
Věžky jsou členy Spolku pro obnovu
venkova

Myslivecké odpoledne si užily nejen děti. Z bohatého programu si vybral každý. 
Více na stranách 15 a 16.

SLOVO STAROSTY

Spolek pro obnovu venkova je 
poradním orgánem Zlínského kraje. 
Kraj jej bere jako partnera také při 
sestavování dotačního Programu pro 
obnovu venkova, a kromě toho spo-
lupracuje i s ministerstvem pro míst-
ní rozvoj. Na Morkovsku zatím není 
jediná obec, která by byla členem 
Spolku. Až nyní byly Věžky doporu-
čeny Zlínským krajem, aby se staly 
členy, a starostovi Aleši Bosákovi bylo 
nabídnuto členství v předsednictvu.

„Beru to tak, že se nám otevřou dve-
ře k dalším možnostem a meziobec-
ní spolupráce bude lépe fungovat. 
Většina členů Spolku jsou obce na 

Vsetínsku a Hodonínsku. A mají před 
námi ve vývoji 10 let náskok,“ řekl sta-
rosta.

Obec si od členství také slibuje lep-
ší informace ohledně chystaných do-
tačních titulů, protože Spolek jedná 
o  financích přímo s  ministerstvem. 
Členství bude Věžky stát 2 000 korun 
ročně.

Spolek pro obnovu venkova je ne-
vládní nezisková organizace, která 
přispívá k obnově venkova.

„Také pořádá soutěž Vesnice roku, 
do které bychom se chtěli v příštích 
letech zapojit. Tím bychom obec více 
zviditelnili,“ uzavřel starosta.

Milí spoluobčané,

počasí nás letos 
potrápilo. Všich-
ni jsme se po 
dlouhé zimě ko-
nečně těšili na slu-
níčko a místo toho 
celý květen propr-
šel. Nemohli jsme 
vyrazit na kolo, na 
procházku nebo pracovat na zahradě. Po-
časí se projevilo i na pracích v obci. Mě-
síc pršelo a sotva vysvitlo sluníčko, tráva 
rychle vyrostla. Na posekání všech ploch 
v obci pracovníci pilně pracují, takže Vás 
prosím o trpělivost, na všechna prostran-
ství se dostane. Někdy je to trochu boj 
s  větrnými mlýny, protože sotva pose-
čeme na jedné straně obce, na druhé už 
můžeme sekat znovu. A tak stále dokola.

V  souvislosti s  počasím jsme museli 
omezit i  práce na zasíťování pozemků 
U Mlýna. Nicméně malé zpoždění nebu-
de mít vliv na termín předání zakázky, vše 
se stihne včas.

Mám pro Vás hned několik novinek. 
Jako jedné ze dvou obcí ve Zlínském kraji 
se nám podařilo získat finance na veřej-
ný internet, hned dvakrát jsme uspěli při 
žádosti o finanční podporu na infrastruk-
turu na pozemky U Mlýna a  také máme 
peníze na obnovu mezí a remízků.

Stále se něco děje, a  i  když se některé 
projekty ještě nezrealizovaly, neznamená 
to, že jsme na ně zapomněli. Například 
opětovně žádáme o dotaci na Komunitní 
dům.

Mílovými kroky se nám blíží prázdniny. 
Říkám „nám“, protože i my rodiče máme 
jiný režim, než je v období školního roku. 
Přeji všem dětem, ať si užijí volno a Vám, 
rodičům, ať také dokážete vypnout od ka-
ždodenních starostí a naplno se věnovat 
svým ratolestem. Malé jsou jen jednou.

S úctou, Aleš Bosák

www.obecvezky.cz

foto: Z. Daňhelová
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Pod obcí leží spletitá síť kanalizačního 
systému. Zastupitelé však nevědí, v jakém 
technickém stavu jednotlivé úseky přesně 
jsou, a proto využijí možnosti zaplatit z do-
tace takzvaný pasport. Na základě průzku-
mu pomocí kamerového systému bude 
přesně zmapovaný stav kanalizace.

„Máme zpracovaný pasport veřejného 
osvětlení a  místních komunikací. Kanali-
zace nám chybí. Budeme mít v ruce kom-
pletní pasport. Díky tomu budeme mít 
přehled o každém jednom úseku,“ řekl sta-
rosta Aleš Bosák.

Výsledkem tohoto projektu bude pře-

hled životnosti jednotlivých úseků kana-
lizace a  soupis potřebných oprav. Budou 
zmapovány jednotlivé přípojky a  také 
balastní vody, které pak protékají čističkou 
odpadních vod.

Dotace z operačního programu zaměst-
nanost a činí 95 %.

Stavební pozemky v  lokalitě U  Mlýna 
se připravují už několik let. Obec mu-
sela získat veškerá povolení, vysoutě-
žit dodavatele na inženýrské sítě, ne-
chat udělat hydrogeologický průzkum 
a  v  neposlední řadě pozemky prodat 
zájemcům o  bydlení. Všechny jsou už 
prodané kromě jednoho, který je re-
zervovaný. Vesměs se jedná o  mladé 
rodiny, část parcel koupili i místní. Je-
den rodinný dům už je téměř hotový, 
další staví nebo si vyřizují příslušná 
povolení.

Co se týče dané lokality, je potřeba 
v  ní udělat infrastrukturu, chodníky, 
příjezdové cesty a inženýrské sítě. A je-
likož se jedná o investici v řádu něko-
lika milionů korun, pokusila se obec 
získat na akci dotaci. Starostovi Aleši 
Bosákovi se podařilo získat peníze ne-
jen ze Zlínského kraje, ale také z minis-
terstva pro místní rozvoj.

Dva miliony půjdou ze Zlínského kraje
Zlínský kraj loni vyčlenil pro každou zne-

výhodněnou obec na Morkovsku 3,5 milio-
nu korun, které mohou obce čerpat během 
tří let. Primárně jsou peníze určeny na obno-
vu obecního majetku, ať už budov, chodní-
ků či veřejného osvětlení.

Starosta Aleš Bosák přišel před hodnotí-
cí komisi s návrhem, aby Věžky mohly část 
peněz využít na vybudování infrastruktury. 
Přitom v  podmínkách Zlínského kraje je 
napsáno, že peníze nemůžou být využity 
na výstavbu místní komunikace k lokalitám 
pro novou výstavbu bytových a rodinných 
domů. Přesto se starostovi podařilo dotaci 
získat a Věžky jsou tak jediná obec z mikro-
regionu Morkovsko, která získala peníze ne 
na obnovu stávajícího majetku, ale na vybu-
dování nového.

Obec z dotace na vybudování místní ko-
munikace dostane 2 miliony korun, další 
1 717 517 korun přidá ze svého rozpočtu.

Účelem dotačního Programu na pod-
poru obnovy venkova je odstranit znevý-
hodnění regionu v  porovnání s  ostatními 
obcemi v kraji. Starostové tak mají možnost 

zkvalitnit podmínky pro život pro místní 
obyvatele.

Na sítě připadne z dotace více než 
milion korun

Další dotaci na technickou infrastrukturu 
v  lokalitě U  Mlýna dostala obec z  minis-
terstva pro místní rozvoj. Výše dotace činí 
80 000 korun na jeden pozemek zainvesto-
vaný z podprogramu, na kterém vzniknou 
rodinné domy. Finance jsou určeny pro za-
síťování 14 rodinných domů. Podmínkou je, 
že do 5 let od zkolaudování inženýrských sítí 
musí být postaveno 70 % domů. Následná 
výstavba rodinných domů musí být ukon-
čena nejpozději do 8 let. Pokud se podmín-
ky nesplní, bude obec Věžky sankcionována 
ve výši součinu počtu rodinných domů, 
které se nepodařilo zkolaudovat a připojit. 
Obec myslela i na tuto variantu a do smlou-
vy s  majiteli pozemků nechala zapracovat 
povinnost vystavět rodinné domy do 5 let 
od kolaudace inženýrských sítí. Pokuta za 
nesplnění této podmínky je 100 000 Kč. 
Obec z dotace získala 1 120 000 Kč.

 Na prvky krajinné zeleně a ÚSES ve Vlčích Dolech se obci 
podařilo získat dotace, projektová cena obou zakázek činí cca 
5 milionů korun. V současné době proběhlo otevřené výběro-
vé řízení, z něhož vzejdou dodavatelé zakázek. Nabídky před-
ložilo 5 firem, z nichž bude vybrána ta, která navrhla nejnižší 
cenu a nabídka bude po formální stránce v pořádku.

 Projekt na „Realizace ÚSES Věžky“ řeší obec od roku 2016 a vše je 
na mrtvém bodě. Jedna z firem podala námitku proti výběrovému 
řízení na dodavatele. Po konzultaci s právníkem Věžky námitku fir-
my zamítly. Obci hrozilo, že bude muset projekt úplně zrušit. O pe-
níze by ale nepřišla. Státní fond životního prostředí prodloužil obci 
termín do 30. listopadu. To znamená, že do té doby musí předložit 
všechny potřebné dokumenty včetně dodavatele zakázky.

 Za loňský rok obec z dotací čerpala 4,9 milionu korun. Na-
příklad na veřejně prospěšné práce, opravu kapličky ve Vlčích 
Dolech, na realizaci LBK 2, 3, 12, 13 a LBC 6 a také na realizaci 
výsadby protierozních mezí.

 Z důvodu finančně nákladného strojního vybavení hasič-
ského automobilu Ford Tranzit vypracoval starosta obce pro-
vozní řád vozidla, který zastupitelstvo vzalo na vědomí. Nově 
tak bude moci auto vyjet pouze na základě cestovního příkazu.

 Zastupitelé schválili prodej pozemků číslo 1487/20,1487/1 
část A. Prodejní cenu stanoví finanční výbor. Obec si také ne-
chá znalcem stanovit cenu parcely číslo 247.

texty: Jana Hlavinková

Připravuje se pasport kanalizační sítě

Infrastruktura U Mlýna bude financovaná ze dvou dotací

Ze zasedání aneb o čem zastupitelé ještě jednali
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Jak už bylo řečeno, obec získala 2 miliony 
korun na vybudování komunikací v lokalitě 
U Mlýna. Zlínský kraj tak podpořil obce, kte-
ré patří mezi znevýhodněné. Do roku 2022 
mají Věžky čerpat ze stejného dotačního 
titulu ještě 1,5 milionu korun a  zastupitelé 
řešili, do čeho je investují. Je potřeba, aby 
se ještě letos rozhodli, zda peníze vyčerpa-
jí v  jednom roce, nebo si je rozdělí na dvě 
akce, jednu v roce 2020, druhou v roce 2021.

„Prioritou je pro nás oprava zatrubněného 
potoka ve Vlčích Dolech. Na jednom místě 
totiž hrozí zborcení a  náklady na investici 
jsou cca 2 miliony korun,“ vypočítal starosta 
Aleš Bosák.

Obec se ještě snaží domluvit se na mož-
nosti spolufinancování oprav s firmou Fatra 
a. s., která je nástupcem Technoplastu. Ten 
před desítkami let zavážel Vlčí Doly plasto-

vým odpadem a vybudoval zatrubnění.
„Kdyby Fatra opravy zaplatila či na ně při-

spěla, použili bychom peníze z dotací na fi-
nancování jiných projektů,“ uzavřel starosta.

Wifi připojení je už dnes bráno jako 
standard. V  restauracích, kavárnách, 
autobusech, vlacích i  veřejných budo-
vách se často můžete bezplatně připo-
jit na internet. Tyto aktivity podporuje 
i Evropská unie, kdy se prostřednictvím 
projektu WiFi4EU snaží lidem zpřístup-
nit kvalitní internetové připojení právě 
na veřejných prostranstvích. Obce měly 

možnost zapojit se do výzvy a  získat 
15 000 euro na vybudování Wi-Fi hot-
spotů ve veřejných prostorách jako 
jsou parky, náměstí, úřady, knihovny 
či zdravotní střediska. Věžky ve 2. kole 
výzvy s žádostí o dotaci uspěly a zapo-
jily se tak mezi 3 400 měst a obcí v celé 
Evropské unii, které budou moci čerpat 
peníze.

„Ze Zlínského kraje jsme dotaci dostali 
jen my a Jankovice. Vytipujeme místa, kde 
internet bude. Určitě jej dáme do parku, 
do sportovně-společenského areálu a po-
kusíme se jej dostat i do Vlčích Dolů,“ nastí-
nil plán starosta Aleš Bosák.

Přesný datum instalace ještě není znám, 
obec se musí dohodnout s firmou, která 
připojení poskytne.

Obec ve spolupráci s knihovnicí Pavlínou 
Majdovou podala žádost na ministerstvo 
kultury, aby se pokusila získat finanční pro-
středky na technické vybavení knihovny. Mi-
nisterstvo totiž poskytuje peníze na pořízení 
nového počítače a  dataprojektoru včetně 
plátna. Věžky nakonec byly mezi úspěšnými 
žadateli.

„Počítač a  dataprojektor bude využí-
vat knihovna na přednášky a promítání 
při svých akcích. Také je využijeme při 
seminářích a  školeních,“ vyjmenoval 
starosta Aleš Bosák.

Ministerstvo vypsalo dotace proto, 
aby se v knihovnách obměnilo zastara-
lé počítačové vybavení, čímž dojde ke 

zkvalitnění služeb pro čtenáře.
Obec už má zařízení nainstalované, 

nyní čeká na pokyn, aby mohla zažádat 
o proplacení dotace.

Výše pořizovacích nákladů činila 
48 400 korun, dotace je ve výši 33 000 
korun.

texty: Jana Hlavinková

Každoročně bývá první společnou akcí 
místních myslivců brigáda za účelem 
očisty pozemků v okolí Věžek. V letošním 
roce jsme se sešli v  dubnu a  opět pro-
běhl sběr odpadků, které někteří občané 
neukládají na vyznačené místo v  obci, 

ale vyhazují po okolí. Nepořádku bylo 
nasbíráno na traktorovou vlečku. Našlo 
se opravdu všechno možné: ojeté pne-
umatiky, PET lahve, plasty, hadry a  po-
dobné věci. Naše obec má krásné okolí, 
a proto máme zájem chránit životní pro-

středí, které je pro nás všechny důležité.
Další akcí bylo obnovení pachových 

ohradníků podél silnice Zlobice  – Věž-
ky  – Srnov, abychom předešli ztrátám 
na zvěři a zajistili bezpečnost silničního 
provozu.

Prioritní akcí je oprava zatrubnění potoka ve Vlčích Dolech

Na veřejných prostranstvích bude dostupné wifi připojení

V knihovně je nový dataprojektor a počítač

V katastru obce jsme uklidili vlečku odpadu

Část Vlčích Dolů leží na skládce plastového odpadu.
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Vzhledem ke zvyšujícím se nárokům kla-
deným na práci dobrovolných hasičů jsme 
se rozhodli požádat o neinvestiční dotaci za 
účelem nákupu odpovídajících osobních 
pomůcek (dále jen OOP). V současné době 
je jednotka vybavena nedostatečným po-
čtem OOP, které jsou mimo jiné určeny 
pouze pro zdolávání požárů na volném 
prostranství (obleky Bushfire), a je tak třeba 
postupně doplňovat OOP se zvýšenými 
ochrannými vlastnostmi (vícevrstvý zásaho-
vý oděv) pro všechny členy jednotky. Jed-
notka sboru dobrovolných hasičů získala 
dotaci ze Zlínského kraje ve výši150 000 Kč 
(70 % z celkové částky 215 000 Kč).

Současně pracuje zřizovatel jednotky na 
pořízení cisternové automobilové stříkačky 
(dále jen CAS), kterou by se zvýšila akce-
schopnost jednotky, zvláště vezmeme-li 
v  potaz dislokaci naší obce mezi dvěma 
stanicemi Hasičského záchranného sboru 
Zlínského kraje přibližně ve vzdálenosti 10 
km jak z jedné, tak z druhé strany. Jednotka 
tak bude díky CAS schopna provádět ha-
sební práce z vlastního vodního zdroje za 
použití odpovídajících prostředků osobní 
ochrany.

V návaznosti na výše uvedený záměr 
pořízení CAS, je vypracován projekt 
k vybudování nového zázemí jednotky 

(stavba nové hasičské zbrojnice), které 
bude odpovídat našim potřebám, jak 
po stránce ustavení techniky, šaten pro 
zásahovou jednotku, včetně sociálního 
zařízení, tak i  místnosti pro provádění 
odborné přípravy jednotky.

Naši odbornou přípravu bychom 
v  budoucnu chtěli rozšířit, mimo kurz 
práce s  přenosnou ruční motorovou 
pilou z  roku 2017, také o  kurz nositelů 
dýchací techniky, který by nám zároveň 
s  odpovídajícími pomůckami umožnil 
práci v  dýchací technice. Členové jed-

notky by tak mohli u požáru efektivněji 
a bezpečněji vykonávat práci hasiče.

Ochranné pomůcky, na které jsme 
získali dotaci, odpovídají potřebám 
ochrany a  pracovního komfortu u  dr-
tivé většiny zásahů a  činností naší jed-
notky. Jedná se o  likvidaci následků 
větrných smrští, bleskových povodní 
s  následnými sesuvy půdy či požární 
asistence při pořádání “Zahrady Věžky”, 
která se koná několikrát do roka. A také 
v neposlední řadě onu, již zmiňovanou, 
likvidaci požárů.

Zlínský kraj vyhlásil třetí vlnu kotlíkových 
dotací. Ty jsou určeny pro vlastníky a spo-
luvlastníky rodinných domů, které jsou 
vytápěny kotlem na pevná paliva s ručním 
přikládáním. Ten musí být zároveň připojen 
na otopnou soustavu a komínové těleso.

Z dotace lze starý kotel vyměnit za nový 

na biomasu, plynový kondenzační kotel 
či tepelné čerpadlo. O finanční podporu 
jde žádat i zpětně na kotle zakoupené od 
15. července 2015.

Kraj zveřejnil seznam kotlů podporova-
ných z dotace. Lze získat až 80 % způso-
bilých výdajů, nejvýše však 120 000 Kč na 

tepelné čerpadlo, kotel na biomasu a ply-
nový kondenzační kotel. Žádost musí být 
podána elektronicky v období 10. 9.–15. 10. 
K ní je potřeba přiložit fotodokumentaci 
starého plynového kotle či kamen a ku-
chyňského sporáku.
Více informací na www.kr-zlinsky.cz/kotliky.

Obecní kompostárna už praská ve švech 
a zároveň je potřeba, aby obyvatelé co nej-
více třídili odpad a neházeli trávu, listí a vět-
ve do popelnic. Lidé sice mají k  dispozici 
kompostéry, ty jsou však malé a mnohdy už 
dosluhují. Proto se Věžky zapojily do projek-
tu Regionální rozvojové agentury Východ-

ní Moravy a obyvatelé tak dostanou nové, 
prostorné kompostéry, které odlehčí obec-
ní kompostárně.

„Pro každé číslo popisné je připravena 
nádoba o objemu 1 050 litrů. Vícečlenná ro-
dina dostane dva. Pokud všechny nerozdá-
me, budou se o ně moci přihlásit zájemci, 

kteří mají velkou zahradu a  využijí je,“ řekl 
starosta Aleš Bosák.

Obec za 115 000 korun získá 200 kusů ná-
dob, k  rozdání kompostérů dojde během 
června. Po pěti letech užívání propadnou 
do majetku uživatelů.

texty: Jana Hlavinková

Hasiči získali dotaci na vybavení jednotky ochrannými pomůckami

Kraj poskytuje dotaci na výměnu starých kotlů

200 kusů nádob odlehčí kompostárně

foto: J. Hlavinková
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Stalo se již tradicí, že se ve Věžkách 
a Vlčích Dolech uctívají oběti 1. světo-
vé války. Nejinak tomu bylo i  v  sobotu 
3.  května. První věnec položili starosta 
Aleš Bosák a  místostarostka Simona 
Chromcová k pomníku ve Věžkách před 
kostelem svaté Alžběty. Starosta také 
přednesl vzpomínkový projev. Druhý 
věnec byl položen u pomníku na počest 
sestřeleného amerického letce Jamese 
Hoffmana ve Věžkách a třetí věnec pat-
řil k Pomníku padlých a zemřelých vojí-
nů v 1. světové válce ve Vlčích Dolech.

text a foto: S. Prandorfiová

Obec už v  minulosti žádala o  dotaci 
na Komunitní dům. Uspěla, avšak ocitla 
se v  náhradnících. Nyní starosta objevil 
možnost zafinancovat projekt z jiného do-
tačního titulu, který vypsalo ministerstvo 
pro místní rozvoj. Podmínkou však bylo 
zapsání objektu do seznamu takzvaných 
brownfield.

„Zapsali jsme jak dílny, tak sýpku, aby-
chom měli v  budoucnu větší možnosti 
získat dotace,“ vysvětlil starosta Aleš Bosák.

Pokud se podaří získat dotaci, obec 
bude muset přidat 30 % částky na uzna-
telné náklady ze svého. Projektová cena 
na Komunitní centrum je vyčíslena na 19 
milionů korun. Zda obec se žádostí uspěla, 
budou zastupitelé vědět v září nebo říjnu 
letošního roku.

Brownfield je termín pro nemovitosti, 
které nejsou dostatečně využívané a chát-
rají. Většinou se jedná o objekty, které v mi-
nulosti sloužily pro zemědělskou či průmy-
slovou činnost a dnes leží ladem.

Už několikrát se stalo, že byla na obec 
doručena žádost, zda je možné rybník ve 
Věžkách pronajímat za účelem rybolovu. 
Naposledy od jednoho místního obyva-
tele, a proto se zastupitelé touto otázkou 
na svém posledním zasedání zabývali.

„Zatím nemáme zájem rybník prona-

jímat. Spíše určíme provozní pravidla 
a budeme vydávat povolenky, abychom 
měli přehled, kdo tam chodí rybařit,“ 
uvedl starosta Aleš Bosák.

O  přesných podmínkách bude obec 
jednat. Například si zjistí, jak to funguje 
v  jiných vesnicích. „Věříme, že občany, 

kteří tam chodí rybařit, neodradí zave-
dení nových pravidel,“ vysvětlil starosta.

Obec chce také podpořit obyvatele 
v  možnostech trávit volný čas zajíma-
vým koníčkem namísto pasivního odpo-
činku doma u televize.

texty: Jana Hlavinková

Při pietním aktu se uctila památka obětí

Věžky se snaží na druhý pokus získat dotaci

Rybník se za účelem rybolovu pronajímat nebude

Na seznam brownfield je zapsaná i sýpka.
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Vyhlášky o místních poplatcích již byly 
neaktuální, a  proto vedení obce přistou-
pilo k  jejich přepracování. Vyhláška o ko-
munálním odpadu byla platná od roku 
2016, za psy byla naposledy aktualizována 
v roce 2010.

„Se zastupiteli jsme uvažovali o  za-
vedení poplatku za zabrání veřejného 
prostranství. Spolu s  tím už jsme rovnou 
upravili i  vyhlášku ohledně komunálního 
odpadu,“ řekl starosta Aleš Bosák.

Zvyšují se náklady za svozy odpadů, 
dále počítá s  rizikem, že po roce 2024 

bude zákaz skládkování úplně a poplatek 
za uložení na skládce se zvýší o  desítky 
procent. Dnešní systém poplatku za ko-
munální směsný odpad je nastaven tak, 
že by měl lidi motivovat, aby více třídili.

„Za rok 2015 jsme uložili na skládku cca 
77 tun, za rok 2016 81 tun, za rok 2017 83 
tun a za rok 2018 už 104 tun. Nemůžu říct, 
že by se vůbec netřídilo, ale chci obyvate-
le ještě víc motivovat,“ uvedl starosta Aleš 
Bosák.

Každý rok obec udělá aktualizaci po-
platku za uložení směsného komunálního 

odpadu dle nákladů za rok zpětně a podle 
toho se stanoví poplatek. Je tedy možné, 
že se tedy poplatek sníží o 50 či 100 korun, 
pokud budou lidé dobře třídit. V  opač-
ném případě se poplatek zvýší.

Co se týká užívání veřejného prostran-
ství, vyhláška vzešla v platnost v roce 2003. 
Také už byla neaktuální a v některých čás-
tek odporovala dnešním zákonům.

Poplatky za psy byly stejné od roku 
2010. Základní cena za jednoho psa zůsta-
la 50 Kč, za každého dalšího psa se zvedla 
z 80 Kč na 100 Kč.

Věžky každoročně přispívají spolkům 
a organizacím na jejich činnost. I v  letoš-
ním roce měly organizace možnost po-
žádat obec o finanční podporu. Zastupi-
telstvo všechny žádosti pečlivě zvážilo 
a rozhodlo, komu budou dotace přiděle-
ny a v  jaké výši. Jedná se o  spolky, které 

zajišťují sportovní, společenské a kulturní 
akce v  obci. Ty pak investiční a  neinves-
tiční dotace použijí například na náklady 
spojené s pořádáním akcí, nákup pomů-
cek, občerstvení, ceny do soutěží, nákupy 
drobného materiálu a podobně.

texty: Jana Hlavinková

Výše poskytnutých dotací na rok 2019:

SDH Věžky: 25 000 Kč
SDH Vlčí Doly: 25 000 Kč
MS Troják Věžky-Zlobice: 25 000 Kč
TJ Sokol Věžky: 25 000 Kč

Obec aktualizovala vyhlášky o místních poplatcích

Obec podpořila spolky částkou 100 000 korun

Obec Věžky

00287865

32,014

  700 414

tun

MJ
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ZAHRADA Věžky se každoročně roz-
růstá o nové vystavovatele i doprovodný 
program. Tím, že pořadatelé zavedli ex-
pozice, rozšířili Dětský svět, naaranžovali 
květiny v  sýpce a  obohatili kulturní vy-
stoupení, stoupla obliba výstavy i u mla-
dé generace. Dnes už chodí do Věžek ne-
jen senioři, ale i rodiny s dětmi.

„Návštěvníci zjišťují, že si u nás mohou 
nejen nakoupit vše pro dům i  zahradu, 
ale i strávit příjemný den s celou rodinou. 
Jarní etapa se nesla v duchu péče o pří-

rodu. Přichystali jsme expozici Země  – 
Planeta života, kde jsme ukázali rozdíly 
mezi krásnou a zdevastovanou přírodou. 
V  sýpce měla výstavu firma EKO-KOM. 
Návštěvníci se dozvěděli, jak se recykluje 
a pod platanem se děti zábavnou formou 
naučili, jak třídit odpad,“ řekla manažerka 
výstav Božena Kubjatková.

Pod platanem nechyběl ani tolik ob-
líbený Dětský svět, kde ti nejmenší ná-
vštěvníci našli vše, co jejich srdce žádá.

Kromě toho návštěvníci zhlédli výsta-

vu 60 druhů tulipánů, narcisů a  hyacin-
tů. Děti si pohladily zvířátka v mini ZOO, 
zhlédly divadélko O Kůzlátkách a přišel za 
nimi i Balonkový klaun. Opět byl otevřený 
kostel svaté Alžběty s květinovým aranž-
má.

„Letos jsme zavedli novinku, úschovu 
nákupu po dobu výstavy zdarma a rozší-
řili jsme odpočinkové zóny. Už teď pracu-
jeme na letní a podzimní etapě,“ uzavřela 
Kubjatková.

text a foto: Jana Hlavinková

ZAHRADA Věžky láká kromě seniorů i rodiny s dětmi

Jarní část výstavy navštívil i předseda Českého zahrádkářského svazu 
Stanislav Kozlík se svojí ženou. Na fotografii je s manažerkou výstav 
Boženou Kubjatkovou (zcela vlevo) a se starostou Alešem Bosákem 
(zcela vpravo).
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Od pamětníků, kterých už bohužel ve 
Věžkách není mnoho, se můžeme do-
zvědět o naší obci spoustu zajímavé-
ho. A tak mne napadlo, že by společ-
né vzpomínání mohlo být zajímavé 
nejen pro mne. Jako první jsem oslo-
vila paní Anežku Skoupilovou. Po-
ložila jsem jí pár otázek, na které mi 
velice ochotně odpověděla a svolila, 
že o našem povídání mohu napsat do 
kroniky a  do Zpravodaje obcí Věžky 
a Vlčí Doly.

Paní Skoupilová se ve Věžkách 
narodila

Paní Anežka Skoupilová se narodi-
la v  roce 1929 a  je rodačka z Věžek. Ani 
jeden z  rodičů však z Věžek nepocházel. 
Maminka se sem přivdala. A jak to tak dří-
ve bývalo, byla v domácnosti. Tatínek byl 
vyučen malířem písma a  než se oženil, 
hodně cestoval. Byl také členem Sokola 
a cvičil ve Vídni a v roce 1908 i v Budapeš-
ti. S maminkou měli menší hospodářství. 
Tatínek si koupil auto a za 1. světové války 
vozil v  koželužnách v  Otrokovicích klih. 
Ve volných chvílích se věnoval ochotnic-
kému divadlu.

Do školy chodila paní Skoupilová ve 
Věžkách a  ve Zborovicích. Po škole byla 
chvíli doma. Jakmile byl ve Věžkách zří-
zen zemědělský útulek pro děti, starala se 
spolu s Františkou Horákovou o předško-
láky. Pracovala také v  Dětském domově 
v Morkovicích.

Dříve bývalo v obci hodně řemeslníků
Během rozhovoru vzpomínala také na 

to, jak to vypadalo ve Věžkách za jejího 
mládí. Žil tady například holič pan Valen-
ta, svoji živnost provozoval v domě, který 
nyní patří Martinu Majdovi. Pak tu měl 
obchod s  pekárnou pan Calaba, což si 
někteří z nás ještě pamatují. V Záhumení 
byl švec, stařeček Náplava, u potoka (kde 
dříve bydleli Lukášovi) byl kovář pan Poli-
šenský, který pracoval pro statek. Synem 
kováře byl řídící učitel Polišenský, který 
učil v Morkovicích a později bydlel ve Věž-
kách v Záhumení. Bylo tu také zahradnic-
tví, které měl Martin Štolfa a určitou dobu 
byl i předsedou obce. Ještě před ním ve 
Věžkách měl zahradnictví pan Franěk, kte-
rý dodával zeleninu zámeckým pánům 
Redlichům. Byly tu dvě hospody, mlýn 
a pivovar, ze kterého se pak udělaly dom-
ky pro dělníky ze statku. Dále tu byl kravín 
s mlékárnou, konírna a vepřín.

Za války ubytovali Maďary i Němce
A  jak vzpomínala paní Skoupilová na 

válku? Pamatuje si, že tatínek měl na stě-
ně velkou mapu, na které měl špendlíky 
označeno, jak postupovala fronta. Ke konci 
války přišli do Věžek nejdříve Maďaři, kteří 
bydleli u nich doma. Když viděli na stěně 
tu mapu, tak ji hned opravili, že fronta již 
postoupila. Tatínek uměl maďarsky i  ně-
mecky, tak jim rozuměl. Poté prošli Věž-
kami Rumuni a nakonec Němci. Ti se také 
u nich ubytovali a chovali se k nim prý sluš-

ně. Na jejich dvoře prý měli několik vozů 
plných různých věcí, například jízdních kol.

Byla i předsedkyní Svazu žen
Protože byla paní Skoupilová dlouho-

letou sousedkou jednoho z  mých před-
chůdců pana kronikáře Antonína Buksy, 
zeptala jsem se jí, jaký to byl člověk. Po-
věděla mi, že pan Buksa byl moc hodný 
pán. Jeho manželka pracovala ve Věžkách 
v kanceláři. Byl letec, major a pak učil v Jo-
sefově na vojenské škole. Ze zdravotních 
důvodů však musel odejít do důchodu. 
Kroniku psal velice pečlivě a věnoval tomu 
hodně svého času. Psal perem a  inkous-
tem u svého oblíbeného stolu a občas si 
za ním chodila popovídat.

Na závěr jsem se jí zeptala, co měla na 
Věžkách ráda. Odpověděla mi, že snad 
všechno, že tady byla spokojená. Vedla 
aktivní život. Byla členkou Sokola, cvičili 
i na Spartakiádě v Praze, sázeli stromy na 
Oulehlu, rádi chodili s přáteli na procház-
ky po Věžkách a okolí, nebo koupat se do 
parku, kde byl dříve bazén, hráli i volejbal. 
Byla také dlouholetou předsedkyní Svazu 
žen ve Věžkách. Se svazem žen chodily 
na různé brigády, pořádaly kulturní akce, 
zájezdy, hrály divadlo a  také chodily přát 
jubilantům k jejich výročí.

Povídání s  Anežkou Skoupilovou bylo 
velice zajímavé a ukázala mi i spoustu sta-
rých fotografií. Na závěr jsem jí poděkovala 
za zajímavé odpoledne.

text: S. Prandorfiová

Ve Věžkách se koná spousta různých 
společenských, kulturních i  sportovních 
akcí. Pořádá je Sbor dobrovolných ha-
sičů Věžky, Myslivecké sdružení Troják 
Věžky – Zlobice, T. J. Sokol Věžky a obec-
ní úřad. Jako kronikářka se pochopitelně 
akcí účastním a pořizuji z nich fotografie. 
Akcí se u nás pořádá opravdu hodně, a tak 
se stalo, že jsem měla spoustu fotografií, 
které kromě mne nikdo neviděl. Přemýš-
lela jsem, jak je nejlépe uchovat a napad-
lo mne udělat z  nich fotoknihy. Jejich 
výhodou je, že mají dlouhou životnost, 
vynikající odolnost, profesionální vazbu 

a v neposlední řadě (díky digitálnímu tisku 
a  fotopapíru nejvyšší kvality vyvinutého 
speciálně pro výrobu foto knih) nádher-
ně barevné fotografie, které se vyznačují 
vynikající sytostí barev, výbornou ostrostí 
a jasem.

Zastupitelstvo obce můj nápad schváli-
lo, a tak mají Věžky nejen elektronicky ve-
denou kroniku, ručně psanou kroniku, ale 
i své fotoknihy. Za každý rok bude vydána 
vždy jedna, ve které budou chronologicky 
seřazeny fotografie z akcí. Budou vyrobe-
ny vždy dva výtisky, jeden bude uložen na 
obci a druhý bude pro širokou veřejnost 

přístupný v místní knihovně.
V současné době jsou hotové foto kni-

hy za roky 2012 a 2013, na roku 2014 mo-
mentálně pracuji.

text: S. Prandorfiová

Povídání o Věžkách s pamětníky

Věžky mají dvě fotoknihy, na třetí kronikářka pracuje
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V Hospodě U Rybníka se konalo tradiční 
Seniorské odpoledne. 29 března byla akce 
přichystaná pro starší spoluobčany z Vě-
žek i Vlčích Dolů. V úvodu všechny srdeč-
ně přivítal starosta Aleš Bosák a nastínil, na 
co se senioři mohou těšit. Prvním bodem 
programu bylo promítání videa natočené-
ho v roce 1999 u příležitosti výročí sestře-
lení amerického letce Jamese Hoffmana 
za druhé světové války. Pietního aktu se 
účastnila i návštěva z Ameriky, na jejichž 
počest se pak konal raut. Dalším videem, 
které se promítalo, byl krátký záznam ze 
života rodačky z Věžek Marie Žáčkové, ro-
zené Ochmanové. Také byla připravena 
krátká prezentace ze zahrádkářských vý-
stav ve Věžkách, kterou připravila mana-
žerka Božena Kubjatková. Byly promítány 
i letecké snímky Věžek k porovnání, jak se 
v průběhu let obec změnila.

Mezi jednotlivými videi se podával po-
zdní oběd, kuřecí a vepřový plátek s bram-
borem a oblohou. Po obědě na všechny 
čekal zákusek. Po celou dobu si účastní-
ci mohli objednat pití dle přání, vše na 

účet obce. Jako malou pozornost starosta 
všem seniorům rozdal zelenou skládací 
nákupní tašku s logem Obce Věžky.

Ještě než byla vyhlášena volná zábava 
při živé hudbě, vyslechli si senioři před-

nášku velitele Sboru dobrovolných hasičů 
Věžky Martina Zavadila na téma vypalová-
ní staré trávy, hoření tuků a čím je správně 
hasit. Také přidal přednášku o nebezpečí 
otravy oxidem uhelnatým a oxidem uhli-
čitým, a jak se v takovém případě zacho-
vat. Velitel hasičů krátce pohovořil i o ha-
sicích přístrojích a jejich použití.

Po skončení přednášky si připravil své 
nástroje Miroslav Tichý, který po celý zby-
tek večera hrál a  zpíval seniorům k  tanci 
i poslechu.

text a foto: S. Prandorfiová

Po Věžkách se potuloval medvěd. Na-
štěstí ne živý, pouze v  převleku. V  sobo-
tu 23.  února se obcí prošel masopustní 
průvod. Je to jedna z mála tradic, která se 
ve Věžkách dodržuje již mnoho let. Ma-
sopustní průvod opět pořádal Sbor dob-
rovolných hasičů Věžky.

„Chodit s medvědem“, jak se ve Věžkách 
říká, však mohli nejen hasiči, ale byli vítáni 
i  dobrovolníci všech věkových kategorií. 
Většinu masek vymyslela a  ušila hospo-
dářka sboru Ivanka Zavadilová, někteří 

účastníci měli masky vlastní. V každém pří-
padě se bylo na co dívat. Kromě medvě-
da tu byli například král, mušketýr s mar-
kýzou, co dá i za 50 korun, netopýří ženy, 
princezna, kočka, lišák, kostitřas, šašek, rů-
žové prasátko, jeptiška, černoška, indiánky, 
Mexičan, dáma v  župánku, potkan, tygr 
a  dokonce doktor. Ten naléval občanům 
velice zdravou, ale ne moc poživatelnou 
vitaminovou bombu.

Sraz účastníků byl v 9 hodin v hasičské 
zbrojnici, kde probíhalo oblékání a  líčení 

masek. Po nalíčení byla před hasičskou 
zbrojnicí pořízena společná fotografie, 
poté se průvod vydal na pochůzku po 
obci za doprovodu reprodukované hudby. 
Sníh sice už nebyl, ale foukal hodně stu-
dený vítr a  bylo docela chladno. Zvonilo 
se dům od domu a  všude, kde maskám 
otevřeli, bylo veselo. Lidé měli připraveno 
různé pohoštění, chlebíčky, koblížky, teplý 
čaj, kávu, slivovici a podarovali hasiče také 
finančním příspěvkem do kasičky.

text a foto: S. Prandorfiová

Na seniorském odpoledni se promítala videa ze života obce

Doktor naléval všem obyvatelům vitaminovou bombu
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Na děti letos opět nezapomněli ani 
ve Vlčích Dolech a  hasiči spolu s  další-
mi dobrovolníky pro ně připravili oslavu 
jejich svátku, Dne dětí. Den byl plný her 
a překvapení, od rána se pilně připravo-
valy soutěže a závodní dráha, aby děti ne-
musely čekat a mohly se hned vrhnout na 
závodění. V 15. hodin vše vypuklo. Děti si 
vyzkoušely svoji zručnost při nošení pin-
gpongového míčku na lžíci, při přelévá-
ní vody malou lžičkou také přeskakovaly 
překážky, skákaly v pytlích a jejich mozko-
vé závity provětralo poznávání předmětů 
po hmatu. Pro pořadatele byla největší 
odměnou jejich zářící očka při rozdávání 
odměn. A jak jinak zakončit den plný her 
než táborákem a opékáním špekáčků.

text: S. Chromcová

Letos se uskutečnil už 6. ročník jednosto-
pých vozidel Jawa Pionýr a Mustang zvaný 
Fechtlcup.

27.  dubna se ve 13 hodin sjeli všichni 
nadšenci starých motorek a  zároveň byla 
pro děti přichystána olympiáda. Akce byly 
spojeny i se stavěním máje. Při olympiádě 
si děti trénovaly paměť, pozornost a  mo-
toriku. Po závodech se pak zdobila májka 
a za pomoci hasičů a dobrovolníků se brzy 
tyčila ve sportovním areálu. Odpoledne 
bylo zakončeno táborákem a  opékáním 
špekáčků.

Výsledky Fechtlcupu:
1. místo – Petr Zich
2. místo – Robert Gazda
3. místo – Václav Svoboda

V požárním útoku v Prasklicích jsme 
byli čtvrtí

První kolo okrskové soutěže v požárním 
útoku v  Prasklicích se konalo 18.  května. 
Členové Sboru dobrovolných hasičů Věžky 
se také zúčastnili ve složení: strojník – Tere-
za Dřímalová, koš – Martin Zavadil, savice – 
Pavel Gazda, béčka – Petr Gazda, rozdělo-
vač – Tomáš Potočiar, levý proud – Michal 
Potočiar a pravý proud – Martin Kopeček. 
Navzdory velmi horkému dni se umístili 
na krásném 4. místě. Požární útok spočívá 

v  tom, že za pomocí dvou savic, sacího 
koše, čerpadla (stříkačka PS12), hadic (2xB, 
4xC  – u  žen, muži  – 3xB, 4xC), proudnic 
a  rozdělovače musí družstvo utvořit dva 
útočné proudy a  dopravit vodu do dvou 
terčíků vzdálených obvykle 90 metrů od 
„základny“. Po shození signalizačního zaří-
zení se zastaví časomíra a je určen výsledný 
čas pokusu.

Pořadí okrskového kola:
Počenice 1 - (levý proud 21:53),
(pravý proud 22:33),
Pačlavice 2 - (lp 27:16), (pp 26:55),
Uhřice 3 - (lp 30:97), (pp 29:58),
Věžky 4 - (lp 27:43), (pp 31:49),
Pornice 5 - (lp 31:59), (pp 28:44),

Prasklice 6 - (lp 33:28), (pp 32:60),
Morkovice 7 - (lp 33:41), (pp 34:59),
Vlčí Doly 8 - (lp 44:67), (pp 51:58),
Tetětice N 9 - (lp 45:83), (pp 43:55).

Darujeme krev
Letos tomu nebylo jinak a členové sboru 

Lucie Tronečková, Aleš Bosák a Martin Za-
vadil chodí pravidelně darovat krev a plaz-
mu do Kroměřížské nemocnice, a. s.

Uskutečnil se sběr kovového odpadu
V březnu se opět uskutečnil sběr želez-

ného šrotu, který byl velice úspěšný jak 
množstvím, tak finančně. Hasiči děkují ob-
čanům za shromažďování šrotu, který pak 
prodají a výdělek putuje na akce pro děti.

texty: P. Gazda

Dětský den ve Vlčích Dolech byl plný her

Fechtlcup byl spojený s dětskou olympiádou i májem
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Nebe bylo bez mráčků, sluníčko svítilo. Na 
5. dubna bylo nezvykle teplo. Kolem obec-
ního úřadu se to hemžilo dětmi. Člověk by je 
jen těžko spočítal, jak vesele hopsaly, skákaly, 
běhaly nebo malovaly rozkvetlou louku na 
dlažbu před budovou. Nadešel totiž čas zažít 
tajemnou noc pod taktovkou pana Ander-
sena. Odpoledne jsme zahájili uměleckým 
ztvárněním našich fantazií na parkovišti, kde 
vznikaly ty nejrůznější obrázky. Když jsme 
zaplnili celou plochu malbami, odstartovali 
jsme týmové štafety. Družstva byla velmi vy-
rovnaná, proto se vítězem stal každý.

Mezitím, kdy my jsme soutěžili, hodné 
babičky, maminky a  tety připravily vydat-
nou večeři, po které následovala všemi 
toužebně očekávaná stezka odvahy. Start 
byl na dětském hřišti, odkud nebojácní 
jednotlivci a  trošku vystrašené skupin-
ky vycházeli vstříc neznámu, které na ně 
v  temných koutech číhalo. Čarodějnice, 
uprchlý vězeň z  Azkabanu, Ohnivý muž, 
vodník a jiná strašidla, co utekla z pohádek, 
pokládali dětem záludné otázky, se který-
mi si poradily jen ty nejbystřejší mozky. I já 
jsem měla strach, když jsem v závěru pro-
pouštěla strašidla zpátky do jejich příběhů.

Venku už byla tma, tak nám nezbylo nic 
jiného, než rozbalit pelechy a přečíst si po-
hádku právě od Hanse Ch. Andersena. Vol-
ba již dříve padla na příběh Malé mořské víly. 

Ten všichni známe i s jeho smutným kon-
cem. Malá víla se pro svou lásku obětuje 
a  vznese se k  nebesům jako duch, který 
čeká na miliony dětských úsměvů, aby zís-
kal nesmrtelnou duši. Na konci pohádky 
vypravěč vyzývá, abychom jsme se i  my 
otočili k nebi a poslali jí jeden svůj úsměv. 
Uděláme to pro ni?

Noc s  Andersenem skončila až ráno, 
kdy si pro malé nocležníky přišli rodiče. 
Chtěla bych tímto ještě poděkovat stra-
šidlům, maminkám, babičkám, tetičkám 
a každému, kdo se jakýmkoliv způsobem 
podílel na hladkém průběhu akce. Moc, 
moc děkuji.

text: Pavlína Majdová

Každý, jehož koníčkem je rybaření, 
se mohl zúčastnit rybářských závodů. 
Nakonec se u  rybníka sešlo 20 malých 
i  velkých nadšenců a  akce mohla začít. 
Závodníkům přálo počasí, bylo přichys-
tané alko i  nealko a  všichni se těšili na 
dobroty z grilu.

Celkem se podařilo ulovit 5 mírových 
kaprů a nespočet plotic. Nejdelší kapr měl 
60 centimetrů.

Za odměnu byly pro rybáře za vynalo-
žené úsilí přichystány hodnotné ceny, nej-
větší odměnou však bylo nadšení z  ulo-
vené ryby. Pořadatelé děkují obecnímu 
úřadu za zapůjčení rybníka a všem spon-
zorům: Radkovi a  Liborovi Borovkovým 
a hospodě U Rybníka.

1. kategorie – Děti mladší:
1. místo – Amálie Hrušáková
2. místo – Leopold Hrušák
3. místo – Jakub Daněk
Čas chytání: 16 –18 hodin

2. kategorie – Děti starší:
1. místo – Ondřej Heichel
2. místo – Vilém Hrušák
3. místo – Vojtěch Borovka
Čas chytání: 16 – 20 hodin

3. kategorie – Dospělí:
1. místo – paní Navrátilová.
2. místo – pan Navrátil
3. místo – neobsazeno
Čas chytání: 18 – 23 hodin

text: V. Fochr

I letos pořádal Myslivecký spolek Troják 
Věžky - Zlobice tradiční květnové střílení. 
Na střelnici do Kotojed se sjelo 28 střelců 
nejen z  řad členů spolku, ale i přespolní. 
Ani tentokrát nešlo o  to vyhrát, ale po-
tkat staré známé, užít si atmosféru závodů 
a odreagovat se od všedních starostí. Stej-
ně jako loni vyhrál Jindřich Kořínek.

Knihovnice pro děti připravila Tajemnou noc

Květnové střílení 
opět vyhrál
Jindřich Kořínek

Rybářských závodů se zúčastnilo 20 nadšenců

celkové pořadí jméno nástřel

1. Jindřich Kořínek 46

2. Bedřich Křižan 45

3. Jan Cívka 45

4. Zdeněk Klesnil 44

5. Karel Mrhálek 41

6. Roman Konečný 41

7. Jaroslav Beran 40

8. Václav Bastl 40

9. Jiří Žurman 39

10. Karel Tomeček 39
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Ve sportovním areálu ve Věžkách se 
sešlo přibližně půl sta menších či vět-
ších sportovců z Věžek a blízkého okolí, 
kteří se postavili na start letošního prv-
ního závodu Věžeckého poháru 2019. 
Sezonu v sobotu 11. května již tradičně 
otevíral Věžecký duatlon, kombinace 
dvou disciplín, jízdy na horském kole 
a  běhu v  terénu. Trasy byly připravené 
s  různou náročností pro 16 kategorií 
od nejmenších po „dospěláky“. Všich-
ni účastníci podali úctyhodné výkony 
a bez větších karambolů a ztrát dorazili 
k radosti fanoušků a pořadatelů dříve či 
později do cíle. Zlatým vyvrcholením 
programu byl závod „drobečků“ (dětí 
od 2 do 5 let) s povinným doprovodem 
rodičů a  mohutnou podporou starších 
sourozenců a přihlížejících. Závod plně 
naplnil heslo „Sportuje celá rodina“ 
a v cíli byli někdy unavenější rodiče než 
děti. To podle toho, jakou formu dopro-
vodu si zvolili. Při závěrečném vyhlášení 
vítězů byla odměněna většina účast-
níků věcnými cenami, diplomy a  me-
dailemi. A  těm, na které jsme omylem 
zapomněli, to s omluvou vynahradíme 
příště.

text: Š. Zurynková

Výsledky:

Drobečci mladší
1. Tobiáš Fianta
2. Michael Rec
3. Martina Šašková
4. Amélie Bosáková

Drobečci starší
1. Jakub Daněk
2. Nikola Hýsková
3. Natálie Tiefenbachová
4. Eliška Tronečková
5. Lucie Krčmářová

Žákyně nejmladší
1. Sabina Prandorfi
2. Elena Jelínková
3. Odeta Havlásková

Žáci nejmladší
1. Matouš Krčmář

Žákyně mladší
1. Adéla Bosáková

Žáci mladší
1. Daniel Hýsek
2. Leopold Hrušák
3. Jaromír Daněk
4. Ondřej Krčmář

Žákyně starší
1. Amálie Hrušáková

2. Viktorie Kluková
3. Tereza Březinová
4. Nella Kovářová
5. Markéta Jelínková
6. Sofie Havlásková

Žákyně nejstarší
1. Barbora Strnková
2. Tereza Nováková

Žáci nejstarší
1. David Sklenařík
2. Ondřej Sigmund

Dorostenci mladší
1. Štěpán Gajdoš
2. Vilém Hrušák
3. Michal Sklenařík
4. Vojtěch Borovka
5. Pavel Barnet

Dorostenci starší
1. Tomáš Pácl
2. Pavel Kroupa
3. Jan Koudelka

Ženy
1. Petra Nováková

Muži
1. Vladimír Fochr
2. Jiří Sigmund
3. Vladimír Novák

1. závod Věžeckého poháru 2019 naplnil heslo „Sportuje celá rodina“
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V sobotu 15. 6. 2019 v podvečerních 
hodinách byla odstartována doved-
nostní část Věžeckého poháru s názvem 
Není „kolo“ jako kolo. Závod se skládal 
ze tří etap – „hromad“ (hromadného zá-
vodu přes kupy a hromady hlíny), „hou-
paček“ (individuální závod na trati plné 
skoků, překážek, houpaček a  přejezdů 
lávek přes potok) a okruhů a lá Gunder-
sen (start dle součtu časů prvních dvou 
etap), kdy ostatní honí nejrychlejšího 
před sebou jako zajíce. Všichni závodní-
ci se i přes teplejší počasí poprali s ná-
strahami trati bez ztráty kytičky a diváci 
mohli až do večerních hodin sledovat 
obdivuhodné výkony a bravurní kousky 
při zdolávání lehčích i těžších překážek. 
Po vyhlášení výsledků, rozdání medailí, 
diplomů a věcných cen se všichni ještě 
mohli občerstvit u stánku nebo si opéct 
špekáček na ohni.

text: Š. Zurynková, foto: J. Hlavinková

2. závod Věžeckého poháru 2019 – Není „kolo“ jako kolo

Ilustrační foto z loňského závodu.

Drobečci mladší

1. Pavel Duda
2. Nikola Hýsková
3. Jiří Bernolák
4. Eliška Tronečková
5. Tereza Páclová

Žákyně nejmladší
1. Elena Jelínková

Žáci mladší
1. Daniel Hýsek

Žákyně starší
1. Valerie Dudová
2. Viktorie Kluková
3. 

Výsledky:

Drobečci mladší
1. - 3. Marek Pácl
1. - 3. Martina Šašková
1. - 3. Amélie Bosáková

Drobečci starší
1. Pavel Duda
2. Nikola Hýsková
3. Jiří Bernolák
4. Eliška Tronečková
5. Tereza Páclová

Žákyně nejmladší
1. Elena Jelínková

Žáci mladší
1. Daniel Hýsek

Žákyně starší
1. Valerie Dudová
2. Viktorie Kluková
3. Markéta Jelínková

Žáci starší
1. Lukáš Stavinoha
2. Jindřich Borovka
3. Prokop Dytrych

Žákyně nejstarší
1. Tereza Nováková

Žáci nejstarší
1. David Sklenařík
2. Ondřej Sigmund

Dorostenci mladší
1. Štěpán Gajdoš
2. Vojtěch Borovka
3. Michal Sklenařík

Dorostenky mladší
1. Lucie Dytrychová

Dorostenci starší
1. Tomáš Pácl
2. Jan Koudelka

Muži
1. Jirka Sigmund
2. Vladimír Fochr
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Obec Věžky, Věžky čp.61, 768 33 Morkovice, tel.: 573 363 025, 725 518 228 (starosta), 725 121 269 (hospodářka), www.obecvezky.cz

OBEC VĚŽKY - KALENDÁŘ PRAVIDELNÝCH SVOZŮ KOMUNÁLNÍHO A TŘÍDĚNÉHO ODPADU PRO ROK 2019
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starosta
Bc. Aleš Bosák, 725 518 228, starosta@obecvezky.cz
místostarostka
Simona Chromcová, 720 436 706 chromcovas@seznam.cz
Úřední hodiny: pondělí: pondělí: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00
středa: 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00

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

obchod ve Vlčích Dolech:
po, st, pá: 11:00 – 12:00

DŮLEŽITÉ KONTAKTY

DALŠÍ PLÁNOVANÉ 
AKCE: 

16. srpna
Sportovně strašidelná sokolská noc

14. září
3. závod Věžeckého poháru

24. srpna
pietní akt k 75. výročí sestřelení 
amerického letce

5. října
Drakiáda

12. října
4. závod Věžeckého poháru

SDH VLČÍ DOLY spolu s SDH SOBĚSUKY
pořádají 2. ročník soutěže v požárním sportu

V sobotu 14. září

ve Vlčích Dolech „U Chaty“.

Těší se na Vás SDH Vlčí Doly a SDH Soběsuky.

Rezervace na www.firesport.cz.

BLÁZNIVÝ ÚTOK“ - NAOPAK

Zaměstnanci obce:
manažerka výstav ZAHRADA Věžky: Bc. Božena Kubjatková, 
728 599 049, info@vystava-vezky.cz
účetní a hospodářka: Ing. Šárka Zurynková,
573 363 025, 725 121 269, ou@obecvezky.cz
knihovnice ve Věžkách: Pavlína Majdová, 727 962 555
kronikářka: Soňa Prandorfiová

obchod ve Věžkách:
po – pá: 7:30 – 10:30 a 15:15 – 16:15, so: 7:00 – 10:00 
knihovna ve Věžkách:
po: 16:00 – 17:00 děti, 17:00 – 18:00 dospělí 

knihovna Vlčí Doly:
pondělí: 16:00 – 17:00 (zimní čas), 17:00 – 18:00 (letní čas)
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Naše skupinka žen ráda čte. K názvu nás 
inspiroval román „Úterní ženy“ o  kama-
rádkách, které si po celý život pomáhaly 
a pravidelně se scházely každé třetí úterý. 
My jsme se scházely pravidelně v pondě-
lí v knihovně a našly jsme si k sobě vzá-
jemné přátelství. Pojí nás společné zájmy, 
a tak trošku touha zpříjemnit si život, jak 
jen to jde. Společně chodíme na procház-
ky, a  tak trošku i  cestujeme. Letošní jaro 
jsme se sešly dvakrát u Jelínkovy studán-
ky zabaleny v  bundách, vyšláply jsme si 
do Zlobic a zpět jsme se svezly autobu-
sem. Zúčastnily jsme se besedy s  cesto-
vateli Márovými v  Morkovicích a  odváž-
ně vyrazily za památkami do Olomouce. 
Organizačně se střídáme a  Olomouc do 
detailu připravila Hanka Rozehnalová. 
Plánů máme na celý rok a  doufáme, že 
si splníme aspoň část. Rády bychom jely 
na Pustevny projít si cestu v oblacích, do 
Tovačova na zámek anebo do pivovaru 
v Černé hoře.

Scházíme se, jak nás napadne, protože 
„my nic nemusíme.“ Děláme jen to, co 
chceme a je nám dobře. Připojit se k nám 
může každý, kdo by se cítil sám.

text: Z. Daňhelová

Rok s rokem se sešel a našim krás-
ným parkem se od rána linula vůně 
mysliveckých specialit. Naši chlapci 
v  zeleném připravují srnčí gulášek 
a  kotlík z  muflonky a  divočáka. Při-
pravuje se i udírna, krájí se chleba… 
V  baru se plní lednice, aby nápoje 
byly chlazené a  osvěžily návštěvní-
ky. Pod okny „myslivny“ se hromadí 
nepřeberné množství krásných cen 
do tomboly pro malé i velké. V prv-
ním patře je připravena naučná 
expozice trofejí, videa z  lovů u  nás 
i v Africe a fotografie z různých akcí. 
Na stole jsou připraveny pracovní 
listy a kvízy s tématikou o myslivosti 
pro děti. Travnatá plocha se zaplňu-
je trampolínami, hasičskou techni-
kou a přijíždí koník s bryčkou. Může-
me začít.

Letošní svátek myslivců se opravdu vyda-
řil nejen díky příjemnému počasí, ale hlav-
ně díky úsilí a obětavosti členů „Myslivecké-
ho spolku Troják Věžky-Zlobice“. Cílem bylo 
seznámit děti s činností myslivců, výcvikem 
psů a láskou k přírodě.

Pro děti byly připraveny kvízy s tématikou 
o myslivosti, hod míčkem na cíl, střílení ze 
vzduchovky i praku, jízda na koni i s bryč-
kou. Zajímavá byla ukázka loveckých psů 
Ruby a Perly majitele pana Břetislava Jelín-
ka, kteří předvedli dohledání uloveného 
bažanta nebo kachny na vodě. Pan Jelínek 
vyprávěl o  způsobu výcviku a  dětem vy-
světlil používání psů na honech. Jeho psi 
byli při práci naprosto bezchybní, poslušní 
a úkoly plnili s radostí. Pan Jelínek získal za 
výcvik svých psů mnoho ocenění a získané 
poháry byly vystaveny v expozici, kde si je 
mohli všichni účastníci prohlédnout. Ukáz-

ka nadchla i  dospělé a  velkým potleskem 
pejsky i majitele odměnili. Následovaly pro-
jížďky na koni, nebo si děti nastoupily do 
bryčky a pan Pavel Hýsek je svezl po okolí. 
Mezi projížďkami si děti zaběhly do prvního 
patra vyplnit nějakou tu křížovku, kvíz a po-
znávat zvířátka. Zapojovaly se do všech her, 
které pro ně byly připraveny.

Bar už fungoval naplno a  manželé An-
drea a Marcel Majdovi se otáčeli z jednoho 
okénka do druhého, aby všechny požadav-
ky splnili na jedničku. Pracovali až do pozd-
ních večerních hodin. Kuchtíci odvedli taky 
dobrou práci, protože všem chutnalo.

Všichni členové Mysliveckého spolku 
Troják Věžky-Zlobice se zapojili, a každý dle 
svých schopností a možností den pro malé 
i  velké připravil. Za to jim patří velký dík. 
Rovněž všem, kdo myslivce podpořili, patří 
poděkování. Těšíme se na Vás příští rok.

Proč si říkáme „Pondělní ženy“?

Myslivecký den nejen pro děti se ve Věžkách stává tradicí
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