bylo za
závody bez pořádné rozcvičky?
Za zvuku „Chobotnice“ pěkně dřep, skok, rozpažit, upažit,
kmitnout, hop, skok... No dobré
dvě a půl minuty na pořádné
rozdýchání a oživení krevního
oběhu. A jde se na to. Starší kluci byli na dráhu docela natěšeni,

mysleli si, že to zvládnou levou
zadní. To ale ještě nevěděli, že
je na ně nachystán takový malý
podraz - zpomalovač. Jednoduchá pouta z řetízku kolem
nohou a jejich pohyb byl rázem omezen na malinkaté krůčky a nebo poskoky. A všechny
„hendykepy“ byly v mžiku smazány. Následovala krátká občerstvovací pauza (děti, a nejen
ony, si mohly točit malinovou
šťávu z volně přístupného kanystru dle libosti) a již tu byla další
soutěž - discgolf. Děti vůbec netušily, co je čeká, ale pochopily
to hned při krátké předváděčce
a už začaly vzduchem létat první talíře. Některé správným směrem, jiné to zase pro jistotu braly
oklikou... Všechny ale nakonec
doputovaly do svých cílů - do
speciálních košů umístěných
v různých vzdálenostech. To už
se ale začínalo povážlivě mračit. „Děcka, chce se někdo svézt
trochu živějším veteránem?“. No
mysleli jsme, že děti snad ani zájem neprojeví, ale fronta na svezení nebrala vůbec konce. Vždy,
jakmile bylo slyšet zvuk přijíždějícího auta, seběhli se další
a další zájemci o svezení a zcela
neprodyšně obklopili vůz tak, že
nebylo možno ani otevřít dve-

ře, natož vystoupit. Někteří jeli
i vícekrát a jejich zážitky bylo
velice snadné vyčíst z jejich očí
a usměvavých tváří. A takhle by
to trvalo jistojistě až do samého
večera, ne-li déle. Avšak na pořadu toho bylo ještě dost. Tak
ještě skákání v pytlech a – „Na
co tu pořád stojí ten domek?“
vyzvídaly. „Děcka, zapálíme školu?“ „Jóóóóóó, jóóóóóóó...“ A tak
nesl se s velkou pečlivostí vyrobený domek na poslední pouť,
za svorného skandování všech
doprovázejících
dětí: „Škólu
zapálit, škólu zapálit!“ Po krátké
chviličce objevily se i plameny
a v mžiku začaly nemilosrdně
pohlcovat celý domek, teda
školu. Hasit školu nebo nehasit
školu? Počáteční nadšení (školu zapálit) bylo to tam, teď se
prostě bude hasit! Voda už byla
v hadicích, takže nasadit historickou přilbu, zacílit a ... Stříkali
všichni, až do úplného uhašení,
mnozí i opakovaně. Oheň dnes
prostě neměl šanci. Ale to už se
však mračilo hodně opovážlivě
a netrvalo dlouho a přišly kapky. A ne ledajaké. Celkem pěkné
přeháňky. Tak, ostatní připravené soutěže už asi nebudou,
tudíž následovalo odměnění
všech přítomných dětí, ať už

soutěžily nebo ne (samozřejmě
nějaké ty sladkosti a taky něco
na psaní - sešity a krásnou mnohobarevnou propisku v různém
barevném provedení, malošci
a ti ještě nechodící zase něco
na „zub“ dle věku). A taky losování o spinnery a šampáňa. Po
krátké dešťové vložce mohli
jsme zapálit táborák a vrhnout
se na opékání. Začal sice opět
v krátkých intervalech padat
déšť, některé to však vůbec od
opékání neodradilo. Pak zase na
chvilku přestalo, tak vzhůru dolů
vytáhnout májku. Práce to byla
snadná, trvala jen chviličku a už
nesla se májka k chatě, kde byla
odstrojena. A teď už asi opravdu
volná zábava. Mnohé děti ještě
využívaly stále stojícího discgolfového hřiště a neúnavně
posílaly své talíře úspěšně či neúspěšně k cíli... Kvečeru začalo
už pršet opravdu pořádně, byly
vidět a slyšet i blesky a hromy.
Ale nám to vůbec nevadilo, byli
jsme pod střechou. A v přestávkách mezi kapkami rozdali si
to v discgolfu i dospěláci. Taky
jim to šlo pěkně od ruky - talíře vlevo, vpravo, v zahradách,
v bramborách... no prostě zážitek. Domů se šlo už za tmy.
text: R. Sas
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ČTENÁŘI KNIHOVNY SE VYDALI NA PUSTEVNY, NA HOSTÝN A DO DIVOČINY
Knihovna pod vedením
Zdeňky Daňhelové má ve
společenském životě v obci
své pevné místo. Místnost
na obecním úřadě se stala
útulným zákoutím, kde se
scházejí nejen děti, aby si
vypůjčily knížky, ale přijdou
sem i rodiče, babičky a dědečkové. Všichni spolu tráví volný čas, čtou si knížky,
tvoří, nebo si jen tak povídají. A děti sem chodí rády.
Za jejího vedení se knihovna rozrostla o mnoho nových čtenářů a podařilo se jí
nadchnout děti, aby v dnešní
době počítačů a tabletů rády
četly.
Téměř každý měsíc vymyslí nějaký zajímavý program,
kterého se účastní nejen
čtenáři, ale i místní obyvatelé, kteří do knihovny běžně
nechodí. Během posledních
čtyř let má věžecká knihovna elektronickou evidenci
knih, nové webové stránky,
obnovený knižní fond, prezentuje svou činnost v regionálních novinách a ve
zpravodaji a pořádá v rámci
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Týdne knihoven výlety. Nejbližší zájezd se bude konat
13. října do Bratislavy, kde
si výletníci prohlédnou hrad
a poplují lodí přes plavební
komoru. Také se podívají na
místo, kde se Morava vlévá
do Dunaje.
Připomeňme si akce pořádané knihovnou za poslední
čtvrtletí.
Náš cíl byly Pustevny
Dlouho diskutovaný cíl, který jsme stále odkládali na až…
na čtvrtek 7.června, kdy jsme se
vydali na nevytoužený výlet na
Pustevny. Doprava byla autobus-vlak-autobus a také pěškobus. Počasí hlásilo, že bude
„skoro jasno.“ Ale…cesta proběhla v poklidu, jen když jsme
vystoupili z autobusu na Pustevnách byla taková mlha, že jsme
neviděli na dva metry. Nevzdali
jsme to a vyšlápli až ke kapličce
Cyrila a Metoděje. Cestou jsme
pozdravili Radegasta, občerstvili
se a pokračovali. Zvládni jsme to
na jedničku. Malá zastávka byla
i v Rožnově pod Radhoštěm, kde
jsme vyhledali městskou knihov-

nu, obdivovali květy liliovníku
Pátrání po „Křenovské chatulipánovitého i lavičky vyrobe- tě“
né studenty umělecké školy.
Venku kolem 30 stupňů celsia, dá se říct, že úmorné horNavštívili jsme Svatý Hos- ko. Poslední květnová sobota
týn
a pátrání po „Křenovské chatě“
Tentokrát jsme si jako cíl určili ukryté v lese za kopcem. Našli
Svatý Hostýn, významné ma- jsme ji a byli jsme pěkně zporiánské poutní místo. Doprava cení. U chaty jsme si odpočinuli,
byla opět kombinovaná. Na- opekli špekáčky, a vydali se na
vštívili jsme rozhlednu s krás- cestu zpět. Když jsme vyšli z lesa,
ným výhledem do Olomouce, měli jsme Věžky jako na dlani.
Jeseníků a na Kelčský Javorník. Poznáváme své okolí ze všech
Pod námi se rozprostírala Byst- světových stran. Kolem naší vesřice pod Hostýnem a Chvalčov. ničky jsou mírné kopce a při kaNásledovala procházka křížo- ždém pohledu na to malebného
vou cestou. Dětem, které měly údolí nás zahřeje pocit, že tam
tento výlet za odměnu za to, že dole je náš domov. Byl to krásný
přes rok poctivě četly, povídala výšlap.
paní knihovnice o tom, co je to
mozaika. Mluvila také O pověsti
3. červen proběhla Beneffizázračného pramene, který vy- ce pro Davida
tryskl při tatarských nájezdech
Jezdíme za kulturou a děláme
v roce 1241 a záchraně křesťanů. i dobré skutky. V neděli jsme se
Navštívili jsme baziliku Nanebe- zúčastnili v Kroměříži na nádvoří
vzetí Panny Marie a ukázali si zá- Starého pivovaru „Benefice pro
kladní kámen i historické kousky Davida“ . David je klučina podlažby. Děti si proběhly stánky, stižený nevyléčitelnou nemocí,
a protože všem vytrávilo, společ- svalovou distrofií. Hodně jsme si
ně jsme poobědvali, dali si kávu, o něm v knihovně povídali a rozděti zmrzlinu a vydali jsme se na hodli jsme se, že se benefice
cestu k domovu.
zúčastníme a finančně něco

zpravodajství
málo přispějeme. Program byl
do detailu připraven a mezi tanečníky, kteří vystupovali v programu, byly i naše malé čtenářky.
Obdivovali jsme maminku i Davídka samotného, jejich vůli i sílu
a radost v jejich očích. Všichni
zúčastnění byli na sebe nějak
více ohleduplní. Koupili jsme si
jeho kalendář na rok 2019, který
si v knihovně pověsíme.
Expedice Věžeckou divočinou
Expedice byla připravována
pro děti i dospělé. Akci vedl Jaroslav Vacula, absolvent fakulty
životního prostředí v Praze.
Sešli jsme se ráno v knihovně
vyrazili směr Bajajka. Bylo nás
celkem 10, což bylo ideální. Po-

září | 2018
vídalo se o vesmíru, vzniku planety a vysvětlovali jsme si, co
je to životní prostředí a jaký má
pro člověka význam. Jarek dělal
s dětmi i pokusy, seděli společně nad mapou okolí Věžek, ukázal dětem zkameněliny, brouky
a společně poznávali rostliny.
Nejvíc se jim líbila Netýkavka,
Kozí brada a Hluchavka. Povídalo se i o myslivosti a všechny děti
si pod přísným dozorem knihovnice vylezly na posed, odkud viděly daleko do krajiny. Expedici
jsme ukončili u Jelínkovy studánky, naší oázy klidu a pohody.
Překvapení na konec. Náš
průvodce pouštěl dětem zvuky
zvířat a ptáků a my všichni jsme
hádali o jaké zvíře se jedná. Myslím, že jsme se všichni něco

nového naučili.
Prázdniny jsme zakončili
u Jelínkovy studánky
Je po prázdninách... Léto bylo
úžasné a jako každoročně jsme
se sešli u Jelínkovy studánky,
naší „oázy klidu a pohody“ v kouzelném prostředí. Opekli jsme si
špekáčky, popili vínko a nechyběla ani výborná káva a nějaká
sladkost. No prostě naše děvčata
jsou opravnu šikovná. Pan Krč se
nám vždy postará o oheň, dřevo
a dovoz materiálu. Nálada byla
výborná, děti byly rozzářené
jako sluníčka. Slíbili jsme si, že
i to příští léto budeme chodit na
procházky, jezdit na výlety a přes
zimní období hodně číst.

Cestou ke kapličce jsme
malinko zabloudili
Prázdniny pomalu končí a několik skalních čtenářů se vydalo
na procházku lesem k Nětčické kapličce. Počasí bylo krásné
a v lese příjemně. Povídali jsme
si jako vždy a tak trošku jsme
zabloudili. Když jsme vyšli z lesa
zjistili jsme, že musíme jít pěkný
kousek po poli. Cesta vedla kolem sadu s výbornými švestičkami, nepohrdli jsme ani jablíčky.
Protože bylo velmi sucho, měli
jsme zaprášené celé nohy, ale
kapličku jsme našli. U ní jsme si
pověděli pověst o sošce Panny
Marie, posvačili a vydali se zpět.
Měli jsme moc hezký den.
úvodní text: Jana Hlavinková
texty z akcí: Zdeňka Daňhelová

VE VĚŽKÁCH SE KONALY PODZIMNÍ ZKOUŠKY PSŮ
Každý rok na podzim pořádá
Okresní myslivecký spolek Kroměříž podzimní zkoušky psů.
Místo konání akce se každý
rok mění. Letos svou honitbu
poskytlo Myslivecké sdružení
Troják Věžky – Zlobice.
V sobotu 15. září se do sportovně-společenského areálu
sjelo 17 psů se svými majiteli,

aby složili podzimní zkoušky.
Po slavnostním zahájení, které se konalo v parku pod platanem, se účastníci rozdělili do
tří skupin.
Dvě skupiny se pak přemístily do Bojanovic, kde psi předvedli své schopnosti v předem
daných disciplínách.
Třetí skupina složená z ma-

lých plemen ukázala své kvality
na poli u Tetětic.
Podzimní zkoušky psů znamenají, že majitelé se svými psi
podstoupí zadané úkoly, a pokud pes zkoušky složí, kvalifikuje se jako lovecky upotřebitelný pro dohledání a přinášení
drobné zvěře.
Na závěr se všichni zúčastně-

ní setkali u rybníka ve Věžkách,
kde proběhla poslední disciplína, a to přinášení kachny z hluboké vody.
Ti, kteří zkoušky složili, dostali
diplom a potvrzení o úspěšném absolvování zkoušek.
text a foto: Jana Hlavinková
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EXPOZICE NA ZAHRADĚ VĚŽKY BYLA VE STYLU KVĚTINOVÝCH DĚTÍ
1. srpnový den byl letos spojen se zahájením výstavy ZAHRADA Věžky. I tentokrát se do
vesnice sjeli milovníci zahrádkaření z celé republiky. Pořadatelé
dodržují tradice a zároveň zavedli novinky, které sklidily u návštěvníků veliký ohlas. Venkovní
expozice, Dětský svět a odpočinkové zóny jsou důvodem,

12

proč se do Věžek vydávají spolu
se skalními příznivci i mladší generace návštěvníků.
„Letošní letní část výstavy
jsme se rozhodli „obléci“ do stylu
Květinových dětí. Rozšířili jsme
Dětský svět o vícero zábavy, nachystány byly piknikové deky,
infostánek i vodní mlha, aby se
měli lidé v horkých dnech kde

zchladit. Neustále zvyšujeme
komfort pro návštěvníky, měli
jsme více odpočinkových ploch.
Bohužel, díky vysokým teplotám, nebyla návštěvnost dle
očekávání,“ sdělila manažerka
výstav Božena Kubjatková.
V létě byl také rozšířen sortiment nabízeného zahrádkářského zboží. Například přijeli noví

vystavovatelé se skleníky, fontánkami, květinami či rybičkami.
Co se týkalo kulturního programu, vsadili pořadatelé na
oblíbené stálice. Zahrál Standa
Hložek, Věrovanka, Stříbrňanka
a další.
text a foto: Jana Hlavinková

zpravodajství
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VÍTĚZ VĚŽECKÉHO POHÁRU BUDE ZNÁM 14. ŘÍJNA,
POSLEDNÍ KOLO JE PARK SPRINT CROSS
2. závod Věžeckého poháru
2018 – 16. června

3. závod Věžeckého poháru
2018 – 16. září

Drobečci mladší
1. Lubomír Uličník
2. Lucie Krčmářová
Drobečci starší
1. Pavel Duda
2. Jakub Daněk
3. Odeta Havlásková
4. Nikol Hýsková
Dívky nejmladší
1. Elena Jelínková
2. Adéla Bosáková
3. Sabina Prandorfi
Chlapci nejmladší
1. Daniel Hýsek
2. Matouš Krčmář
Dívky mladší
1. Markéta Jelínková
2. Sofie Zavřelová
3. Sofie Havlásková
Chlapci mladší
1. Jaroslav Daněk
2. Ondřej Krčmář
Dívky starší
1. Valerie Dudová
2. Viktorie Kluková
Chlapci starší
1. Jindřich Borovka
2. Prokop Dytrych
3. Ondřej Sigmund
Dívky nejstarší
1. Lucie Dytrychová
2. Barbora Strnková
3. Tereza Nováková
Chlapci nejstarší
1. Štěpán Gajdoš
2. Vojtěch Borovka
3. David Sklenařík
4. Dominik Kopčil
Dorostenci mladší
1. Vladimír Novák
2. Michal Sklenařík
3. Jan Koudelka
Ženy
1. Petra Nováková
2. Jana Wallererová
Muži
1. Pavel Hýsek
2. Dušan Koudelka
3. Vladimír Novák

Drobečci mladší
1. Štěpánka Dytrychová
Drobečci starší
1. Pavel Duda
2. Jakub Daněk
3. Nikol Hýsková
4. Odeta Havlásková
5. Adéla Štěpařová
Dívky nejmladší
4. Elena Jelínková
5. Adéla Bosáková
6. Eliška Štěpařová
Chlapci nejmladší
1. Daniel Hýsek
2. Leopold Hrušák
Dívky mladší
1. Amálie Hrušáková
2. Sofie Havlásková
3. Sofie Zavřelová
Chlapci mladší
1. Jaroslav Daněk
Dívky starší
1. Valerie Dudová
2. Viktorie Kluková
Chlapci starší
1. Lukáš Stavinoha
2. Jindřich Borovka
3. Prokop Dytrych
Dívky nejstarší
1. Lucie Dytrychová
2. Tereza Nováková
Chlapci nejstarší
1. David Sklenařík
2. Vilém Hrušák
3. Vojtěch Borovka
Dorostenci mladší
1. Michal Sklenařík
2. Jakub Hanák
3. Daniel Hrstka
4. Jeremy Zdražil
5. Pavel Kroupa
6. Jan Koudelka
Dorostenci starší
1. Jakub Jancek
Ženy
1. Petra Nováková
Muži
1. Jaroslav Štěpař
2. Pavel Hýsek
3. Patrik Zavřel
4. Jiří Sigmund
foto: Jana Hlavinková
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VŮBEC POPRVÉ SE VE VĚŽKÁCH KONALA NOC KOSTELŮ
Ve Věžkách máme krásný, neoklasicistický kostel Svaté Alžběty, který byl postaven velkostatkářem Gustavem Redlichem
v roce 1904. Zvláštností je, že
ve věžeckém kostele není oltář
otočený na východ. Kostel byl
vysvěcen 6. listopadu 1904, za
účasti několika set občanů z Věžek a blízkého okolí, vysokých
církevních hodnostářů z Brna,
Olomouce, Kroměříže a Vídně.

14

Události se účastnil také tehdejší místodržitel moravský, hrabě
Žerotín. Slavnostní mši a kázání
měl zdejší rodák DrTh Srbecký
(syn chudého kováře).
V letošním roce se i věžecký
kostel poprvé otevřel veřejnosti
při Noci kostelů dne 25. května.
Byla připravena komentovaná prohlídka kostela a krypty
rodiny Redlichů. Po prohlídce,
kdy o historii kostela a krypty

vyprávěl Jakub Zavřel, byly pro
děti na několika stanovištích
připraveny různé hravé úkoly
a za kostelem opékání špekáčků. Na večer zazpívalo pěvecké
kvarteto: Michaela Suchá, Kateřina Suchá, Ludmila Suchá, Pavla
Chmelařová. Michaela Suchá
zahrála varhanní recitál. Koncert
uváděl místostarosta obce Martin Suchý. Za krásný hudební
zážitek jménem všech poděko-

vala Zdeňka Daňhelová, místní
knihovnice, která účinkujícím
předala jako poděkování malou
kytičku.
Na závěr byla pro návštěvníky
připravena ještě večerní prohlídka kostela a rozjímání při
svíčkách.
text a foto: S. Prandorfiová

zpravodajství
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NA OBECNÍM ÚŘADĚ PŘIVÍTALI DVA NOVÉ OBČÁNKY
Vítání občánků je už po desetiletí příjemným zvykem. I ve
Věžkách se vždy jedná o velkou
událost, konající se jednou za
rok. V obci se obvykle každý rok
narodí dvě až tři děti. Slavnostní dopoledne vždy probíhá na

obecním úřadě. Starosta Aleš
Bosák s Boženou Kubjatkovou
připravili pro rodiny s dětmi
a hosty program. Zasedací místnost obecního úřadu byla zaplněná příbuznými, protože vítání
občánků si nechce nechat ujít

ani širší rodina. Starosta přednesl slavnostní projev a popřál
dětem i rodičům jen to nejlepší.
Poté následoval zápis dítěte do
pamětní knihy, který podepsali
oba rodiče. Maminky dostaly kytičku, rodiče finanční příspěvek

a pro děti byl přichystán drobný
dárek. Na závěr nesměl chybět
ani slavnostní přípitek na zdraví
dětí a focení v kolébce. Poté se
všichni rozešli domů na slavnostní oběd.
text a foto: J. Hlavinková
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PODZIMNÍ PÁLENÍ LISTÍ PŘINÁŠÍ ZVÝŠENÉ RIZIKO POŽÁRŮ
Z důvodu pálení listí, klestí
či odpadu v rámci podzimních
prací nebo plošného vypalování
starých suchých porostů, dochází každoročně ke vzniku požárů,
které způsobí četné újmy na
zdraví a mnohamilionové škody
na majetku. Oheň v otevřeném
prostoru se může velice snadno
vymknout kontrole a způsobit
nejenom značné škody na zdraví
a majetku, ale také závažné eko-

logické následky, například v podobě ztráty části lesa či úhynu
živočichů. Rizikovým faktorem je
zejména vítr.
Zákon vypalování porostů zakazuje. Podle § 17 odst. 3 písm. f )
zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších
předpisů, nesmí fyzická osoba
provádět vypalování porostů, jinak se dopustí přestupku podle
§ 78 odst. 1 písm. s) citovaného

zákona. Za tento přestupek lze
uložit pokutu do výše 25 000 Kč.
Pálení biologického odpadu
(shrabané listí a klestí) lze provádět za podmínek stanovených jednotlivými obcemi (nežádoucí znečišťování ovzduší,
obtěžování okolí apod.) jen na
předem připravených přiměřeně velkých hromadách za trvalé přítomnosti alespoň jedné
dospělé osoby a prostředků na

prvotní hasební zásah. Avšak
zdánlivě i tak bezpečná činnost,
jako je spalování shrabaných
porostů, mívá mnohdy neblahé
následky. Při silném větru dochází velice snadno k rozšíření
ohně mimo ohniště a zejména
starší lidé, kteří mají často omezené možnosti pohybu, mohou
v takovýto okamžik podlehnout
panice nebo ztrátě orientace.
text: R. Sas

vzezření myslivce. Zatočila se jí
hlava a musela usednout mezi
květiny. Když po chvíli zvedla
oči, myslivec byl ten tam.
Všechno se opakovala ještě
i následující dny. Liduška byla
celá nesvá, chodila pracovat na
opačný konec zahrady. Ale vždy
v určitou dobu před polednem
černý myslivec byl tu a upjatě ji
pozoroval. Byla z toho natolik
nešťastná, že ztratila úsměv na
rtech a počala chřadnout. Svěřila se rodičům a ti hledali pomoc u kořenářky proti uřknutí.
Liduška dostala škapulíř a ponaučení, že si panského služebníka nemá všímat.
Nic nepomohlo. Asi po čtrnácti dnech ji myslivec oslovil:
„Vybral jsem si Tě za ženu. Dnes
večer po slunce západu si pro
Tebe přijdu. Čekej mne před
panskou zahradou!“ Řekl to tak
sugestivně, že se s Liduškou
zatočil svět. Ani se rodičům nesvěřila, jen s hrůzou čekala na
večer. Pak, jakoby očarovaná,
proti své vůli vyšla před zahradu směrem k Teláku. A od té
doby ji už nikdo nikdy nespatřil.
Nikdo však již nespatřil ani
černého hajného. Dlouho se
báli lidé jít do Teláku, aby na
ně nepoštval psy. Až postupem doby se osmělovali a když
nebyli hajným napadeni, dovolili si jít až k černé myslivně.
A užasli. Myslivna byla po vyhoření, prázdnými okny zírala
jako kostlivec dolů do Teláku.

Po obyvatelích jako by se zem
slehla. A na lísce před myslivnou se ve větru komíhal Liduščin škapulíř.
Od té doby uplynulo mnoho
let. Telák byl dlouho postrachem místních, po setmění
by tam nikdo nešel. Až se tam
jednou nachomýtnul vandrák
a v rozvalinách přespal. Neměl
však přáno dobrého odpočinutí. O půlnoci jej kopanci vzbudil
černý myslivec a hnal jej z Teláku ven. Vandrák si však stačil
všimnout, že za myslivcem je
dívka celá v bílém, má sepjaté
ruce a pláče. Za hodinu zjevení
zmizelo.
Dnes už nám snad černý myslivec nehrozí. Vzpomeňme ale
tichou vzpomínkou Lidušky,
která jistě pro své utrpení musela dojít nebeské blaženosti.
Místo, kde tolik trpěla, zachovejme v pietní vzpomínce.

O ČERNÉM MYSLIVCI Z TELÁKU
Stařeček Jelínek z Kopce, který se dožil vysoce požehnaného věku, dovedl ukázat místo,
kde černý myslivec sídlil ve své
pochmurné myslivně. Bylo to
hned zkraje lesa. Jdete-li od
Trávníka směrem ke Kučím,
zůstane vám hned kousek od
začátku lesa Teláku odbočka
doleva na lesní cestu, jíž se
směřovalo k Trojáku, nebo na
Revír či do jiných končin našich
homolských lesů. Půjdete nejdřív dolů, pak prudce nahoru
a než se ocitnete v nově vysazeném lesním porostu, vpravo
- tak asi do sta metrů - vidíte na
svahu místo, kde kdysi stávala
ona pověstná myslivna. Stařeček pamatoval ještě zbytky
základů z oné budovy, ale jak
sám říkal, nikdy zde raději nic
nezkoumal, protože to místo je
prokleté.
Myslivna patřila k vrchnostenské správě a hajný zde sídlící pečoval o polesí až ke Kučím
a Trojáku. Bylo to dobré bydlo,
ne vzdálené od věžecké osady
a zde sídlící vrchnosti. Proto nebyl nikdy problém s obsazením
polesí obětavými a poctivými
panskými hajnými, kteří uměli
i přimhouřit oko nad babkou,
sbírající klestí. Ženy hajných
dovedly poskytnout pomoc
nemocným léčivými bylinami.
Zkrátka, hajní z Teláku se vždy
počítali za věžecké občany.
Po švédských válkách však
nastaly zlé časy. Vydrancovaná
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zem skýtala sotva skrovnou obživu a zdejší panstvo sídlilo raději ve Vídni než tam, kde mělo
poddané. Správu zajišťovali ne
právě nejpoctivější úředníci a ti
si své podřízené vybírali podle
svých představ. A tak se stalo,
že post lesníka z Teláku dostal
divný člověk, černý jako uhel,
uhrančivého pohledu a skoupý na slovo. Byl sám, bez ženy,
a svěřené polesí obíhal doslova
jako chrt. Běda, přistihl-li babku
na roští. Neváhal ji holí vyhnat
z revíru. Houbaře nesnášel
a posílal na ně psy, černé, jak
byl on sám. A tak se stal Telák
zlověstným revírem.
Když pak hajný docházel
do vsi obstarat si nejnutnější potřeby, každý se před ním
schovával. I to ptactvo nebeské přestávalo zpívat. Kramář jej
vždy hned obsloužil, jen aby ho
měl co nejdříve z krámu. Hajný
to bral jako samozřejmost, s nikým se nezdravil, nákup zaplatil, ani nepoděkoval.
Při jedné cestě do vsi narazil
v panské zahradě na zahradníkovic Lidušku, která ošetřovala skromné kvítky na záhoně.
Zůstal stát jako přimrazený
a pozoroval ji při práci. Byl to
úchvatný obrázek. Liduška byla
děvče krev a mléko, zpívala si
při práci, která jí šla od rukou
jako na drátku. Snad instinktem
jí došlo, že není sama. Vzhlédla
- a krve by se v ní nedořezal.
Viděla uhrančivé oči a přísné

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
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obecní úřad:
Ing. Šárka Zurynková, tel.: 725 121 269, email: ou@obecvezky.cz,
podatelna@obecvezky.cz, úřední dny: po, st: 8-12 a 13-17
obchod ve Věžkách:
po – pá: 7:30 – 10:30 a 15:15 – 16:15
so: 7:30 – 10:00
Obchod ve Vlčích Dolech:
po, st, pá: 11 – 12
Knihovna Věžky:
po 16 – 17 děti; 17 – 18 dospělí
Knihovna Vlčí Doly:
pondělí: 16 – 17 (zimní čas); 17 – 18 (letní čas)

Plán akcí:
27. – 30. září
Zahrada Věžky – podzim 2018
5. – 6. října
Volby do zastupitelstva Obce Věžky
7. října
Drakiáda
13. října
Výlet do Bratislavy
14. října
4. závod Věžeckého poháru 2018
9. listopadu
Lampionový průvod
1. prosince
Vánoční dílna, rozsvěcení stromečku
8. prosince
Mikuláš ve Věžkách
15. prosince
Stromeček pro zvířátka
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historie

STŘÍPKY Z HISTORIE VĚŽEK ANEB ZAJÍMAVOSTI ZA POSLEDNÍCH 670 LET
V srpnu oslavily Věžky 670
let od svého založení. Připomeňme si něco málo ze zajímavostí o vesnici z Kroniky
obce Věžky a Vlčí Doly.
* Nejstarší nálezy pazourků
pocházejí z Oulehli.
* Samota Bajajka byla založena v roce 1750, zrušena byla
v roce 1961. Z jejích cihel byla
postavena autobusová čekárna.
* V roce 1970 bylo ve Věžkách 115 obydlených domů.
Z toho 30 z nich mělo vlastní
koupelnu, 35 vodovod, 85 elektřinu, a v žádném domě nebylo
ústřední topení. V šedesáti domech měli lidé chladničku, ve
třiceti sedmi vysavač, v šestasedmdesáti televizor a v sedmasedmdesáti elektrickou pračku.
Sedm obyvatel vlastnilo osobní
automobil, dvacet šest mělo
motocykl a celkem pět lidí
z celé vesnice mělo garáž.
* V místě dnešního Pomníku
padlých stával do roku 1918 pomník Františka Josefa I.
* Ještě do konce druhé světové války bylo obvyklé, že jed-
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nu místnost obývalo až deset
lidí. Jedna světnice sloužila jako
kuchyň, ložnice, jídelna i obývací pokoj.
* Obyvatelé byly rozděleni do tří sort: 1. tvořily zemani
a vladykové (držitelé majetku).
Pod nimi byli poddaní sedláci,
kteří od nich měli pronajatou
půdu. Nejnižší společenské postavení měli bezzemci. Nevlastnili žádné pozemky a pracovali
pro majitele či nájemce půdy.
* První veřejné cvičení se pořádalo v roce 1920 na tenisovém
hřišti v parku.
* V roce 1922 byl založen
myslivecký spolek Troják Věžky –
Zlobice.
* Když se v roce 1923 konaly volby do obecního zastupitelstva, kandidovaly celkem 4
strany. O post zastupitelů se
ucházelo 33 občanů. Volba starosty a jeho náměstka se konala
losem. V roce 1939 měly Věžky
11 zastupitelů.
* V roce 1926 bylo při zvětšování dvoru u domu číslo 14, vykopáno 14 kosterních pozůstat-

ků. U nálezů ležely mince z roku
1625.
* Sbor dobrovolných hasičů
byl založen 14. srpna 1928 a měl
32 členů.
* V zimě roku 1928 napadlo
ve Věžkách 6 – 8 metrů sněhu.
V únoru klesla teplota na – 35
stupňů celsia a téměř polovina
zvěře pomrzla či uhynula hlady.
* V roce 1930 bylo v obci 256
kusů hovězího dobytka, 943 kuřat, 1 019 slepic s kohoutů, 37
koní, 122 koz a 223 prasat.
* Ve stejném roce činila mzda
o žních pro muže 16 korun, pro
ženy 13 korun za den. Měsíční
plat čeledína byl 180 – 200 korun měsíčně plus strava. Služka
měla 150 – 180 korun a jídlo.
* V roce 1938 bylo v knihovně 399 knih.
* Před válkou v obci vznikl
záloženský spolek. Každou neděli dopoledne se v místním
hostinci scházeli obyvatelé, aby
si uložili svoje peníze. Příjem
peněz prováděl bývalý starosta.
V roce 1939 činily vklady 232
221 korun. Fungoval ještě v roce

1975.
* 22. srpna 1944 padl při leteckém souboji s německými
stíhači americký pilot James
Hoffman. Necelý kilometr za
obcí má pomník.
* Boj o osvobození Věžek
začal 1. května 1945 a úspěšně
skončil o den později v 11 hodin. Padlo při něm 6 vojáků.
* Po 2. světové válce vzniklo
ve Věžkách hokejové mužstvo.
Hrávalo se v parku na ledě na
místě bývalého tenisového hřiště. Hrávali proti sobě členové
JZD a místní občané.
* Věžky byly s Vlčími Doly
spojeny v roce 1960.
* V roce 1962 myslivci odlovili 171 zajíců, 171 bažantů, 50
králíků a 8 kusů srnčí zvěře.
* V roce 1969 bylo v obci vysázeno 3 500 kusů smrčků.
* V parku roste 280 let starý
platan javorolistý. Obvod jeho
kmene činí 6,5 metru. Jde se
o památný strom.
text: Jana Hlavinková

zpravodajství
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VÝSTAVA, NOVÁ STŘÍKAČKA A PAMĚTNÍ LISTY.
TO BYLY OSLAVY 670 LET OD ZALOŽENÍ OBCE
Letošní rok je pro Věžky výjimečný tím, že vesnice v srpnu
oslavila výročí 670 let od svého
vzniku. Přípravy trvaly několik
měsíců. Ve spolupráci se Státním
okresním archivem v Kroměříži
nachystala obec fotografie z Věžek, dokumenty z 19. a 20. století,
kroniky školy a obce. Ty byly pro
návštěvníky připraveny ke shlédnutí v nově zrekonstruovaných
prostorách obecního úřadu.
„O výstavu byl velký zájem.
Lidé si ji chodili prohlížet v pátek
do pozdních večerních hodin,
v sobotu i v neděli do odpoledne. V neděli jsme vůbec neplánovali otevřít, ale na žádosti

občanů proběhla výstava i v neděli,“ uvedl starosta Aleš Bosák.
K vidění byly například 30 000
let staré pazourky z Oulehli či 4
000 let staré kousky keramických nádob, které se letos na
jaře našly na jednom pozemku
u hřbitova. Nechyběly ani fotografie rodiny Redlichů a další
zajímavosti. Obec také vystavila
chystané projekty, jako třeba vizualizaci nové hasičské zbrojnice
a obchodu ve Věžkách či komunitního centra. Velké emoce
vzbuzovala část výstavy věnovaná americkému letci Jamesi
Hoffmanovi, který se se svou
stíhačkou zřítil za druhé světové

války mezi Věžkami a Zlobicemi.
Fotografie, části havarované stíhačky, kousek pneumatiky, motoru, kombinézy a další zapůjčil
soukromý sběratel.
V sobotu odpoledne se dění
oslav přesunulo do kostela svaté Alžběty, který byl krásně vyzdobený živými květinami. Zde
se konala slavnostní mše svatá
a poté se šlo k pomníku padlým.
Starosta Aleš Bosák a místostarosta Martin Suchý sem spolu
s hasiči položili věnec.
Další program pokračoval ve
sportovně-společenském areálu. Starosta místním rodákům
a jubilejním dárcům krve předal

pamětní listy. Odpoledne k tanci
a poslechu hrála dechová kapela
Zdounečanka. Byl zahájen program pro děti. Přichystán byl skákací hrad, malování na obličej,
tetování a poprvé si děti mohli
vyzkoušet simulátor Formule 1.
Pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů Věžky bylo přichystáno překvapení. Obec jednotce
zakoupila zánovní stříkačku, která jim byla slavnostně předána.
Odpoledne se přehouplo
a večer zahrála skupina Standa
Banda. Tančilo se a zpívalo až do
pozdních nočních hodin.
text: Jana Hlavinková
foto: občané obce
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myslivecký den

NA MYSLIVECKÝ DEN PROVONĚLY SPORTOVNÍ AREÁL ZVĚŘINOVÉ SPECIALITY
Všechny děti i dospělí ve Věžkách ví, že myslivci každý rok
v červnu pořádají myslivecký
dětský den. Ve sportovně-společenském areálu. Letos se konal
už šestý ročník. I přes nepřízeň
počasí přišli myslivce podpořit
nejen místní. Přichystáno pro ně
bylo zábavné i naučné odpoledne.
Myslivci připravili stany s posezením, atrakce, dílnu nejen pro

www.obecvezky.cz

děti a především zvěřinové speciality. Všichni mohli ochutnat
zvěřinový kotlík, srnčí guláš nebo
dobroty z udírny. Pro děti byla
nachystaná trampolína, mohly
se svést na koni nebo si zastřílet ze vzduchovky. Po loňském
úspěchu si mohli zájemci vyrobit ze dřeva sovu nebo zajíce.
U stolku bylo vždy plno a i rodiče
se na chvíli vrátili do dětských
let. Letos poprvé si myslivci při-

pravili ukázku trofejí a preparátů
zvěře spolu s fotografiemi dokumentující historii myslivosti
ve Věžkách. Mnozí návštěvníci
zavzpomínali nejen na své mládí, ale třeba také na své příbuzné a kamarády. „Díky pozitivním
ohlasům chceme pokračovat
s touto výstavou i v budoucnu,“
řekl Marcel Majda. Poděkování si
zaslouží Zdena Daňhelová, která zabavila děti naučnými kvízy.

Akci večer zakončilo vystoupení
místní rockové skupiny Věžecký
cirkus, které si ti, co vydrželi až
do konce, užili.
„Děkujeme všem návštěvníkům, kteří si udělali čas a přišli
si s námi užít hezké odpoledne.
Jsem rád, že se nám tímto daří
dostávat myslivost do povědomí lidí,“ řekl za pořadatele Marcel
Majda.
text a foto: Jana Hlavinková

