
V loňském roce se obce Mikroregionu 
Morkovsko rozhodly, že z důvodu 
budoucího zdražování cen za skládkování 
komunálního odpadu jej budou raději 
spalovat. Překladiště na svoz komunálního 
odpadu bylo vystavěno v Morkovicích 
vedle kompostárny na ploše bývalého 
letiště. Sem se bude odpad svážet ze všech 
obcí mikroregionu, poté překládat do 
kontejnerů a vozit do spalovny do Brna.

Zkušební provoz měl být zahájen už 
na podzim loňského roku, ale z důvodu 
kolaudace se vše zdrželo. Proto projekt 
startuje až teď. 

Pro obyvatele se nic nemění, společnost 
Biopas, a. s., bude i nadále svážet 
komunální odpad, nicméně jej nebude 
vozit na skládku do Nětčic u Zdounek, ale 

do Morkovic. Nový rozpis svozu odpadu 
naleznete na zadních stranách zpravodaje.

I když je spalování odpadu podle 
propočtů o něco levnější než skládkování, 
nedojde ke snížení poplatku za komunální 
odpad. To mohou obce podle zákona 
o místních poplatcích udělat nejdříve po 
roce fungování služby. Nechají si zpracovat 
kalkulaci a zjistí tak skutečné náklady. 
Podle toho se rozhodnou, zda poplatky 
pro občany sníží, nebo nechají na stávající 
úrovni.

Překladiště v Morkovicích má 
momentálně kapacitu, aby dokázalo 
pojmout komunální odpad ze všech  
13 členských obcí. Do budoucna je 
možnost plochu překladiště rozšířit podle 
potřeby. 

Milí spolu-
občané,

máme za 
sebou pro 
obec zásadní 
rok. Na pod-
zim proběhly 
volby a máme 
nové složení 
zastupitelstva. 
Pustili jsme se 
do budování 1. etapy inženýrských sítí 
U Mlýna, získali jsme cestu do Vlčích 
Dolů a nachystali projekty, které se bu-
dou postupně realizovat v nejbližších 
letech. 

Nové zastupitelstvo neznamená, že 
to, na čem jsme dosud pracovali, sho-
díme ze stolu a budeme se věnovat 
něčemu jinému. Směr rozvoje naší 
obce je daný a postupně směřujeme 
k našim cílům, ať už je složení zastupi-
telstva jakékoliv. Projekty a plány jsou 
běh na dlouhou trať. Někdy trvá léta, 
než je zrealizujeme. Když jsem v roce 
2014 nastoupil poprvé do funkce, byl 
jsem ze soukromého sektoru zvyklý, že 
všechno jde vyřídit a udělat poměrně 
rychle. Ve státní sféře je to ale mnoh-
dy opačně. Díky tomu jsem se naučil 
být trpělivý a nevzdávat se při prvním 
neúspěšném pokusu či překážce. Pro-
to se nám dlouhodobě daří dosahovat 
našich cílů. Jde o to zkoušet to stále 
znovu. 

Proto Vám do nového roku přeji, ať 
jste trpěliví při dosahování svých před-
sevzetí. Přeji Vám hodně zdraví, proto-
že si jej za peníze nekoupíte stejně jako 
fungující mezilidské vztahy. Není důle-
žité to, kdo je Vašim přítelem v dobách, 
když se Vám daří, mnohem důležitější 
je, kdo s Vámi zůstane, až se Vám da-
řit nebude. Podle toho poznáte pravé 
přátele. Přeji Vám, ať jich máte okolo 
sebe co nejvíce.

S úctou, Aleš Bosák 
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PROVOZ PŘEKLADIŠTĚ SE ZPOZDIL, 
BUDE ZAHÁJEN AŽ LETOS

SLOVO STAROSTY

Lidé přispívali na potřebné v rámci Tříkrálové sbírky.             Více na str. 5.

Zpravodaj obcí
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K VOLBÁM PŘIŠLO 73 % OBYVATEL 

VÝSTAVBA NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ MÁ ZAJISTIT ROZVOJ OBCE

5. a 6. října přišli obyvatelé 
k volbám, aby rozhodli, kdo 
usedne v zastupitelstvu obce 
na další čtyři roky. Byl zvolen 
starosta, místostarosta a čle-
nové komisí a výborů. Zastu-
pitelé budou ve funkčním ob-
dobí 2018 – 2022 vést obec, 
pokračovat v rozpracovaných 
projektech a budou mít mož-
nost realizovat nové nápa-
dy. Věžky mají 7 zastupitelů, 
z nichž někteří jsou zároveň 
i členy finančního a kontrolní-
ho výboru.

„Chci poděkovat celému mi-
nulému zastupitelstvu za dob-

rou spolupráci a zejména těm, 
kterým letos skončil mandát. 
Věřím, že nové zastupitelstvo 
bude sehraný tým, nezklame 
vaši důvěru a udělá maximum 
pro naši obec,“ řekl staronový 
starosta Aleš Bosák.

Z minulých 7 zastupitelů po-
kračují i v letošním volebním 
období 4, 3 byli nově zvoleni. 

„Práce zastupitele není jen 
o tom přijít jednou za čas 
něco odhlasovat na zasedání. 
Je to i o pomoci při kulturních 
a sportovních akcích, reali-
zaci nových nápadů a plnění 
zákonných povinností, což 

ukrojí mnoho hodin z volné-
ho času. Prosím proto rodiny 
zastupitelů, aby byly shovíva-
vé a tolerantní, i když to vždy 
není úplně jednoduché,“ do-
dal starosta. 

Vedení obce na léta 2018 – 
2022:

starosta:
Aleš Bosák
místostarostka:
Simona Chromcová 
zastupitelé:
Veronika Mašková
Soňa Prandorfiová 
Radovan Sas 

Martin Suchý 
Lucie Tronečková 

Finanční výbor 
předseda: 
Martin Suchý
členové: 
Lucie Tronečková 
Marek Mrhálek 
- mrhalekmarek@seznam.cz

Kontrolní výbor 
předseda: 
Radovan Sas
členové: 
Veronika Mašková 
Soňa Prandorfiová

Stárnutí populace nejsilně-
ji pociťují malé obce. Větši-
ně vesnic ve Zlínském kraji 
klesá počet obyvatel, ať už 
přirozeným úbytkem, nižší 
porodností nebo také tím, že 
mladí odcházejí žít do měst. 
Mnohdy to není proto, že by 
se nutně museli stěhovat za 
prací, ale proto, že nemohou 
v obci zůstat. Buď nemají kde 
stavět, nebo ve vesnici není 
na prodej žádný dům, který 
by mohli koupit a zrekon-
struovat. Jednou z možností, 
jak zabránit odlivu a úbytku 
obyvatel je zasíťovat pozem-
ky a nabídnout je k odkupu. 
V okolí nedávno parcely pro-
dávaly například Šelešovice, 
Popovice, Němčice či Kvasice. 
I Věžky se k těmto obcím při-
daly, aby do budoucna zajisti-
ly rozvoj vesnice. 

Práce začnou v květnu
V 1. etapě lokality U Mlýna se 

tak už začíná stavět a další ma-
jitelé pozemků už mají vyřízená 
stavební povolení. Aby mohly 
v příštích letech vyrůst rodinné 
domy i v 2. a 3. etapě, schválili 
zastupitelé vybudování dalších 
inženýrských sítí. Protože se jed-
ná o finančně nákladnou investi-
ci, vzala si obec úvěr 13 milionů 
korun. 

„Roční splátka činí maximálně 
1 milion korun tak, abychom 
měli peníze i na ostatní investi-
ce. Z minulosti máme zkušenost, 
že milion korun je obec schopna 
splácet. V době, kdy se dělala čis-
tička a hřiště ve sportovně-spo-
lečenském areálu, byly splátky 
ve stejné výši. A zvládli jsme své 
závazky plnit. Je to sice zásah do 
rozpočtu, nicméně investice je 
nutná pro rozvoj naší vesnice,“ 
řekl starosta Aleš Bosák. 

Od května do konce listopadu 
se bude výstavba realizovat. Díky 
stavbě bude v obci větší praš-
nost, ruch i pohyb nákladních 
vozidel. Starosta bude komu-
nikovat se stavební firmou, aby 
lidé omezení pocítili co nejmé-
ně. Pokud to půjde, budou ná-
kladní vozidla využívat obslužné 
komunikace. Na komunikaci 
vedoucí mimo centrum obce 
okolo hájenky je však omezená 
tonáž. Proto budou muset auta 
jezdit okolo bytovky a obchodu. 

„Domluvíme se s firmou, aby 
auta přes obec nejezdila pade-
sátkou, ale pomaleji. Pokud bu-
dete mít jakýkoliv problém nebo 
dotaz ohledně pohybu aut po 
obci, obraťte se na mě, budu to 
řešit. Také Vám všem dopředu 
děkuji za trpělivost a shovíva-
vost,“ vyzval obyvatele na zastu-
pitelstvu starosta.

Sníží se věkový průměr oby-
vatel

Inženýrské sítě jsou jednou 
z největších akcí za posledních 
několik let. A i když to obec fi-
nančně zatíží, jedná se podle sta-
rosty o nezbytný a důležitý krok.

Věžky jsou jedna z mála obcí, 
kde počet obyvatel mírně stou-
pá. Když bude ve vesnici nová 
zástavba, znamená to dalších 
minimálně 50 obyvatel. Věkový 
průměr majitelů pozemků v lo-
kalitě je 35 let, vesměs se jedná 
o mladé rodiny, které mají nebo 
plánují rodinu. Z čistě finanční-
ho hlediska to pro obec zname-
ná více peněz z rozpočtového 
určení daní. Díky tomu se v obci 
udrží služby. V okolních vesni-
cích budou naplněné školky 
a díky tomu se také udrží kultur-
ní a společenský život v obci.

text: Jana Hlavinková

Rok Muži (do 15. let) Muži (nad 15 let) Ženy (do 15. let) Ženy (nad 15 let) Změna Celkem

2018 20 179 39 173 9 411

2017 23 173 39 167 -6 402

2016 22 175 38 173 9 408

2015 23 170 33 173 5 399

2014 19 172 36 167 -4 394

2013 22 169 36 171  --- 398
zdroj: mvcr.cz
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V NEJUŽŠÍM VEDENÍ OBCE JE SIMONA CHROMCOVÁ Z VLČÍCH DOLŮ 

ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM ZASTUPITELÉ JEŠTĚ ROZHODLI

OBEC DĚKUJE PANÍ DAŇHELOVÉ ZA JEJÍ PRÁCI V KNIHOVNĚ

Po letošních komunálních 
volbách se místostarostkou sta-
la Simona Chromcová z Vlčích 
Dolů. Místní lidé ji velmi dobře 
znají, protože je už 15 let člen-
kou Sboru dobrovolných hasičů 
ve Vlčích Dolech. V komunální 
politice se pohybuje už devátým 
rokem a letos se po volbách sta-
la místostarostkou.

„Funkci místostarostky jsem při-

jala proto, aby jak Věžky, tak Vlčí 
Doly měly svého zástupce v nejuž-
ším vedení. Díky tomu přesně vím, 
co se chystá, jaké jsou plány a kdy 
se budou realizovat projekty ve Vl-
čích Dolech,“ řekla Chromcová.

Poprvé byla zvolena do zastu-
pitelstva v roce 2010, poté opět 
v roce 2014 a i loni na podzim. 
V hasičském sboru zastává funk-
ci jednatelky a stará se o místní 

kapličku. Tu každoročně připra-
vuje na hodovou mši. Také se 
podílí na veškerých aktivitách 
sboru, jako například na akcích 
pro děti u Chaty.

„Byla bych ráda, aby se na mě 
občané nebáli obrátit se svými 
dotazy, nápady a připomínka-
mi a já se je spolu se starostou 
a ostatními členy zastupitelstva 
budu snažit vyřešit. Děkuji Vám 

tímto za projevenou důvěru,“ 
poděkovala Chromcová.

Simona Chromcová žije ve 
Vlčích Dolech s manželem Jind-
řichem od roku 1991. Vychovali 
spolu tři děti Vojtěcha, Františka 
a Jindřišku. Po mateřské dovole-
né začala pracovat v sociálních 
službách, v tomto oboru se po-
hybuje dodnes. 

text: Jana Hlavinková

Obec má vytyčené priority 
pro letošní rok

 Zastupitelé stanovili plány 
pro letošní rok. Budou pokračo-
vat v údržbě remízků, protieroz-
ních mezí a územního systému 
ekologické stability (ÚSES). Na 
uvedené akce získala obec v mi-
nulosti dotace a součástí projek-
tu bylo, že se firma bude o díla 
tři roky na vlastní náklady starat.

 V letošním roce bude také 
dokončen projekt na revitalizaci 
veřejného osvětlení, které je ve 
špatném technickém stavu. 

 Zastupitelé také v rozpoč-
tu vyčlenili peníze na projekt 
na čističku odpadních vod do 
Vlčích Dolů. Letos se bude vyři-
zovat i stavební povolení. 

 Také se chystají dva nové 
projekty na zeleň v krajině. Tím 
by v obci měly být dokončeny 
veškeré krajinné prvky. Jedná se 
o výsadbu stromů a vybudování 
mezí ve Věžkách a Vlčích Do-
lech.

Zastupitelé si snížili odměny 
Od 1. ledna letošního roku 

se změnil zákon o odměňová-
ní členů zastupitelstva. Tabulka 
stanovuje, jakou maximální výši 
odměny mohou zastupitelé, 
místostarosta, členové komisí 
a výborů mít. Na zastupitelstvu 
pak záleží, v jaké výši si odměnu 
schválí. Může se jednat o jakou-
koliv částku, která nepřesáhne 
zákonem stanovenou hranici. 

V loňském roce si zastupitel-
stvo Věžek odhlasovalo odmě-
ny nižší, než měli jeho členové 
v minulém funkčním období. 
Noví členové tak pobírají o 300 
korun méně. Také současná mís-
tostarostka Simona Chromcová 
má o 1 600 korun méně, než 
tehdejší místostarosta. Pobírá 
tak čtyři krát nižší odměnu než 
je maximum, které povoluje zá-
kon.

Rekonstrukce úřadu bude 
pokračovat 

Obec vyčlenila peníze z roz-
počtu na projekt týkající se re-
konstrukce a využití patra budo-
vy obecního úřadu.

 

Obec zasadila „vánoční“ 
strom

Pod zastávku u bytovky ne-
chali zastupitelé zasadit jedli, 
která bude každý rok sloužit 
jako obecní vánoční strom. „Pro 
tento krok jsme se rozhodli, aby-
chom každý rok nemuseli poká-
cet nějaký smrk. Šetříme lesy,“ 
vysvětlil starosta Aleš Bosák. 

Střecha kostela projde 
opravou

Obec přispěje 40 000 korun 
na opravu střechy kostela svaté 
Alžběty. Jedná se o dominantu 
obce, kterou nechal postavit 
Gustav Redlich.

text: Jana Hlavinková

Až do letošního října byla 
knihovnicí ve Věžkách paní 
Zdeňka Daňhelová. Pod jejím 
vedením rapidně přibylo čtená-
řů. Dokázala zaujmout děti, aby 
více četly, pořádala besedy, zá-
jezdy a chodily za ní nejen děti, 
ale i dospělí.

„Velmi děkuji paní Daňhelové 
za její obětavou práci, kterou 

dělala nad rámec svých povin-
ností. Byla čtenáři velmi oblíbe-
ná, děti i dospělí se vždy těšili, 
jakou akci vymyslí příště. Paní 
knihovnici nám záviděli i v Kro-
měříži,“ poděkoval starosta Aleš 
Bosák.  

Také podle Knihovny Kromě-
řížska patřila paní Daňhelová 
mezi nejlepší knihovnice na 

Kroměřížsku. 
„Díky ní se knihovna stala ko-

munitním místem v obci, neby-
la jen půjčovnou knih. Když po-
řádala výlet, zjistila si o daném 
místě informace, doporučila 
čtenářům, ať si přečtou knihy, 
které se vážou k danému mís-
tu a na výletě si o nich povídali. 
Uměla velmi dobře pracovat 

s dětmi, zaujmout je a motivo-
vat je ke čtení. Měla organizační 
talent a pro každého vlídné slo-
vo. Starší občané si za ní cho-
dili popovídat a díky tomu se 
necítili tak sami,“ popsala paní 
Daňhelovou vedoucí úseku re-
gionálního knihovnictví Ivana 
Drobníková. 

text: Jana Hlavinková

Z důvodu konání výstav ZAHRADA VĚŽKY jsme se rozhodli posunout vydání zpravodaje. 
Nově jej budete mít ve schránce vždy v lednu, červnu a říjnu.
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Knihovna má v každé obci své 
důležité místo. V průběhu let se 
její význam změnil, v minulosti 
si lidé chodili pouze půjčovat 
knihy. Dnes si sem děti chodí 
kreslit, hrát, povídat si, knihov-
nice vymýšlí zábavný a naučný 
program jak pro děti, tak i pro 
dospělé. A jinak tomu není ani 
ve Věžkách. Od podzimu má 
knihovna novou knihovnici, kte-
rou je Pavlína Majdová. Ta po-
kračuje v zajetých kolejích své 
předchůdkyně.

„Měli jsme s dětmi strašidelné 
čtení, oslovila jsem zastupitele, 
zaměstnance obce a své kama-

rádky, aby mi pomohli se straše-
ním. Organizovaly jsme s Veroni-
kou Maškovou akci „Česko zpívá 
koledy“, s dětmi jsme malovali 
na svíčky a vymyslela jsem i piš-
kvorkový turnaj,“ vyjmenovala 
aktivity Pavlína Majdová. 

Děti se na turnaj velmi těšily, 
samy si vyrobily diplomy. 

Nová knihovnice akce vymýšlí 
v průběhu roku, děti se jí často 
ptají na Noc s Andersenem, na 
kterou byly zvyklé.

„Přemýšlím, že ji také zorgani-
zuji,“ přemítá knihovnice. 

Děti využívají celou půjčovní 
dobu, kreslí si, hrají piškvorky, 

prohlíží si knížky, povídají si či 
skládají puzzle. Návštěvnost je 
stále stejná. 

„Myslím, že o knížkách mám 
přehled a dokážu lidem poradit 
s výběrem, i když já sama čtu 
převážně fantasy a sci-fi literatu-
ru,“ řekla Majdová. 

„Pro lepší dostupnost informa-
cí jsem založila facebookovou 
stránku „Knihovna Věžky“. Tam 
uvádím nadcházející akce, re-
porty z proběhlých setkání nebo 
sdílím knižní soutěže. Postupem 
času bych chtěla zavést rubriku 
„Čtenáři čtenářům“ a blíže tak 
projit knihovnu s lidmi. Spočí-

valo by to v malých knižních 
recenzích nebo doporučeních 
od jednotlivce, které bych zve-
řejňovala, aby dané dílo oslovilo 
čtenáře i pomocí dojmu z knihy 
a ne jen vlastním dějem.“ 

Knihovnice už má pro děti 
vymyšlený i program na letní 
prázdniny. 3. týden v srpnu se 
bude ve Věžkách konat příměst-
ský tábor. 

„Pojedeme do ZOO, do Dět-
ského světa, půjdeme na pro-
cházku po okolí, zahrajeme si 
hry a uděláme i rozlučku s prázd-
ninami,“ uzavřela knihovnice. 

text: Jana Hlavinková

Rok se s rokem sešel a na nás je, 
abychom se ohlédli zpět a zhod-
notili, co se nám podařilo a s čím 
jsme spokojení. Loňský rok pro 
nás nezačal jarní výstavou, ale už 
v lednu. Domlouvali jsme marke-
tingové strategie, vymýšleli spoty 
do rádií a doprovodný program. 
Nastal duben a s ním  i intenziv-
ní přípravy. Čas utekl jako voda 
a přišel první den jarní výstavy. Ta 
předčila naše očekávání svou vy-
sokou návštěvností, příjemným 
počasím i hojností stánkařů. Vel-
ký úspěch sklidila květinová výz-

doba kostela, kterou zrealizovala 
Pavlína Majdová. Letní etapa vý-
stavy proběhla v klidném duchu, 
jak už to v létě bývá. Hned v zá-
pětí nastal čas na poslední část 
výstavy. Končilo září a v obci se 
to hemžilo návštěvníky. Podzim-
ní výstava se nesla v duchu Barev 
podzimu. V parku byly k zhléd-
nutí traktory a staré zemědělské 
stroje, doplněné ovocem a zele-
ninou ze zahrádek místních oby-
vatel. Nově byla otevřena budova 
sýpky, kde vznikla expozice řeza-
ných květin aranžovaná panem 

Miloslavem Klimkem. Květiny vě-
novala firma LukonBulbs. Starou 
budovu sýpky provoněly tisíce 
květin, což přilákalo nejednoho 
návštěvníka, což byl obrovský 
krok kupředu k našemu rozvoji. 
Nejmenší návštěvníky potěšila 
výstava drobného zvířectva. Také 
dětský svět pod taktovkou Domi-
niky Křižanové se těší narůstající 
oblibě.

Tímto chci poděkovat všem 
zaměstnancům a brigádníkům, 
kteří se podíleli na přípravě výsta-
vy. A také místním obyvatelům 

za jejich trpělivost a toleranci 
v době konání akce.

V letošním roce budeme po-
kračovat v expozicích v parku, 
výstavě řezaných květin v sýpce, 
Dětském světě, infostánku a po-
dobně. Chystáme výstavu drob-
ných zvířátek a expozici k tématu 
včelařství, s čímž nám ochotně 
pomáhají naši stánkaři. Stále se 
snažíme získávat nové vystavo-
vatele a vymýšlet nové věci, které 
zaujmou a posílí naši stálou ná-
vštěvnickou základnu. 

text: B. Kubjatková

STARÁ AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA PŮJDE K ZEMI
Zastupitelé už dlouho pře-

mýšlejí, co se starou zděnou 
budovu autobusové zastáv-

ky, která se už mnoho let ne-
využívá. Nyní se jim naskytla 
možnost spojit síly s Martinem 

Zavadilem při likvidaci staveb-
ního odpadu ze zastávky. Tím 
pádem obec ušetří nemalé fi-

nanční prostředky za pronájem 
drtičky. Navíc bude recyklát vy-
užit na zpevnění polních cest.  

NOVOU KNIHOVNICÍ VE VĚŽKÁCH JE PAVLÍNA MAJDOVÁ

SÝPKU PROVONĚLY TISÍCE KVĚTŮ 
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Poslední sobotu v loňském roce 
se sešli myslivci z našeho sdružení 
spolu s pozvanými hosty a přáteli 
myslivosti na poslední společné 
lovecké akci. Sraz byl v hospodě 
U Rybníka, kde se nás sešlo asi 
50. Po prezenci příchozích přijeli 
policisté, kteří podrobili všechny 
účastníky honu dechové zkoušce 
a zkontrolovali, zda mají platné 
doklady. Není potřeba dodávat, že 
vše bylo v naprostém pořádku.

Poté následoval nástup před 
hospodou, kde všechny přivítal 
předseda sdružení pan Roman Je-
línek spolu s hospodářem, kterým 

je Viliam Bazsó a všechny seznámi-
li s organizací honu. Mluvili o tom, 
co se bude lovit, kudy se půjde, 
kdy bude svačina a upozornili 
účastníky především na bezpečné 
zacházení se zbraní.

Počasí nám přálo. Po svátečním 
hodování všichni uvítali příjemnou 
procházku honitbou z Bojanovic 
až do Věžek. Na závěr jsme se opět 
sešli před hospodou ve Věžkách, 
kde proběhlo ukončení honu spo-
jené s výřadem. Nutno podotk-
nout, že ten, kdo zažil hony z dob 
našich otců nebo dědů s bohatý-
mi výřady, byl by asi trochu zkla-

mán. Většina účastníků však ví, že 
v současnosti je zvěře málo. Proto 
jsou dnešní hony především o se-
tkání kamarádů a lidí, které spojuje 
stejná záliba. Po zhodnocení dne 

nám pan Jelínek popřál všechno 
nejlepší do nového roku a zároveň 
všechny pozval na poslední leč, 
která proběhla v hospodě do po-
zdních nočních hodin.

Již v roce 2017 snažili jsme se 
o nějaké to odlehčení v podo-
bě návštěvy vinného sklípku… 
Jelikož to však nevyšlo, poda-
řilo se pro rok 2018 zajistit akci 
rázu podobného, a to návštěvu 
vinaře (z Mutěnic) přímo v naší 
obci. A, kupodivu, ono to i vyšlo. 
Sobotního večera 10. listopadu 
sešla se chata plná lidí, vína bylo 
dostatek, jídla taky. Začalo se de-

gustací osmi vzorků vín, které si 
pro nás pan „vinař“ přivezl. A že 
všechny chutnaly skvěle! Krátké 
pauzy jedinečného degustační-
ho zážitku nám zpestřoval hrou 
na harmoniku kamarád Martin, 
který sázel do placu jednu „hitov-
ku“ za druhou, doprovázen místy 
i pokusem o zpěv. Došlo dokon-
ce i na Kaťušu v originále. Všichni 
se parádně bavili, veselili, ode-

všad sršela dobrá nálada. K další 
konzumaci bylo již nutno zakou-
pit si nějaké víno přímo od zde 
přítomných pánů, kteří s sebou 
naštěstí přivezli dosti velkou zá-
sobu lahví, takže se dostalo úpl-
ně na všechny a ještě i zbylo. Kde 
se vzala, tu se vzala, byla tu hrající 
reprobedna, která počala (s ma-
lou pomocí) ze svého nitra chrlit 
jednu ladnou píseň za druhou - 

ať už to byly „vypalovačky“ z let 
padesátých, šedesátých, sedm-
desátých, osmdesátých, devade-
sátých… Zpívala se i Internacio-
nála a Píseň práce. A ne jednou! 
V dobré náladě na tanečním 
parketu setrvali někteří poměrně 
dlouho. K vidění byl i kozáček… 
Domů až ráno (téměř s kokrhá-
ním) - ti nejvytrvalejší.

text: R. Sas

„My tři králové jdeme k vám,…“ 
se v sobotu 5. ledna neslo obě-
ma obcemi, neboť probíhala tra-
diční Tříkrálová sbírka pod zášti-
tou Charity České republiky.

Ve Věžkách se koledníci vy-
dali na cestu již úderem deváté 

hodiny ranní, aby stihli navštívit 
všechny domy. V mnohých z nich 
na nás čekalo vlídné přijetí, milé 
slovo a štědří dárci, díky kterým 
se v letošním roce opět podařilo 
překonat loňskou částku o více 
než dva tisíce korun. Celková 

výše obnosu z pokladničky ve 
Věžkách činí 13 211 korun.

Tříkrálová koleda se linula také 
obcí Vlčí Doly, kde se v poklad-
ničce nashromáždilo 2 197 korun. 

Poděkování patří také dětem, 
které s radostí přijaly role králů, 

jež se nebáli vyjít do zasněže-
ných ulic našich obcí a zpívat 
„štěstí, zdraví vinšujem vám…“ 

Děkujeme každému z Vás za 
finanční podporu na pomoc po-
třebným.

text: Marie Krčmářová

Je dlouholetou tradicí nás my-
slivců, že se poslední den roku 
scházíme ke společnému loučení 
s právě končícím rokem. Kromě 
nás myslivců se zúčastňují naši 
přátelé a kamarádi. Dlouhá léta 
jsme chodili ke zlobické chatě, 
ale posledních 5 let se schází-
me u Jelínkovy studánky. Letos  
nás přišlo asi 30. Od rána hořel 
oheň, na kterém si příchozí opé-
kali buřty a klobásy, byla k mání 
i zelňačka a spousta dobrot, které 

přinesli příchozí. Když se sejde to-
lik lidí, co mají společného koníč-
ka, vždy je o čem si povídat. My-
slím si, že se všichni dobře bavili 
a kdo měl zájem, mohl absolvo-
vat rychlokurz maďarštiny od ro-
dilých mluvčích. Počasí nám příliš 
nepřálo, ale i tak dopoledne pří-
jemně uteklo. Na závěr nezbude 
než říct, že jsme zase o rok starší 
a doufat, že se příští rok u studán-
ky ve zdraví všichni sejdeme.

texty: Marcel Majda

zpravodajství

HONY Z DOB NAŠICH DĚDEČKŮ JSOU DÁVNO PRYČ 

VINNÝ SKLEP NARUBY

V TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRCE SE VYBRALO VÍCE PENĚZ NEŽ LONI 

PŘÁTELÉ MYSLIVOSTI SE SEŠLI U JELÍNKOVY STUDÁNKY
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zpravodajství

SCHVÁLENÝ ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE NA ROK 2019 (V TIS. KČ)

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

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

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

Pol. 1121 Par. 3312
 - DPPO  - Hudební činnost

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

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

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

Pol. 1341 Par. 3322
 - MP ze psů Zachování a obnova kult. Památek

Pol. 1343 Par. 3341
 - MP za užívání veřejných prostranství  - Rozhlas a televize

Pol. 1361 Par. 3399
 - Správní poplatky  - Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostř.

Pol. 1381 Par. 3419
 - Daň z hazardních her  - Ostatní tělovýchovná činnost

Pol. 1511 Par. 3421
 - Daň z nemovitosti  - Využití volného času dětí

Pol. 2411 Par. 3429
 - Splátky půjček podnik.fyz.osobám  - Zájmová činnost a rekreace

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

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

Par. 2212 Par. 3631
Silnice  - Veřejné osvětlení

Par. 3612 Par. 3632
 - Bytové hospodářství  - Pohřebnictví

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

Par. 3633 Par. 3639
 - Místní inženýrské sítě  - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený

Par. 3639 Par. 3721
 - Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazený  - Sběr a svoz nebezpečných odpadů

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

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

Par. 6171 Par. 3726
 - Činnost místní správy  - Využívání a zneškodnění ostatních odpadů

Par. 6310 Par. 3745
 - Obecné příjmy z finančních operací  - Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň

Pol. 4XXX Par. 5212
 - Dotace a transfery celkem  - Ochrana obyvatelstva

PŘÍJMY CELKEM 17 218  Par. 5512
 - Požární ochrana - dobrovolná část

Par. 6112
Pol. 8113  - Zastupitelstva obcí

 - Krátkodobé půjčky (do 1 roku) Par. 6118
Pol. 8114  - Volba prezidenta ČR

 - Uhrazené splátky krátodobých půjček Par. 6171
Pol. 8123  - Činnost místní správy

 - Dlouhodobé půjčky (nad 1 rok) Par. 6310
Pol. 8124  - Obecné výdaje z finančních operací

 - Uhrazené splátky dlouhodobých půjček Par. 6399
FINANCOVÁNÍ CELKEM 13 320   - Ostatní finanční operace

Par. 6402
PŘÍJMY 17 218   - Ostatní činnosti jinde neuvedené
VÝDAJE 33 398  Par. 6409
FINANCOVÁNÍ 13 320   - Ostatní činnosti jinde neuvedené
KONTROLA VYROVNANOSTI  ( P - V - F ) 13 320  VÝDAJE CELKEM 33 398  

Rozdíl příjmů a výdajů ve výši 16 180 000,- Kč bude pokryt z: Hypotéční úvěr 13 000  
Finanční prostředky z prodeje pozemků 3 180  

1  2 390  

10  

SCHVÁLENÝ ROZPOČET HOSPODAŘENÍ OBCE VĚŽKY NA ROK 2019   ( v tisících Kč )

PŘÍJMY VÝDAJE

1 387  7 050  

35  41  

112  520  

1 153  

2 766  

60  

160  60  

6  20  

3 000  

450  

1  7  

5  

6  

30  

120  

20  

1  224  

10 190  220  

800  

95  

23  

240  

200  

1 060  

76  

1  

522  20  

13  200  

72  264  

960  

0  

13  
13 000  

320  

25  

93  

4 000  

1 110  

109  

FINANCOVÁNÍ - tř.8

450  

15  180  

6  5 007  

5 016  1  
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zpravodajství

I VE VĚŽKÁCH JSME ZASADILI LÍPU SVOBODY

VYSADILI JSME LÍPU A UDĚLALI 1. LAMPIONOVÝ PRŮVOD 

PYTEL OPĚT ZŮSTAL PRÁZDNÝ 

I ve Věžkách došlo k vysazení Lípy 
svobody a republiky. Bylo docela 

chladno a foukal studený vítr, ale 
i přesto si někteří občané událost 

nenechali ujít a přišli „vhodit svo-
ji lopatu hlíny“ do jámy předem 
připravené. Před výsadbou před-
nesl krátký projev starosta Aleš 
Bosák. Každý, kdo pomáhal se 
zahrnováním jámy, se podepsal 
do Pamětního listu vydaného 
u příležitosti slavnostního zasa-
zení Lípy svobody a republiky ve 
Věžkách.
Lípa byla vysazena na prostran-
ství před zámkem u dětského hři-
ště. Jednalo se o lípu velkolistou 
(Tilia platyphyllos), kterou dodala 
Zahrada Olomouc, s. r. o., Škol-
ka okrasných dřevin Záříčí. Lípa 
velkolistá dorůstá v dospělosti 
až do výše 40 metrů. Naše Lípa 

svobody a republiky měří zatím 
4 metry a obvod kmínku měří  
14 centimetrů. Lípa má i svoji pa-
mětní tabulku, na které stojí: PA-
MÁTNÁ LÍPA – STROM SVOBODY, 
VYSAZENA 17. 11. 2018 PŘI PŘÍLE-
ŽITOSTI 100. VÝROČÍ VZNIKU ČES-
KOSLOVENSKÉ REPUBLIKY.
Jedna taková Lípa svobody již ve 
Věžkách vysazená je. Byla zasaze-
na řídícím učitelem Bohumilem 
Pektorem a dětmi z obecní školy 
ve Věžkách v roce 1968 v zahra-
dě před školou (v současné době 
budova obecního úřadu).

text: S. Prandorfiová

Celá Česká republika oslavovala 
v loňském roce 2018 význam-
nou událost – sté výročí založení 
Československého státu. 28. říjen 
1918 je jedním z nejvýznamněj-
ších dnů v celé naší historii. Tento 
den je spojen s kapitulací císařsko-
-královské rakouskouherské mo-
narchie a koncem 1. světové války. 
Je ale také dnem, kdy se narodil 
společný stát Čechů a Slováků.

I v naší malé vesnici připomněli 
jsme si tuto událost výsadbou 
památné lípy na náměstíčku 
pod Chatou, jež proběhla v další 
významný den – 17. listopadu 
2018. (Tento den zapsán jest 
v kalendáři jako „Den boje za 
svobodu a demokracii“, spojený 
s roky 1939 a 1989; je také jedi-
ným výročím mezinárodního 
významu, které pochází z Čech 

– Mezinárodní den studentů od 
roku 1941).
Za účasti členů místního hasičské-
ho sboru, členů obecního zastu-
pitelstva, spoluobčanů i dalších 
návštěvníků byla po krátkém pro-
jevu slavnostně odhalena cedule 
připomínající tuto událost. Poté 
došlo již na samotný akt výsadby, 
na němž se podíleli přihazováním 
hlíny téměř všichni přítomní.

Při této příležitosti zorganizoval 
místní hasičský sbor také histo-
ricky první lampionový průvod 
ve vesnici, jehož se zúčastnilo 
takřka čtyřicet lidí. Následovalo 
krátké posezení na Chatě, uspá-
ní broučků a čtení pohádek pro 
děti. Po krátké, družné besedě 
rozešli se zbývající přítomní zpět 
do svých domovů.

text: R. Sas

Utekl další rok a opět tu byl čas 
„navštívit“ děti z vlčídolské ves-
nice (i blízkého okolí) a zvědět 
z nebeské knihy, jak na tom 
vlastně po celý ten rok byly. A že 

jich tu máme. Bezmála dvacet! 
Samozřejmě, že jsme se těšili na 
ty mnohde ustrašené tváře, ve 
kterých se ukrývalo kousek pře-
kvapení, očekávání… Tu a tam 

i slzička ukápla, doprovázena 
nesčetným slibováním, leckde 
i přenádherným básnickým či 
pěveckým výkonem. Nikdo na-
konec nebyl odnesen, pytel tedy 

opět zůstal prázdný. Odměna 
byla sladká, k tomu pár vitamí-
nů… Za rok opět - na kontrolu…

text: R. Sas
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OKOLO CHATY JSME VYSADILI BŘÍZKY

JELI JSME NA VÝLET DO BRATISLAVY A GABČÍKOVA 

PŘED VÁNOCI JSME SE VYDALI DO BUDAPEŠTI

Již delší dobu zvažovali jsme 
čím oživit a trochu též zastínit 
prostor kulturně společenského 
areálu u Chaty ve Vlčích Dolech. 
Jen travnatá zeleň vůkol, nikde 
ani kousek stínu… Zbudování 
zastřešení sice částečně pomoh-
lo vyřešit problém se sluncem, 
přesto zde ještě něco pořád ja-
koby „scházelo“. Rozhodli jsme se 

tedy pro výsadbu stromků. Návr-
hy byly různé, volba však padla na 
břízky, jež jsou nejen krásné, ale 
mají i pěkný vzrůst. Ve spolupráci 
s obecním úřadem  pustili jsme 
se v sobotu 27. října do sázení. 
Něco podle plánku „Revitalizace 
návsi ve Vlčích Dolech“, zbytek dle 
vlastního uvážení. Všech 33 mla-
dých břízek našlo své místo, dvě 

z nich dokonce dostaly i jména – 
Lucie a Pavlína (pojmenovány po 
dvou nejmladších brigádnicích). 
Došlo též i na drobné vyrovnání 
terénu zbývajícím kompostem. 
Ještě pár dnů zalévání, aby se 
břízky uchytily a dál už jen čekat 
a doufat, že nás na jaře všechny 
mile překvapí, vypučí a zkrášlí  již 
tak nádherný areál. 

Samotná Chata je po další 
fázi své rekonstrukce a dovy-
bavení zázemím nejen obec-
ním či spolkovým akcím, lze si 
ji také pronajmout na soukro-
mé akce, čehož bylo několikrá-
te v roce 2018 i využito. Více 
informací ohledně pronájmu 
lze získat na obecním úřadě.

text: R. Sas

Jednu říjnovou sobotu jsme 
se z Věžek a Vlčích Dolů vydali 
do Bratislavy a Gabčíkova. Au-
tobus nebyl zcela plný, tak se 
k nám přidalo i několik výletníků 
z Kroměříže. Výlet uspořádala 
naše tehdejší super knihovnice 
Zdeňka Daňhelová. 

Nejdříve jsme docela luxus-
ním autobusem dojeli do přísta-
vu v obci Gabčíkovo, kde jsme 
nastoupili na vyhlídkovou loď 
Morava. Na říjen bylo nádherné 
počasí, sluníčko svítilo a tak jsme 
se během dvouhodinové plav-
by po Dunaji pokochali okolní 
přírodou, přeplavili jsme se přes 
plavební komory, které regulují 
hladinu vody a tím zajišťují ply-
nulou celoroční plavbu. Rovněž 
fungují jako ochrana území před 
záplavami, které v minulosti způ-
sobily značné škody. Plavba přes 
komory byla opravdu zážitkem. 
Během 15 až 20 minut se hla-

dina v komoře zvedla o 24 me-
trů. Na přehradě jsou umístěny 
dvě plavební komory o délce  
27,5 metru a šířce 34 metrů.

Vodní dílo Gabčíkovo bylo 
původně vybudováno jako 
vodní dílo Gabčíkovo - Nagy-
maros v roce 1977. Bylo posta-
veno přibližně kilometr jižně 
od obce Gabčíkovo na jižním 
Slovensku těsně na hranici 
s Maďarskem, podle níž je také 
dílo pojmenováno. Původně 
mělo jít o společnou česko-
slovensko - maďarskou stavbu 
s cílem jednak zabránit zápla-
vám v oblasti a jednak zlepšit 
splavnost Dunaje. Maďarská 
strana však stavbu nedokonči-
la. Přehradní nádrž má rozlohu 
46 km². 

Po návštěvě Gabčíkova nás 
autobus dopravil do Bratislavy, 
kde jsme navštívili Bratislavský 
hrad a pokochali jsme se nád-

hernou vyhlídkou na panora-
ma města.

Po návštěvě Bratislavského 
hradu, obědě a volné zábavě nás 
čekal ještě jeden nezapomenu-
telný zážitek, výlet ke zřícenině 
hradu Děvín, který se tyčí na vy-
sokém ostrohu nad soutokem 
řek Dunaje a Moravy. Hrad Děvín 
stojí na skále ve výšce 212 metrů 

nad mořem a je to národní kul-
turní památka Slovenska. Bylo 
již téměř 18 hodin, tak výšlap na 
Děvín již nebyl možný. Byli jsme 
z toho trošku zklamaní, ale pro-
cházka okolo hradu a sledování 
západu slunce nad soutokem 
Dunaje a Moravy nám vše vyna-
hradily. 

text a foto: Soňa Prandorfiová

Spolu s cestovní kanceláří 
RIALTO jsme uspořádali výlet 
do Budapešti. Autobus pro nás 
přijel do Věžek již ve čtyři hodiny 
ráno, protože nás čekala dlou-
há cesta. Počasí nás překvapilo, 
v Budapešti celý den docela hus-
tě sněžilo. Jako první nás čekala 
návštěva staré části Budína. Po-
dívali jsme se na Budínský hrad, 
Matyášův chrám, výměnu stráží 
u Sándorova paláce, Rybářskou 
baštu a pokochali jsme se vy-
hlídkou na Dunaj s krásnými, 

starými mosty a komplex budov 
Parlamentu, které se nápadně 
podobají tomu londýnskému. 
Odpoledne jsme navštívili slav-
nou a krytou budapešťskou trž-
nici, kde údajně místní lidé chodí 
nakupovat již 150 let, a kde bylo 
možno nakoupit všechno mož-
né, od masných výrobků (ochut-
nat tradiční čabajky chtěl snad 
každý), ovoce, zeleninu, oble-
čení až po různé suvenýry. Bylo 
zde také možné ochutnat místní 
speciality, dát si kávu nebo sva-

řené víno. Následně jsme se pro-
šli po slavné obchodní ulici Váci, 
přes náměstí Vörösmárty též ke 
známým vánočním trhům v Bu-
dapešti, přes Alžbětino náměstí 
až ke katedrále svatého Štěpána. 
Cestou jsme míjeli slavné Buda-
pešťské oko, které je přenosné 
a dosahuje výšky 65 metrů. Musí 
z něj být opravdu nádherný 
výhled na historické centrum 
města. Okolo 18 hodiny jsme se 
ještě při zpáteční cestě projeli 
po slavné Andrássyho třídě oko-

lo budovy Opery (byla bohužel 
zrovna v rekonstrukci) a luxus-
ních obchodů. 

Výlet to byl skvělý, problémem 
byla snad pouze velká jazyková 
bariéra, takže kdo nehovořil 
aspoň trochu anglicky, tak si 
neobjednal ani jídlo či pití v re-
stauraci. No, na druhou stranu 
jsme si odvezli spoustu zážitků. 
Köszönöm Magyarország.

text a foto: Soňa Prandorfiová

zpravodajství
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zpravodajství

VĚŽECKÝ POHÁR 2018 - CELKOVÉ POŘADÍ

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

1. Štěpánka Dytrychová 50 50 100 1. Lucie Dytrychová 50 50 50 50 200

2.-3. Lubomír Uličník 50 50 2. Tereza Nováková 38 38 43 43 162

2.-3. Tobiáš Kroutilík 50 50 3. Barbora Strnková 43 43 86

4.-6. Kristýna Kadláčková 43 43

4.-6. Lucie Krčmářová 43 43

4.-6. Tereza Šimková 43 43 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Vojtěch Borovka 43 43 38 43 167

2. David Sklenařík 38 50 38 126

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 3. Štěpán Gajdoš 50 50 100

1. Pavel Duda 43 50 50 38 181 4. Vilém Hrušák 43 50 93

2. Jakub Daněk 38 43 43 50 174 5. Domonik Kopčil 34 34

3. Nikol Hýsková 34 34 38 43 149

4. Odeta Havlásková 38 34 72

5. Tomáš Kadláček 50 50 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

6. Adéla Štěpařová 31 31 1.-2. Kristýna Mládková 50 50

1.-2. Natálie Dudová 50 50

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

1.-2. Elena Jelínková 43 50 50 43 186 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1.-2. Adéla Bosáková 50 43 43 50 186 1. Michal Sklenařík 50 43 50 43 186

3.-4. Sabina Prandorfi 38 38 2. Jan Koudelka 31 38 28 97

3.-4. Eliška Štěpařová 38 38 3. Vladimír Novák 38 50 88

4. Pavel Kroupa 43 31 74

5. Daniel Hrstka 34 38 72

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 6. Ondřej Heichel 50 50

1. Daniel Hýsek 50 50 50 50 200 7. Jakub Hanák 43 43

2. Leopold Hrušák 43 50 93 8. Marek Večerka 38 38

3. Matouš Krčmář 43 43 9. Jeremy Zdražil 34 34

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

1. Sofie Zavřelová 43 43 38 43 167 1. Jakub Jancek 50 50 100

2. Markéta Jelínková 50 50 38 138

3. Amálie Hrušáková 50 50 100

4. Sofie Havlásková 38 43 81 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Petra Nováková 50 50 50 43 193

2. Ivona Bosáková 43 50 93

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 3. Jana Wallererová 43 43

1. Jaromír Daněk 50 50 50 43 193 4. Petra Pavlíčková 38 38

2. Matěj Perger 38 50 88

3.-4. Petr Zahradník 43 43

3.-4. Ondřej Krčmář 43 43 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Pavel Hýsek 50 50 43 143

2. Jiří Sigmund 31 34 50 115

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 3. Patrik Zavřel 43 38 81

1. Valerie Dudová 50 50 50 50 200 4. Vladimír Novák 28 38 66

2. Viktorie Kluková 38 43 43 43 167 5. Jaroslav Štěpař 50 50

3. Lucie Zahradníková 43 43 6.-7. Dušan Koudelka 43 43

6.-7. Vladimír Fochr 43 43

8. Petr Loupanec 38 38

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 9. Radomír Strnka 34 34

1. Prokop Dytrych 43 43 38 43 167

2. Jindřich Borovka 34 50 43 38 165

3. Lukáš Stavinoha 50 50 50 150

4. Ondřej Sigmund 38 38 34 110

5. Jakub Mládek 31 31

Chlapci starší   ( nar. 2007 - 2008 )

Ženy   ( nar. 2000 a starší )

Muži   ( nar. 2000 a starší )

Chlapci mladší   ( nar. 2009 - 2010 )

Dívky starší   ( nar. 2007 - 2008 )

Dívky nejmladší   ( nar. 2011 - 2012 )

Dorostenci mladší   ( nar. 2003 - 2004 )

Chlapci nejmladší   ( nar. 2011 - 2012 )

Dorostenci starší   ( nar. 2001 - 2002 )Dívky mladší   ( nar. 2009 - 2010 )

Drobečci mladší   ( nar. 2015 - 2016 ) Dívky nejstarší   ( nar. 2005 - 2006 )

Chlapci nejstarší   ( nar. 2005 - 2006 )

Drobečci starší   ( nar. 2013 - 2014 )

Dorostenky mladší   ( nar. 2003 - 2004 )
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Důležité kontakty:

starosta: 
Bc. Aleš Bosák, tel.: 725 518 228, email: starosta@obecvezky.cz
místostarostka: 
Simona Chromcová, tel.: 720 436 706, email: chromcovas@seznam.cz
úřední dny: po, st: 8-12 a 13-17

zastupitelé:  
Veronika Mašková, email: werunka.novakova@seznam.cz
Bc. Lucie Tronečková, email: lucie.troneckova@seznam.cz
Soňa Prandorfiová, email: prando@seznam.cz
Radovan Sas, email: arcala26@gmail.com
Martin Suchý, email: martin.suchy@jtv.cz

manažerka výstav ZAHRADA Věžky:
Bc. Božena Kubjatková, tel.: 728 599 049, info@vystava-vezky.cz

účetní a hospodářka:
Ing. Šárka Zurynková, tel.: 725 121 269, email: ou@obecvezky.cz

vedoucí pracovní skupiny; knihovnice ve Věžkách:
Pavlína Majdová, tel.: 727 962 555

údržba obce
Stanislav Moric, Jan Novák, Jan Bráblík

obchod ve Věžkách:
po – pá: 7:30 – 10:30 a 15:15 – 16:15;  so: 7:00 – 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)

kronikářka:
Soňa Prandorfiová

Plán akcí:

10. února
Dětský karneval
23. února
Masopust
22. - 23. března
Sběr železa
29. března
Seniorské odpoledne
13. dubna
Velikonoční dílna
27. dubna 
Fechtl Cup a Dětská jarní olympiáda
11. května
1. závod Věžeckého poháru
8. června
Myslivecký den nejen pro děti 
15. června
2. závod Věžeckého poháru 
22. červen
Hasičský výlet

různé

PF 2019 
Do nového roku Vám přejeme

moře zdraví, kopec lásky a ranec štěstí.

Nestěžujme si na malichernosti, 
nezabývejme se tím, co nemůžeme změnit 
a nehledejme výmluvy,  proč něco nejde. 

Jedině tak můžeme být spokojení.

To Vám za vedení obce přeje starosta Aleš Bosák.
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volný čas

PO VÁNOČNÍ DÍLNĚ JSME ROZSVĚCOVALI STROMEČEK

PODZIM BEZ DRAKIÁDY SI DĚTI NEDOVEDOU PŘEDSTAVIT

V neděli 2. prosince se konala 
ve Věžkách „Malá vánoční dílna“, 
která byla zakončena rozsvíce-
ním vánočního stromečku. Akci 
pořádal T.J. Sokol Věžky a konala 
se v Hospodě U Rybníka. Děti 
si spolu s rodiči nebo prarodiči 
vyráběly různé vánoční ozdoby, 
dekorace nebo přáníčka. Došlo 
i na zdobení perníčků. Všechny 
výrobky si děti mohly odnést 
s sebou domů. Účast byla veliká 
a děti tvoření velice bavilo. V pod-
večer se všichni oblékli a přesu-

nuli se k autobusové zastávce, 
kde už byl nazdobený vánoční 
stromeček a čekal na rozsvícení. 
V letošním roce byl stromeček 
menší, protože nebyl přinesený 
z lesa pouze pro letošní Vánoce, 
ale byl to stromeček zakoupený 
a zasazený do země, aby mohl 
růst a byl připravený pro vánoč-
ní zdobení i v příštích letech. Po 
rozsvícení stromečku všichni ob-
divovali krásný ohňostroj, kterým 
byla akce ukončena.

text: S. Prandorfiová

Drakiáda neodmyslitelně pa-
tří k podzimním akcím. Děti se 
vždy těší, ale jestli se odpoledne 
vydaří, záleží na tom, zda zrovna 
fouká vítr. Bez něj draci nelétají.

Jedno sobotní odpoledne se 
nadšenci začali scházet za obec-
ním úřadem. Každý si z domu 

donesl svého draka a doufal, že 
právě ten jeho vyletí co nejvýš. 
V jednu chvíli se jich na obloze 
vznášelo i 10.

Těm nejmenším dětem tatínci 
pomáhali dostat draka na oblo-
hu a někdy se u toho i pořádně 
zapotili. Maminky vše sledovaly 

zpovzdálí a i ony si pak zabě-
haly po poli s drakem. Pro děti 
byla přichystaná i vědomostní 
soutěž. Na parkovišti bylo záze-
mí v podobě laviček, židlí a bylo 
připraveno i ohniště.

Po úspěšných i neúspěšných 
pokusech udržet draka ve vzdu-

chu se všichni usadili okolo ohně 
a těšili se na špekáček. 

Podzimní dny jsou krátké, a tak 
rychle utíkají. Všichni se dobře ba-
vili a zapomněli sledovat čas. Děti 
z louky vyhnala až blížící se tma. 

text: J. Hlavinková
foto: D. Křižanová
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I VĚŽKY ZPÍVAJÍ KOLEDY

DĚTI ODPOVÍDALY STRAŠIDLŮM NA OTÁZKY ZE SVĚTA POHÁDEK

volný čas

Již po osmé se po České re-
publice rozezněly koledy v rám-
ci celostátní akce „Česko zpívá 
koledy“. Letos poprvé jsme se 
zúčastnili i my. Ve středu 12. pro-
since jsme se sešli u vánočního 
stromečku pod zastávkou. Počasí 
nám sice přálo, ale i přesto jsme 
se vybavili vánočním punčem 
a zatočili tak s všude přítomnou 
zimou. K našemu překvapení se 
sešlo více než pětadvacet zpě-
váků všech věkových kategorií. 
S odbitím osmnácté hodiny se 
v doprovodu dvou akustických 

kytar roznesly po obci tóny zná-
mých písní, jako Nesem vám no-
viny, Půjdem spolu do Betléma, 
Narodil se Kristus Pán, Vánoce, 
Vánoce přicházejí a dalších.  At-
mosféra okamžiku byla jedineč-
ná, plná pohody a smíchu. Zpě-
váky to tak bavilo, že jsme si jako 
dobrovolný přídavek zazpívali 
Rolničky a Purpuru.  

Rokem 2018 jsme tak započali 
novou sváteční tradici, kterou, 
jak doufám, budeme dlouhé 
roky udržovat. 

text: Pavlína Majdová

V knihovně se pro děti kona-
lo „Strašidelné čtení“. Budova 
obecního úřadu byla proto stra-
šidelně vyzdobena. Hned ven-
ku všechny děti přivítal duch. 
Poté šly ve dvojicích či trojicích 
na stezku odvahy po obecním 
úřadě, kde za svitu svíček odpo-

vídaly strašidlům na otázky ze 
světa pohádek. První zastávka 
byla u čarodějnice, pak u mrtvé 
nevěsty, v prvním patře na ně 
čekala upírka s upírem. Za Bílou 
paní se převlékla nová knihov-
nice Pavlína Majdová, která byla 
hlavním organizátorem akce. 

Jakmile všechny děti absol-
vovaly stezku odvahy, začalo 
čtení při lampě. Posedaly si na 
žíněnky a pod dohledem všech 
strašidel střídavě předčítaly po-
hádku. K pohoštění byl připra-
ven čaj a nějaké sladkosti. Jak-
mile byla kniha dočtená, začalo 

promítání mírně strašidelné, ale 
zábavné pohádky o strašidlech 
s názvem Hotel Transylvánie. 
Promítání skončilo až po osmé 
hodině večer. 

text a foto: Soňa Prandorfiová 

MIKULÁŠ
Jako každý rok navštívil Věž-

ky Mikuláš s anděly a samozřej-
mě s čerty. Je to den, na který 
se děti těší i netěší. Ty menší 
se bojí (hlavně čertů) a ty větší 
se těší na sladkosti, které jim 
andílci rozdávají. Není to ale 
zadarmo, děti nejdříve musí 

odpovědět Mikulášovi na jeho 
otázku, jak moc letos zlobily, 
zazpívat písničku nebo zare-
citovat básničku, a pak teprve 
dostaly svůj balíček sladkostí. 

Jako každý rok „akci“ pořá-
dal Sbor dobrovolných hasičů 
Věžky. 
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