
Ve Věžkách zloději vykradli 8 objektů

ZAHRADU Věžky v posledních letech navštěvují všechny generace, často spolu 
můžete vidět prarodiče, rodiče i děti. Více na stranách 4, 5, 6, 8 a 9.

SLOVO STAROSTY

Na majitele objektů ve Věžkách če-
kalo nemilé překvapení. Zloději si totiž 
vytipovali garáže a přístřešky a vykradli 
je. Celkem se jednalo o 8 objektů.

„Případy krádeží řeší policisté z  Ob-
vodního oddělení z  Morkovic. Zloději 
ukradli zahradní techniku, nářadí a vše, 
co mělo nějakou hodnotu. Proto žádám 
všechny majitele domů i chat, aby si své 
garáže poctivě zamykali a nenechávali 
na zahradách a pod přístřešky žádnou 
techniku a věci, které by mohly přilákat 
pozornost zlodějů. Ani na viditelných 
místech nenechávejte v chatkách ležet 
cennější předměty, zloději by je mohli 
oknem vidět a vloupat se dovnitř. Pře-
dejdete tak krádežím. Pokud zazna-
menáte nějaký podezřelý pohyb osob 
okolo vašeho bydliště, kontaktujte mě 
nebo policii na lince 158,“ upozornil ob-
čany starosta Aleš Bosák.

Škoda byla vyčíslena na 100 000 Kč.

Majitelé domů, garáží a  aut můžou 
sami předcházet krádežím tím, že ne-
budou pachatelům usnadňovat pří-
stup. Není na místě zbytečná panika, 
stačí pouze dodržovat základní zásady. 
Například nenechávat zaparkovaná 
auta odemčená, a  to ani v případě, že 
jsou majitelé doma. Také nezapomínat 
cennější předměty ve vozidlech. Gará-
že, kůlny či vrata taktéž zamykat a nene-
chávat přes noc na zahradě volně ležet 
dražší zahradní techniku. Když budete 
odjíždět na delší dobu pryč, nechlub-
te se na sociálních sítích, kam a na jak 
dlouho jedete. Poproste příbuzné či 
sousedy, aby vám pravidelně vybírali 
schránku a na dům či chatu občas do-
hlédli. Nenechávejte ani pootevřené 
okýnko do sklepa. A hlavně, nechlubte 
se před cizími lidmi svým majetkem.

text: J. Hlavinková

Milí spoluobčané,

začal podzim 
a  z  minulých let 
jsme zvyklí, že byl 
teplý, téměř nepr-
šelo, a ještě se dalo 
pracovat na zahra-
dě nebo grilovat. 
Letošní podzim je 
takový „uplakaný“, přes den je šero, prší 
a místo výletů do přírody a práce na zahra-
dě sedíme doma u knížky, tak jako v zimě. 
Se zataženou oblohou začíná i  na ulicích 
přibývat zamračených lidí. Také nás za chví-
li čekají Dušičky, což je svátek zemřelých. 
I přes nepřízeň počasí a svátek zesnulých si 
uchovejme radost z  maličkostí, úsměv na 
tváři a  nenechejte se ovlivnit atmosférou 
nadcházející zimy.

Co se týče léta, jistě jste si všimli, že bylo 
opět bohaté na kulturní akce. Všechny spol-
ky ve Věžkách i ve Vlčích Dolech se zapojily, 
připravily sportovní či zábavné akce, a  tak 
jste si jistě každý přišel na své. Měli jsme 
i několik nových akcí, které tady v minulých 
letech nebyly, a přesto od Vás měly skvělé 
ohlasy. Děkuji nejen těm, kteří je zorganizo-
vali, ale i Vám, kteří jste přišli. Největší obecní 
událostí je bezesporu ZAHRADA Věžky. Pří-
prava všech tří etap zabere celý rok a to, že 
má výstava hladký průběh, všechno klape, 
obejdeme se bez větších zádrhelů a naši ná-
vštěvníci jsou spokojení, to všechno je záslu-
ha především dosavadní manažerky Boženy 
Kubjatkové. Odchází na mateřskou dovole-
nou a já jí chci tímto za celé zastupitelstvo 
poděkovat za tříletou práci pro obec, za její 
schopnosti, zápal pro věc a hlavně za to, že 
výstavy posunula o obrovský kus k lepšímu.

Přejeme jí co nejméně probdělých nocí, 
hodné a zdravé miminko, rodinnou pohodu 
a kdykoliv ji na obci rádi uvidíme. Zároveň 
věřím, že Pavlína Majdová je její adekvátní 
nástupkyní.

S úctou, Aleš Bosák

www.obecvezky.cz

foto: Jana Hlavinková
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Už téměř dva roky vlastní obec sýpku. Pro starou barok-
ní zemědělskou stavbu našla prozatímní využití, kdy se 
třikrát ročně otevírá návštěvníkům zahrádkářské výstavy 
ZAHRADA Věžky. Do budovy se však několik desítek let 
neinvestovalo a  zastupitelé chtěli zjistit její reálný stav. 
Proto si nechali zpracovat architektonickou studii na ob-
novu sýpky, aby věděli, jestli je vůbec možné sýpku užiteč-
ným způsobem využít.

„Naše vize je, že sýpka bude sloužit obecním zaměst-
nancům, spolkům a  také při výstavách. Bude zapadat do 
celkového konceptu náměstí. Přece jen je to prestiž, že 
naše malá vesnice má takový historický objekt. Tím, že 
jsme si nechali zpracovat studii, se připravujeme na mož-
nost nechat si v budoucnu vypracovat projektovou doku-
mentaci a v příhodný čas zažádat o dotaci. Je totiž potřeba, 
abychom byli připraveni. Nemůžeme čekat, až se vypíše 
vhodná dotace, protože v tu dobu bychom nestihli vyřídit 
projekt a potřebná povolení,“ vysvětlil starosta Aleš Bosák.

1. podlaží
V  současné době se používá při zahrádkářských výstavách na 

expozice řezaných květin. Podle studie se musí odvodnit základy, 
sanovat omítky, udělat odvětrávanou podlahu, očistit vnitřní stěny 
a postavit nové schodiště do patra. Po očištění stěn zůstanou na zdi 
„surové“ cihly, podlaha bude z tmavého kamene. Celý interiér bude 
ladit do jednoho stylu. Nové schodiště bude mít lehkou konstrukci 
a nebude narušovat vzhled prostor. V prvním nadzemním podlaží 
budou čtyři nové místnosti, a to v severní části. Jedná se o bezbari-
érová WC, jedna místnost a sklad s technickým zázemím pro obec.

„Tím se nabízí možnost širokého využití sýpky. V  zázemí, které 
bude určeno pro obec může být například kancelář, zázemí pro 
spolky, dále se bude moci využívat při obecních akcích a sklad pro 
technické zázemí také využijeme,“ nastiňuje starosta možnosti.

2. podlaží
Druhé podlaží představuje volný prostor, ve kterém jsou od 

podlahy po strop masivní dubové sloupy. V projektu se počítá s ob-
novou stávajících prvků a s úpravou schodiště. To bude mít skleně-
né zábradlí a svým způsobem bude ozdobných prvkem prostoru. 
Stěny budou vymalované světlou barvou, aby se podtrhla velikost 
podlaží. Díky své rozloze bude mít podlaží široké využití. Například 
při výstavách zde budou moci být přednášky, workshopy či expozi-
ce. Dále lze využít při slavnostních příležitostech jako jsou rodinné 
oslavy, obecní výročí a významné události spolků.

3. podlaží
Ve 3. nadzemním podlaží je původní dřevěný krov, který 

bude obnoven do původního stavu. Stěny budou mít taktéž 
bílou výmalbu, v severní části bude nové ocelové schodiště se 
skleněným zábradlím. V  jižní části podkroví bude nový otvor, 
kterým bude vidět druhé podlaží. Tím se interiér sýpky prosvětlí, 
a hlavně vznikne moderní architektonický prvek, který zároveň 
nenaruší barokní kouzlo sýpky.

Věžička
Jedná se o malý prostor, kde se počítá se dvěma novými okny 

tak, aby z věžičky bylo vidět na všechny světové strany a celou 
obec. V nejvyšším patře věže je také zachovalý motor, který by 
mohl být obnoven, očištěn a ponechán zde jako exponát. Věžič-
ka tak poskytne nezapomenutelný výhled do okolí a bude tvořit 
unikátní prvek celé stavby.

Venkovní plochy
Sýpka je barokní zemědělská stavba, zřejmě z  roku 1786, 

která byla součástí statku. Co se týče exteriéru, i zde budou za-
chovány průvodní prvky stavby. Architektonická studie zacho-
vává historickou hodnotu budovy. Z obnovovaných prvků jde 
hlavně o zachování bílé fasády, která by měla být opatřena no-
vými sanačními omítkami. Na plášti budovy budou ponechány 
i dekorační prvky a římsy. Počítá se i s opravou střechy a střešní 
krytiny.

„Věřím, že obnova sýpky dá větší a  prestižnější rozměr ne-
jen výstavám, ale i  celé obci. Zase se posuneme kus kupředu 
k moderní živé obci, která zároveň chrání své dědictví a historii. 
Sýpka bude kulturním střediskem a  bude mít opravdu široké 
využití,“ řekl na závěr starosta.

Architektonická studie určuje budoucí využití sýpky

Obec má výhled rozpočtu na pět let dopředu
Zastupitelé na jednom z  minulých 

zasedání schválili střednědobý výhled 
obecního rozpočtu, což je podle zákona 
povinnost každé obce. Díky tomu si Věžky 
rozvrhnou plánované investice v budou-
cích pěti letech a  budou přesně vědět, 
zda jsou schopny dostát svým závaz-
kům. Střednědobý výhled se sestavuje 
ze závazků obce, které má nasmlouvané 

na 2  – 5 budoucích let. Obsahuje údaje 
o  příjmech, výdajích, závazcích, finanč-
ních zdrojích, finančního zdraví a zatížení 
rozpočtu a také určuje maximální objem 
možných závazků, které je obec schopna 
splácet. Ze střednědobého výhledu se 
vychází při zpracování rozpočtu a využí-
vá se jako příloha k případným žádostem 
o  úvěry a  některé dotace. Střednědobý 

výhled lze vždy aktualizovat podle právě 
vzniklé situace a  tím pádem budou mít 
Věžky vždy průběžný přehled o  finanč-
ních tocích.

Jako jeden z podkladů ke zpracování 
střednědobého výhledu hospodaření 
sloužila analýza, kterou zpracoval eko-
nom Luděk Tesař.

texty: Jana Hlavinková
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Během letních měsíců se na Morkov-
sku vyskytlo několik bouřek s přívalovými 
dešti spolu s  prudkým větrem. Špatné 
počasí napáchalo ve Věžkách a ve Vlčích 
Dolech škody, které pomáhali odklízet 
místní dobrovolní hasiči. Naštěstí nedošlo 
ke škodám na majetku občanů, i  tak ale 
dalo odklízení následků bouřek pořádně 
zabrat.

„Spolu s hasiči jsme zasahovali na ně-
kolika místech. Nejkritičtějším územím 
je cesta z Vlčích Dolů směrem na Dřínov, 
kdy déšť z  pole spláchnul hlínu a  silnice 

byla pod vodou a plná bahna. Tady jsme 
během léta čistili silnici několikrát,“ řekl 
starosta Aleš Bosák. Věžky chtějí s předsta-
viteli družstva jednat o opatřeních, aby se 
situace v budoucnu už neopakovala.

Dalším místem, které je při prudkých 
deštích pravidelně zatopené, je mostek za 
průmyslovou zónou ke kulturnímu areá-
lu. Už několik let tady se železnou pravi-
delností hasiči odklízejí bahno ze silnice. 
Prudký vítr také napáchal škody v parku, 
kde popadalo několik stromů. Jednalo se 
zejména o  starší stromy, které už nedo-

kázaly vlivem stáří a sucha posledních let 
vzdorovat náporům větru.

„Naštěstí se nic vážného nestalo, stro-
my spadly v  době, kdy v  parku nikdo 
nebyl. Nevznikla ani škoda na majetku. 
Obecní pracovníci spolu s místními hasi-
či a dobrovolníky spadlé stromy odklízeli. 
Blížila se zrovna letní část výstavy a  park 
musel být uklizený,“ dodal starosta.

Také u hájenky spadl strom přes dráty 
elektrického vedení a zlomil dva betono-
vé sloupy, následkem čehož téměř dva 
dny nefungovala elektřina.

Kostel svaté Alžběty je unikátní svým 
architektonickým stylem, konají se v něm 
mše svaté a  každé jaro je otevřený při 
konání zahrádkářských výstav, aby si lidé 
prohlédli kostelní květinová aranžmá.

Nyní jeho kopule a  věžička prochází 
rekonstrukcí, v budoucnu se počítá s dal-
šími opravami.

„Práce začaly v  srpnu, do zimy bude 

hotovo. Podle vyjádření památkářů se 
musel zachovat původní materiál, takže 
střecha bude opět z pozinkovaného ple-
chu,“ vysvětlil zastupitel Martin Suchý.

Další etapa pak bude zahrnovat opra-
vu střešních říms a prvků na krytině. Pod-
le finančních možností se práce udělají 
buď naráz, nebo se rozdělí do dvou etap.

Oprava kopule a  věžičky byla finan-

covaná za podpory ministerstva kultury, 
které přispělo částkou cca 380 000 korun, 
Zlínský kraj dal 300 000 korun, farníci dali 
dohromady částku 150 000 Kč a  Obec 
Věžky odsouhlasila příspěvek ve výši 
40 000 korun. Církev financovala projek-
tovou dokumentaci. Celková investice na 
opravu kopule a  věžičky je cca  860 000 
korun.

 Na posledním zasedání zastupitelé schválili prodej posled-
ního pozemku v lokalitě U Mlýna. Všech 21 pozemků tak už má 
svého majitele, do pěti let budou postaveny domy z 1. etapy.

Zastupitelé zároveň odhlasovali zřízení věcného břemene 
u II. a III. etapy v dané lokalitě.

 V katastru obce se bude realizovat další projekt Založení 
prvků krajinné zeleně tak zvaný ÚSES. Zakázku ve výběrovém 
řízení, jehož kritériem byla nejnižší cena, vyhrála firma KAVYL. 
Ta požádala obec, jestli by se mohl termín realizace zakázky 
posunout na jaro 2020 z důvodu obav z nepřízně počasí. Obec 
však musí splnit přesně daný termín, aby nepřišla o  dotaci. 
Proto firma KAVYL od smlouvy odstoupila a  starosta oslovil 
v pořadí druhou vítěznou firmu z Bystřice pod Hostýnem, kte-
rá nabídku přijala. Zastupitelé také schválili smlouvu s firmou 
Florstyl, která bude mít nad celou investicí autorský dozor. 
V krajině směrem na Vlčí Doly budou vysázeny ovocné stromy, 
keře, břízy či duby.

 Obec komunální odpad nevyváží na skládku do Nět-
čic u  Zdounek, ale od loňského roku jej stejně jako všechny 
členské obce mikroregionu Morkovsko sváží na překladiště 
do Morkovic. Odtud putuje do spalovny do Brna. Avšak Věžky 
chtějí mít záruku, že i v případě odstávky spalovny budou mít 
odpad kam svážet, a  proto zastupitelé odsouhlasili smlouvu 
právě s firmou Depoz, s. r. o., která provozuje skládku v Nětči-

cích, že v případě výpadku spalovny se bude moci přechodně 
svážet odpad právě sem.

 Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace 
z operačního programu Zaměstnanost – 92 a z výzvy „Studie 
proveditelnosti – nakládání s odpadními vodami v obci Věžky“.

 Obec už v minulosti podala žádost o dotaci na komunitní 
dům, není vůbec jisté, zda na ni dosáhne. Proto zastupitelé roz-
hodli, že podají žádost znovu, tentokrát z programu Podpora 
regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití vyhláše-
né ministerstvem pro místní rozvoj. Komunitní dům má sloužit 
jako kulturní a obecní dům, a také jako zázemí pro spolky.

 Obchod s  potravinami ve Věžkách, který provozuje Petra 
Pergerová, má nové vstupní dveře. Původní měly skleněnou vý-
plň, která však byla poškozená a hrozilo, že se sklo vysype úplně 
nebo střepy někoho poraní, zejména malé děti, které lákalo str-
kat do prasklin ve skle prsty.

 U obchodu ve Vlčích Dolech a u hřbitova ve Věžkách jsou 
nové lavičky. Budou je využívat jak místní lidé, tak i návštěvníci, 
kteří přijdou na místo posledního odpočinku za svými blízkými.

 Obyvatelé, kteří mají zájem o kompostéry na bioodpad, ať 
se nahlásí na obecním úřadě. Kompostér dostanou oproti pod-
pisu smlouvy zdarma do užívání.

texty: J. Hlavinková

Vlivem bouřek byly zatopené silnice a popadaly stromy

Kostel prochází první etapou oprav

ZE ZASEDÁNÍ ANEB O ČEM SE JEŠTĚ JEDNALO
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Slovenka Božena Kubjatková se do 
České republiky přistěhovala před 
šesti lety za svým partnerem. Když 
měla před Vánocemi roku 2016 doma 
desetiměsíčního chlapečka a  žila ve 
Věžkách, zaujal ji inzerát obce, která 
v té době pořádala výběrové řízení na 
nového manažera výstav. Výběrové ří-
zení brala jako výzvu, přesto do něj šla 
bez očekávání. O to více byla překva-
pená, když jí starosta Aleš Bosák ozná-
mil, že členové zastupitelstva z několi-
ka kandidátů vybrali právě ji. Líbily se 
jim hlavně její zkušenosti z patnáctile-
tého podnikání a  personalistiky, ma-
nažerské, organizační, komunikační, 
obchodní a  vyjednávací schopnosti 
a také její koncepce rozvoje výstav.

Během tří let se jí podařilo akce, 
které spíše připomínaly trhy s hudeb-
ním doprovodem, pozvednout o  ně-
kolik úrovní výše. Zavedla spoustu no-
vinek, které si u  návštěvníků získaly 
velkou oblibu. Obklopila se schopný-
mi lidmi a výstavy ve Věžkách získaly 
novou tvář. Nyní se opět chystá na 
mateřské povinnosti a  předala svou 
práci nástupkyni Pavlíně Majdové.

Když jste vyhrála výběrové řízení na 
post manažerky výstav, měla jste určité 
vize. Jak se Vám je podařilo naplnit?

V první řadě děkuji zastupitelům za dů-
věru. Byla to pro mě obrovská zkušenost, 
která mě v mém profesním životě posunu-
la velký kus dopředu. Když jsem u výběro-
vého řízení představovala svou vizi, měla 
jsem vytyčené určité cíle, které se mi poda-
řilo naplnit. Chtěla jsem, aby výstava měla 
vyšší úroveň, přilákala mladší návštěvníky, 
aby se rozšířila nabídka doprovodných 
aktivit, zvýšil se komfort návštěvníků, po-
sílily se marketingové aktivity a  výstavy 
se staly místem, kam se budou lidé rádi 
vracet kvůli přátelské a  venkovské atmo-
sféře. Jsem přesvědčena o tom, že věžečtí 
obyvatelé můžou být právem pyšní na to, 
že jejich malou vesničku ročně navštíví de-
sítky tisíc lidí nejen z Česka, ale i ze Sloven-
ska a Polska. Já považuji ZAHRADU Věžky 
za mezinárodní výstavu a stále má podle 
mě obrovský potenciál, i  když ustát kon-
kurenci a legislativní překážky, není úplně 
jednoduché.

Co konkrétně se Vám podařilo zavést, 
co na výstavách před Vaším nástupem 
nebylo?

S  tím, jak postupně ubývaly stánky, 
jsme přemýšleli, jak zaplníme prázdný 
prostor v  parku. Nemohlo tam zůstat 
volné prostranství, na návštěvníky by to 
nepůsobilo dobře. Proto jsme začali dělat 
venkovní expozice na různá témata. Těší 
se velké oblibě.

Poté, co obec od soukromého maji-
tele odkoupila sýpku, navrhla jsem, aby 
se využila při výstavách. Domluvila jsem 
spolupráci s panem Miloslavem Klimkem 
z Otrokovic. Je to taktéž náš vystavovatel 
a  jeho práce je pro Věžky velkým příno-
sem. V  sýpce jsme udělali ještě druhou 
část expozic. Jedná se o  řezané květiny, 
které patří do daného ročního období 
a  expozice tematicky navazuje na ven-
kovní expozici v parku. Sýpka má své spe-
cifické kouzlo a v kombinaci s květinami 
návštěvníky vždy zaujme. Obzvláště hrdá 
jsem na zavedení Dětského světa, který je 
velmi důležitý, abychom do Věžek přilá-
kali mladé rodiny. Je hezké vidět, když se 
po parku prochází celá rodina, prarodiče, 
rodiče a  jejich děti a  společně vyplňují 
kvíz, za který děti dostanou drobnou od-
měnu. Každé jaro otevíráme kostel svaté 
Alžběty, který je také vyzdobený květina-
mi. Pro návštěvníky je úchvatná nejen ar-
chitektura kostela, ale také to, že vidí jiný 
druh květinových vazeb. U  duchovních 
památek má aranžmá svá specifika.

Co se týče komfortu pro návštěvníky, 
tak v  Dětském světě jsou odpočinkové 
zóny, kde se mohou v klidu posadit a vy-

pít si kávu. Zajistili jsme i větší hygienické 
zázemí.

Zefektivnila jsem marketingové kampa-
ně a našla další způsoby, jak můžeme vý-
stavu prezentovat před veřejností. Máme 
nové modernější webové stránky, věnu-
jeme se také facebookové kampani, rozší-
řili jsme inzerci, navázali jsme spolupráce 
s obcemi, s novými médii i zahrádkářskými 
organizacemi.

Obnovili jsme tradici živých zvířat, která 
k výstavám neodmyslitelně patří. Návštěv-
níci si tak mohou prohlédnout i  zakoupit 
králíky, holuby či drůbež. A obzvláště u dětí 
se obrovské oblibě těšila malá obora s ko-
zami, ovcemi či oslíkem.

Když vezmete v úvahu legislativu, 
konkurenci i preference lidí trávit volný 
čas, jak vidíte budoucnost výstav?

I když má výstavnictví klesající tendenci 
návštěvnosti, daří se nám držet výstavu na 
vysoké úrovni.

Dnešní legislativa nepřeje stánkovému 
prodeji, proto se snažím vyjít vystavovate-
lům maximálně vstříc. My mnohem více 
potřebujeme je než oni nás. V dnešní době 
je každý víkend spousta akcí, města, obce 
i  neziskové organizace pořádají řemeslné 
jarmarky a  lidé tak mají větší výběr, kam 
půjdou. A logicky i stánkaři mají více mož-
ností, kde prodat své zboží.

Výstavnictví se dnes netěší takové po-
pularitě, jako v minulosti, proto si zakládám 
na dobrých vztazích s vystavovateli. Navíc 
o  tento druh podnikání je mezi mladými 
minimální zájem, a i naši vystavovatelé stár-
nou a  nemají komu předat svou živnost. 

Obyvatelé můžou být na výstavy pyšní, říká dosavadní manažerka 
Božena Kubjatková

Božena Kubjatková (uprostřed) s vystavovateli.
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I  když je Pavlíně Majdové teprve 
27 let, celý svůj život se pohybuje 
v  oblasti výstav. Už jako malou hol-
čičku ji tatínek brával s  sebou, když 
pomáhal organizovat zahrádkářské 
výstavy. V  prostředí zahrádkářů vy-
rostla a od patnácti let se na různých 
pozicích podílí na jejich přípravě. 
Začalo to u brigád, pokračovalo přes 
tvorbu expozic a  nyní bude Pavlína 
Majdová moci zúročit své zkušenos-
ti při organizování výstav ZAHRADA 
Věžky. Nyní zastoupí manažerku Bo-
ženu Kubjatkovou, která odchází na 
mateřskou dovolenou. Pavlína byla 
zástupkyní dosavadní manažerky, 
měla na starosti venkovní expozice 
v  parku, technické záležitosti a  na 
letošní podzimní výstavě nábor za-
městnanců a  vystavovatelů. Na no-
vou roli manažerky se tak připravo-
vala už od května a 20. září oficiálně 
přebrala organizaci budoucích vý-
stav.

Proč si myslíte, že zastupitelé vybrali 
právě Vás, abyste převzala výstavy?

Paní manažerce Boženě Kubjatkové 
asistuji už třetím rokem. Také už od pat-
nácti let pracuji na výstavách a za těch 12 
let jsem si prošla různými pozicemi, přes 

pokladní, uklízečku, tvorbu expozic, ko-
munikaci s  vystavovateli, dohlížela jsem 
na hladký průběh příprav. Proto vím, co 
organizace výstav obnáší, co všechno je 
potřeba zajistit, jak věci zorganizovat, aby 
fungovaly, čeho se vyvarovat a co nepod-
cenit.

Mám k výstavě vztah, v podstatě už od 
dětství se pohybuji v oblasti výstavnictví, 
někteří vystavovatelé si mě pamatují jako 
malou holčičku v kočárku.

Jaké máte dovednosti, zkušenosti 
a nápady, kterými můžete být výstavě 
prospěšná?

Nejdůležitější je, že výstavu znám ze 
všech stran. Není to pro mě nová věc, do 
které bych se musela zdlouhavě zaučovat 
a své dosavadní zkušenosti můžu zúročit 
ve prospěch Věžek.

Jaký je to pro Vás pocit, že teď jste 
někdo, kdo má výstavu kompletně na 
starost?

Je to velká zodpovědnost, ale tak jako 
Božena Kubjatková, i  já mám okolo sebe 
skvělý tým lidí, který mi ve všech situacích 
pomůže. Už podzimní výstavu jsem si „na-
nečisto“ vyzkoušela, abych věděla, co mě 
na jaře čeká, a byla na to připravená.

V prostředí výstav se pohybuji od dětství, říká nová manažerka 
Pavlína Majdová

Neustále se vzdělávám v oblasti marketin-
gu, a  to i ve svém volném čase. Chodím 
i na různá školení, abych věděla, jak zarea-
govat na nabídku trhu a co nejefektivněji 
využila obecní finanční prostředky. Sou-
středím se na aktivní vyhledávání nových 
stánkařů i  spoluprací. Navíc uvidíme, co 
s výstavnictvím udělá 3. a 4. vlna zavedení 
elektronické evidence tržeb.

Co obnáší Vaše práce během výstav?
Je to práce pod tlakem, pod pěti od 

rána do půlnoci mi zvoní telefon, musím 
operativně řešit vzniklé situace a reagovat 
obratem. Zároveň musím mít stres pod 
kontrolou a nenechat vygradovat emoce. 
Nemůžu si pod tlakem nepříjemné situ-
ace dovolit, být na někoho nepříjemná, 
křičet nebo být naopak pasivní. Polovinou 
úspěchu je mít vše perfektně zorganizo-
vané, umět předvídat situace a přecházet 
problémům.

Na co se Vás návštěvníci v poslední 
době nejčastěji ptají?

Na hudební doprovodný program. Do-
stávám spousty dotazů, proč většina vy-
stupujících jsou dechové soubory. Je to, 
protože se držíme tradice Moravy, ke které 
dechovka patří a také proto, že naše hlavní 
cílová skupina dechovky vyžaduje. Tím, že 
máme i mladší návštěvníky, i jim se snaží-
me vyjít vstříc. Proto jsme část doprovod-
ného programu přesunuli do Dětského 
světa, kde dostávají prostor umělci, kteří 
jsou svojí tvorbou blíže mladší generaci.

Bude se Vám snadno odcházet nebo 
je Vám trochu líto, že tady necháváte 
rozdělaný projekt, který jste 3 roky 
budovala?

Není to vůbec jednoduché se od práce 
úplně odprostit, stále mám nové nápady, 
i když už jsem na mateřské. I tak nad prací 
přemýšlím, co a jak bude. Zároveň se tě-
ším na miminko.

Chtěla byste se po mateřské dovolené 
vrátit na místo manažerky?

Tři roky jsou dlouhá doba a  uvidíme, 
jak se budou výstavy a situace vyvíjet. Prá-
ci jsem si zamilovala a ráda bych se vrátila. 
S mnohými stánkaři a obchodními partnery 
jsem navázala přátelské vztahy.

Co chcete dodat na závěr?
Chci poděkovat všem lidem, se kterými 

jsem dosud spolupracovala. Také děkuji 
obyvatelům Věžek a Vlčích Dolů, že se snaží 
přispět k tomu, aby výstavy fungovaly a ve 
svém volném čase jsou ochotni pomoci, 
když je potřeba. Děkuji svému partnerovi 
Lubomírovi, který mi vždy pomohl a zajišťo-
val technické věci okolo výstavy, mojí ma-
mince, která po čas každé výstavy hlídala 
našeho malého syna a celé mojí rodině za 
podporu a  toleranci. Pavlíně Majdové chci 
popřát mnoho sil, pevných nervů a  úspě-
chů při organizování dalších výstav.

Pavlína Majdová (vlevo) s Boženou Kubjatkovou.
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Před 75 lety došlo u Věžek k leteckému 
souboji amerického pilota Hoffma-
na a  německého pilota Brattona, při 
kterém americký letec havaroval a ze-
mřel. Jednalo se o  neštěstí, o  kterém 
se psalo nejen ve věžecké kronice, ale 
také kronikáři okolních obcí tragédii 
zaznamenali. Až o padesát let později, 
18. srpna 1994, byly zbytky Hoffmano-
va stroje vykopány skupinou s názvem 
Severočeský letecký archiv Most a vy-
staveny na obecním úřadě ve Věžkách. 
Letec má pomník za obcí v  místech, 
kde v roce 1944 došlo k pádu jeho le-
tadla.

Co bylo napsáno v kronikách o tomto 
leteckém souboji?

Kronika obce Nětčice, citace:
„Dne 22.  srpna po leteckém souboji 

spadly dvě americká letadla, jedno u Věžek 
a jedno v našem katastru v Kusé hoře. Le-
tadlo se roztříštilo a shořelo. Pilot před tím 
seskočil padákem v lese. Pád tohoto letadla 
naši občané, kteří se právě vraceli z pohřbu 
pana Procházky, dobře viděli. Zbytky létadla 
odvezli Němci do Kroměříže.“

Kronikální záznamy pro obec Rataje: 
1938–1944, kronikář Josef Žourek citace:

„22.VIII. letecký boj nad naším lesem. 
Dnes v úterý 22. srpna 1944 o 11 1/2 hodině 
(11:30) před polednem letěla nad námi od 

jihu k severu eskadra 30 amerických bom-
bardovacích letadel, doprovázená několika 
stíhačkami. Nad ratajským lesem se kdesi 
vzala dvě německá školní letadla. Američa-
né je spatřili a nastala honička, střelba a boj. 
Obě německá se spustila až na 50 metrů 
k  zemi, prchla: jedno směrem ke Zdoun-
kám a Střílkám, druhé směrem k Prostějovu. 
Při obtáčení Němců zachytil jeden americ-
ký stíhač křídlem druhého za kabinu, usmr-
til ho sražením kabiny, a tak došlo o 3/4 12 
(11:45) k  pádu dvou amerických stíhacích 
letadel. Byl krásný, jasný parný den.“

Konala se pieta za zemřelého letce
Občané Věžek si událost připomněli 

v sobotu 24. srpna. Protože okolí pomníku 
už bylo značně zanedbané a nebylo důstoj-
né pro takovou oslavu, byly předem pro-

vedeny úpravy terénu. Nově byl vydlážděn 
chodník k pomníku zámkovou dlažbou, trá-
va okolo byla posekána a podél chodníku, 
kde při významných výročích bývá vztyče-
na česká a americká vlajka, bylo vysypáno 
kůrou.

Ve 14:30 hodin byl u zastávky pro obča-
ny přistaven autobus. Průvod se seřadil na 
vedlejší cestě vedoucí k hájence a odtud se 
vydal k pomníku na Červenci. Tam byl po-
ložen věnec, starosta Aleš Bosák přednesl 
projev a  na klasické housle zahrála ame-
rickou a českou hymnu Kateřina Skřebská, 
absolventka konzervatoře. Čestnou stráž 
v  uniformách drželi Lucie Tronečková, Te-
reza Dřímalová a  Martin Zavadil, zástupci 
Sboru dobrovolných hasičů Věžky.

text: S. Prandorfiová

Konal se pietní akt u příležitosti 75. výročí leteckého souboje

Do teď jste měla na starost expozice. 
Kdo po Vás práci převezme?

S  expozicemi mi už teď pomáhá tým 
lidí, na který je spolehnutí. Například ro-
dinný přítel Martin mi byl nápomocný při 
realizaci posledních dvou expozic. Děkuji 
mu, že dokáže bravurně převést do reality 
mé nápady. Hlavní myšlenka a koncepce 
celé expozice je v mojí hlavě a on ji umí 
ztvárnit tak, jak si ji představuji.

V příštím roce už budete kompletně 
chystat výstavy sama. Na co je podle 
Vás nejdůležitější se zaměřit?

Mám samozřejmě nové nápady, ale nej-
důležitější je podle mě pokračovat v cestě, 
kterou nastolila paní Kubjatková. Systém 
je v základu velmi dobře nastaven, teď už 
jej budeme akorát pilovat. Také musíme 
reagovat na vzniklé situace. Například na 
zavedení 3. a 4. vlny elektronické evidence 
tržeb a současný trend výstavnictví.

Co se týče novinek, mám v hlavně ná-

pady, jak do výstavy více zapojit nejen ná-
vštěvníky, ale i obyvatele Věžek. Také chci 
oslovit školy a nabídnout jim, aby se podí-
lely na doprovodném programu a tvorbě 
expozic. Žádnou razantní změnu ale neče-
kejte. Mým cílem je zachovat a rozvíjet to, 
co se ve Věžkách dosud budovalo.

Jaké jsou Vaše silné a slabé stránky?
Když nastane problém, okamžitě jej ře-

ším, neodsouvám jej někdy na potom. Vy-
stavovatelé mě znají, nebudou si tak mu-
set zvykat na někoho nového, což podpoří 
i stabilitu výstavy. Mám chuť se učit novým 
věcem a získávat další zkušenosti, které se 
mi budou hodit v dalším profesním životě.

Chci se také vzdělávat v oblasti marke-
tingu a komunikačních a obchodních do-
vedností.

Co je podle Vás potřeba udělat, aby 
výstava do budoucna obstála před 
konkurencí a udržela si návštěvnost?

Přišla 3. a 4. vlna elektronické evidence 
tržeb a hledají se cesty, jak vystavovatelům 
pomoci, aby k nám stále jezdili. Nikdo dnes 
úplně neví, jak přísná pravidla budou nebo 
ne. Těžko můžeme teď předvídat, nicméně 
musíme být připraveni operativně reago-
vat na nastalé situace, které přinese blízká 
budoucnost vlivem změny legislativy.

Řekněte nám něco o sobě, co ráda 
děláte ve volném čase?

Vystudovala jsem gymnázium. Pro 
obec pracuji od roku 2016. Práce je jed-
ním z mých koníčků. Dá se říct, že žiji svou 
prací. Dále hraji v kapele, peču dorty, vedu 
knihovnu, ráda čtu, vymýšlím tábory a kul-
turní akce pro děti a místní občany a nejví-
ce si odpočinu na koncertech a festivalech. 
Což je občas dobré i pro práci manažerky, 
protože můžu navázat kontakty s novými 
stánkaři.

texty a foto: Jana Hlavinková
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Na začátku září se ve Věžkách konal 
11. ročník Jihomoravského poháru všestran-
ných zkoušek ohařů pro rok 2019. Myslivec-
ký spolek Troják Věžky – Zlobice poskytl lesní 
honitbu, jeho členové pomáhali s přípravou 
zkoušek a zajišťovali hladký průběh akce po 
oba dva dny na místě srazu.

Vůdci společně se svými psy plnili pře-
depsané disciplíny a ti, kteří splnili všechny 
podmínky, získali pro svého psa loveckou 
upotřebitelnost.

V  sobotu 7.  září se tak do Věžek sjelo 
24 vůdců se svými psy ze všech koutů Čes-
ké republiky, ale i ze Slovenska. Už v 7 ráno 
byl sraz, konala se veterinární prohlídka psů, 
vůdci si vylosovali pořadové číslo a bylo slav-
nostní zahájení. Významný český kynolog 
Břetislav Jelínek všechny přítomné přivítal, 
seznámil je s průběhem akce, s povinnost-
mi a vysvětlil, kde se budou konat jednotlivé 
disciplíny.

Zkoušky se konaly celkem ve čtyřech ho-
nitbách, protože každá disciplína vyžaduje 
jiné podmínky. Pole pro práci psů poskytl 
Myslivecký spolek Mořice  – Vrchoslavice 
a Nezamyslice, lesní práce probíhaly ve Věž-
kách a vodní v honitbě Mysliveckého spolku 
Želeč.

I přes nepřízeň počasí, kdy bylo chladno 

a pršelo, vůdci, psi i rozhodčí si se situací po-
radili velmi dobře.

„Zkoušky měly až na nepřízeň počasí ply-
nulý průběh, bylo vidět, že vůdci se svými 
psy poctivě cvičili, nikdo nepodal protest 
proti nedodržování pravidel. Dokončilo je 
14 psů v  ceně, 10 kvůli deštivému počasí 
prvního dne neuspělo. Na akci byly samé 
kladné reakce, všichni si odnesli samé pří-
jemné zážitky a vše se odehrálo v přátelské 
atmosféře. Chci poděkovat všem, kteří se na 
akci podíleli a byli nápomocni při přípravě 
a průběhu zkoušek. Děkuji i všem sponzo-

rům a obecnímu úřadu,“ zhodnotil zkoušky 
jejich ředitel Roman Jelínek.

Dva dny zkoušek zakončilo slavnostní vy-
hlášení výsledků a losování bohaté tomboly. 
První tři nejlepší vůdci si odnesli hodnotné 
ceny od sponzorů, ani ostatní účastníci ne-
přišli zkrátka, každý byl odměněn.

Akce se konala pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje Jiřího Čunka.

text a foto: Jana Hlavinková

Ve Věžkách se konal Jihomoravský pohár zkoušek ohařů
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Letošní léto se díky příznivému počasí 
nadmíru vydařilo a díky tomu mohli po-
řadatelé maximálně zúročit svou snahu.

Letní výstava se nesla v  duchu doží-
nek. V srpnu se sklízí obilí a v minulosti se 
žně oslavovaly ve velkém, protože díky 
dobré úrodě měli lidé přes zimu co jíst. 
Venkovní expozice i  expozice v  sýpce 
připomínaly dožínky.

„Měli jsme zapůjčené kroje, obrazy, na 
balících slámy byly naaranžované letní 

květiny, klasy, ovoce, zelenina a největší 
úspěch u  návštěvníků sklidila slaměná 
domácí zvířata v  životní velikosti,“ po-
psala letní výstavu Božena Kubjatková.

Na návštěvníky čekal v Dětském svě-
tě i  farmářský koutek. Byla tady umělá 
domácí zvířata v  životní velikosti a  děti 
i  dospělí si mohli vyzkoušet, jak se dojí 
kráva nebo koza.

„Setkalo se to s  velkým úspěchem, 
vždy se snažíme vymyslet něco nového, 

na co by se návštěvníci mohli těšit,“ vy-
světlila Kubjatková.

S kladným ohlasem se setkal i hrnčíř-
ský kruh, na kterém si, kdo měl zájem, 
mohl pod dohledem vyrobit misku, hrní-
ček nebo džbánek a odnést si svůj výtvor 
domů. Pro velký úspěch byla atrakce na-
chystána i na podzim.

text a foto: Jana Hlavinková

Na letní výstavě nejvíce zaujala farma a slaměná zvířata
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Podzim má většina lidí spojený s barev-
ným listím, dýněmi, jablky, hruškami, oře-
chy a další úrodou ze zahrádky. Každý, kdo 
se věnuje zahrádkaření, je pyšný, pokud 
se mu podaří vypěstovat velkou úrodu 
ovoce a  zeleniny. A  právě proto se letos 
manažerka výstav Božena Kubjatková 
rozhodla, že se venkovní výstava ponese 
v duchu Plodů z naší zahrady a bude pře-
hlídkou letošní nejlepší úrody.

„Zahrádkaření se opět vrací do módy. 
I  mladé rodiny, které si pořídí domek na 
vesnici, mají často i zahradu. Navíc spous-
ta lidí si raději vypěstuje ovoce a zeleninu 
na vlastní zahradě, než aby ji koupila v ob-

chodních řetězcích. Právě proto jsme při-
pravili venkovní expozici, abychom inspi-
rovali zahrádkáře v  tom, co si mohou na 
zahradě vypěstovat,“ sdělila nová mana-
žerka výstav Pavlína Majdová, která měla 
na starost i expozici.

Nechyběla ani expozice řezaných kvě-
tin v sýpce, tentokrát s „podzimními“ kvě-
tinami, a to mečíky, jiřinami či chryzanté-
mami. Vše opět aranžoval Miloslav Klimek 
z Otrokovic a zároveň zajistil živá zvířata.

Pořadatelé se zaměřili i na Dětský svět, 
ve kterém nechyběl skákací hrad, malová-
ní na obličej, soutěžní kvíz, hmatová stez-
ka a holčičky stály frontu na pletení copů.

„Děti už jsou na vyplňování otázek 
zvyklé, často se do soutěže zapojí celá 
rodina. Dětský svět má úspěch u  babi-
ček i rodičů, protože sem „odloží“ své děti 
a  můžou si v  klidu nakoupit nebo vypít 
kávu,“ vysvětlila Majdová.

Pro návštěvníky byli k  dispozici vysta-
vovatelé se širokým sortimentem všeho, 
co potřebují k obdělávání a péči o zahra-
du. A k prohlédnutí a prodeji bylo i drob-
né domácí zvířectvo, jako kohouti, holubi 
či slepice. Doprovodný hudební program 
patřil téměř výhradě dechovým kapelám.

text a foto: Jana Hlavinková

Na podzimní ZAHRADĚ Věžky byla letošní nejlepší úroda
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Místní hasiči opět dodrželi dlouholetou 
tradici, kdy hasiči pozvali občany a  hasič-
ské sbory z  okolních obcí na odpoledne 
plné zábavy, tance a poslechu živé hudby. 
22. června se tak ve Věžkách konal Hasičský 
výlet. Vzhledem k tomu, že v okolních ves-
nicích ve stejný den probíhaly také různé 
akce, tak na návštěvu přijeli pouze zástupci 
hasičských sborů z Morkovic, Tetětic, Vlčích 
Dolů a Uhřic. Akce se konala v areálu mul-
tifunkčního hřiště. Bylo docela špatné po-
časí, a tak se letos přišlo pobavit méně lidí 
než v loňském roce. I tak ale byly vstupenky 
na hasičský výlet prodávány již týden před 
akcí.

Akce začala nástupem našich hasičů 
v nažehlených uniformách, po seřazení pak 
v pozoru přivítali jednotlivé sbory a nechy-
běl ani hlasitý pozdrav „zdar, zdar, zdar“. Bylo 
připraveno bohaté občerstvení. Kdo měl 
zájem, mohl si zahrát kuželky, zastřílet si ze 

vzduchovky, házet kroužky na flašky alko-
holu nebo soutěžit v  hodu pivní bečkou. 
K poslechu a tanci hrála skupina „Dorado“. 
Samozřejmě nechyběla ani oblíbená tom-
bola s  opravdu krásnými cenami. V  letoš-
ním roce byly losy trošku jiné než obvykle. 
Byly to takové malé smotky, na kterých si 
každý po rozbalení nejdříve mohl přečíst 
citát či jiné moudro a  také to, zda los vy-
hrává nebo ne. Ceny byly označeny čísly, 
a tak každý hned věděl, co vyhrál. Vydávání 
cen bylo stanoveno na šestou hodinu, ale 
protože počasí moc nepřálo, vydávaly se 
ceny dříve, a to bylo dobře. Okolo čtvrté se 
strhla prudká bouře, a přestože byly stoly 
kryty přístřešky, mnozí byli úplně promo-
čení, protože prudký déšť byl doprovázen 
silným větrem. Pršelo více jak hodinu, ale 
potom se počasí přeci jen umoudřilo a zá-
bava pokračovala. Večer k poslechu a tanci 
hrála místní skupina „Věžecké Cyrkus“.

Z další činnosti hasičů:
 Druhý letošní sběr železa a  zároveň 

úklid prostor za hasičskou zbrojnicí se 
konal 12. a 13.  září. Navazovalo se tak na 
1. etapu sběru, která proběhla už v dubnu.

„Děkujeme všem obyvatelům za úsi-
lí, ochotu a  darování železného odpadu. 
Získané peníze investuje sbor do akcí pro 
děti a mládež,“ poděkoval za hasiče Martin 
Zavadil.

 Hasiči letos pořádali 2. ročník pose-
zení za „hasičárnou“. Akce byla určená pro 
děti, mládež, rodiče a  všechny příznivce 
hasičského sportu. U  táboráku se opekly 
špekáčky, hrály se hry a  panovala dobrá 
nálada. Posezení se konalo 20.  září, jako 
ukončení léta pro děti a zároveň jako po-
děkování obyvatelům Věžek za přízeň ha-
sičskému sboru.

text a foto: S. Prandorfiová, J. Hlavinková

Hasičský výlet přerušila bouřka, zábava pak pokračovala dál

Společně jsme prožili krásné léto bo-
haté na zážitky. Naše vnoučata, případně 
pravnoučata nás nabudila povídáním 
o dinosaurech natolik, že jsme se vydali na 
výlet do Vyškova do „Babiččina dvorečku“ 
a odtud vláčkem do „DinoParku“. Ve dvo-
rečku jsme si prohlédli zvířata, která nám 
až tak cizí nebyla, ale v DinoParku jsme si 

opravdu užili všech těch obrů, kteří vydá-
vali zvuky a pohybovali se. Měli jsme s se-
bou malé průvodkyně, které nás zasvětily 
do života dinosaurů. Navštívili jsme i  3D 
kino a společně se spoustou dětí sledova-
li film s brýlemi na nose. Tak trošku jsme 
se vrátili do dětských let. Dalším cílem 
byl zámek v Tovačově, kam jsme se svez-

li historickým vláčkem, pivovar v  Černé 
Hoře nebo návštěva skláren a  zámku ve 
Vizovicích. A jaké máme plány na podzim 
a zimu? Nějaké to divadlo, módní přehlíd-
ku, a ještě jsme nebyli společně v kině. Tě-
šíme se na každou akci, umíme si ji pěkně 
užít.

text: Z. Daňhelová

Měli jsme léto plné zážitků
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V  kulturně  – společenském areálu 
U Chaty ve Vlčích Dolech se 14. září konala 
hasičská soutěž „O pohár bláznivé stříkač-
ky“. Již z názvu je patrné, že se nejednalo 
jen o klasickou soutěž v požárním útoku, 
ale ve skutečnosti šlo o požární útok na-
ruby, zpestřený o pár doprovodných dis-
ciplín.

Všechny soutěžící i návštěvníky uvítalo 
za slunečného počasí výborně upravené 
sportoviště s  dokonalým zázemím v  pří-
jemném prostředí na konci vesnice. Dráha 
s překážkami byla široká a rozmístěna tak, 
aby všichni dobře viděli a  nezakrývali si 

navzájem výhled. Pro diváky bylo připra-
veno místo s  lavičkami pod přístřeškem 
s dokonalým výhledem na dráhu.

Po rychlém nástupu začaly svůj „útok“ 
jako první hasičky z  pořádajícího sboru 
z Vlčích Dolů, následovány ostatními druž-
stvy žen a poté i mužů. I když výsledková 
tabule nabízela dost neplatných pokusů, 
bylo se na co dívat. Nejrychleji si na dráze 
vedly ženy ze Soběsuk, druhé skončily do-
mácí hasičky a třetí místo obsadily ženy ze 
Zborovic. V  kategorii mužů získal prven-
ství mladík ze Soběsuk, druhý skončil muž 
z Medlova a třetí ze Zborovic.

Pro některé diváky to byl nevšední zá-
žitek, protože podobnou soutěž (nejen 
zde ve vesnici) ještě neviděli a pochvalo-
vali si nejen jedinečnou atmosféru, rychlý 
průběh, ale i  pěkné výkony soutěžících, 
hudební doprovod celé akce a  bohaté 
občerstvení.Pořadatelům se podařilo při-
pravit pěknou soutěž, a  i  celý soutěžní 
den proběhl dle ohlasů úspěšně.

Malou kaňkou bylo jen zranění jedné 
ze závodnic. Doufejme, že to nakonec ne-
bylo nic vážného.

text: Radovan Sas

Sobota 21. září, neděle 13. října. Dvě krás-
ná odpoledne plná sluníčka a  modrého 
nebe. Diváci fandící při překonávání nejza-
jímavějších překážek na trati. Občerstvení 
v  průběhu či po ukončení závodu. To vše 
pomáhalo účastníkům třetí a  čtvrté (závě-
rečné) části Věžeckého poháru 2019.

Poslední letní sobotu byl pro necelé čtyři 
desítky cyklistů připraven klasický terénní 
závod nazvaný „Kolem věžeckých rybníků“. 

Okruhy třech různých délek a  náročností 
byly přiděleny jednotlivým věkovým kate-
goriím. Zatímco nejkratší trať pro „drobečky“ 
vedla po asfaltu kolem Dolního rybníku, nej-
delší trať zavedla zkušenější účastníky trošku 
netradiční cestou až na Troják a zpět. Všichni 
nakonec příjemně unaveni dřív či později 
dorazili do cíle, získali další bodíky do pohá-
ru a začali se těšit na poslední letošní závod 
„Park sprint cross Věžky“.

Ten se konal o tři týdny později v parku 
ve Věžkách. Start a cíl byl jako vždy ve spor-
tovním areálu. Na účastníky tentokrát če-
kala běžecká trať vylepšená spoustou více 
či méně náročných překážek. Mezi divácky 
nejatraktivnější patřil například přechod 
potoka po laně, houpající se lávka nebo 
přeskakování laviček. Vyšší hladina Věžec-
kého potoku udělala překonávání „vod-
ních“ překážek podstatně zajímavějším. 

O pohár bláznivé stříkačky

Třetí a čtvrtý závod Věžeckého poháru 2019
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Závodu se zúčastnilo víc jak čtyřicet běž-
ců, kteří se navzdory tajných přání diváků 
dostali do cíle bez jediného vykoupání.

Po vyhlášení vítězů čtvrtého závodu 
byly sečteny všechny body za celý rok 
a  předány tradiční poháry vítězům „Vě-
žeckého poháru 2019“ v  jednotlivých 
kategoriích od drobečků až po dospělá-
ky. Na závěr děkujeme všem účastníkům 
za jejich propocená trička a  bolavé sva-
ly. Vážíme si všech, kteří přemůžou svoji 
pohodlnost, stud a  strach, že nezvítězí, 
(protože to může většinou jen jeden…) 
a postaví se na start, přestože vědí, že to 
bude zase bolet…

Těšíme se na Vaše sportovní výkony 
v závodech Věžeckého poháru 2020.

text: Šárka Zurynková
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Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Amálka Bosáková 34 50 38 38 160 1. Prokop Dytrych 38 43 43 124

2. Tobiáš Fianta 50 50 50 150 2. Lukáš Stavinoha 50 50 100

3. Mareček Pácl 50 43 93 3. Jindřich Borovka 43 50 93

4. Martinka Šašková 38 50 88

5.-6. Michalka Mrhálková 43 43

5.-6. Michael Rec 43 43 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

7. Anetka Jelínková 34 34 1. Tereza Nováková 43 50 50 143

2. Barbora Strnková 50 50

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

1. Nikol Hýsková 43 43 38 50 174 1. David Sklenařík 50 50 50 50 200

2. Jakub Daněk 50 50 50 150 2. Ondřej Sigmund 43 43 43 129

3. Pavel Duda 50 34 43 127

4. Natálka Tiefenbachová 38 31 38 107

5. Terezka Páclová 34 43 77 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

6. Eliška Tronečková 34 31 65 1. Lucie Dytrychová 50 50 43 143

7. Julinka Ševčíková 43 43 2. Natálie Dudová 50 50

8.-9. Jiří Bernolák 38 38

8.-9. Jakub Pipek 38 38

10. Terezka Šimková 34 34 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

11. Lucinka Krčmářová 31 31 1. Štěpán Gajdoš 50 50 43 31 174

12. Štěpánka Dytruchová 28 28 2. Vojtěch Borovka 34 43 38 38 153

3. Vilém Hrušák 43 34 43 120

4. Michal Sklenařík 38 38 31 107

5. Martin Mikulica 50 50 100

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 6. Pavel Barnet 31 34 65

1. Elena Jelínková 43 50 50 50 193

2. Sabina Prandorfi 50 43 93

3. Odetka Havlásková 38 38 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

1. Tomáš Pácl 50 50 50 150

2. Jan Koudelka 38 43 50 131

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 3. Pavel Kroupa 43 43

1.-2. Matouš Krčmář 50 50

1.-2. Štěpán Pipek 50 50

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

1. Simona Hýsková 38 50 88

2. Petra Nováková 50 28 78

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 3. Ivana Dudová 50 50

1. Adélka Bosáková 50 50 50 150 4. Dagmar Sklenaříková 43 43

2. Sofie Lendelová 43 43 5. Markéta Tiefenbachová 43 43

6. Ivona Bosáková 38 38

7. Bohumíra Daňková 34 34

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 8. Dominika Křižanová 31 31

1. Daniel Hýsek 50 50 50 50 200

2. Leopold Hrušák 43 43 43 129

3. Jaromír Daněk 38 38 34 110 Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem

4. Matěj Perger 38 38 1.-2. Jiří Sigmund 43 50 93

5.-6. Jan Ševčík 34 34 1.-2. Vladimír Fochr 50 43 93

5.-6. Ondřej Krčmář 34 34 3. Josef Hrušák 50 50

4. Marek Pácl 43 43

5.-6. Vladimír Novák 38 38

5.-6. Vojtěch Pipek 38 38

Poř. Jméno a příjmení 1. 2. 3. 4. Celkem 7. Petr Šimek 34 34

1. Valerie Dudová 50 50 50 150

2. Amálie Hrušáková 50 43 43 136

3. Viktorie Kluková 43 43 38 124 Poř.

4. Markéta Jelínková 31 38 34 103 1.

5. Tereza Březinová 38 38 2.
6. Nella Kovářová 34 34 3.
3. Sofie Havlásková 28 28 4.

Dívky starší   ( nar. 2008 - 2009 )

Dívky mladší   ( nar. 2010 - 2011 )

Dívky nejmladší   ( nar. 2012 - 2013 )

Drobečci starší   ( nar. 2014 - 2015 )

Drobečci mladší   ( nar. 2016 - 2017 )

Chlapci mladší   ( nar. 2010 - 2011 )

Chlapci starší   ( nar. 2008 - 2009 )

Název a popis závodu Datum konání

Muži   ( nar. 2001 a starší )

Přehled jednotlivých závodů Věžeckého poháru 2019

Chlapci nejmladší   ( nar. 2012 - 2013 )

Dívky nejstarší   ( nar. 2006 - 2007 )

Chlapci nejstarší   ( nar. 2006 - 2007 )

Dorostenci mladší   ( nar. 2004 - 2005 )

Dorostenci starší   ( nar. 2002 - 2003 )

Ženy   ( nar. 2001 a starší )

Dorostenky mladší   ( nar. 2004 - 2005 )

13.10.2019

Věžecký MTB Duathlon - MTB kolo a běh

Není "kolo" jako kolo - "dirty" dovednosti MTB
Kolem Věžeckých rybníků - klasické MTB okruhy
Park-sprint-cross Věžky - překážkový běh

11.5.2019

15.6.2019
21.9.2019
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ČERVENEC SRPEN ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD

Svoz žlutých (plast) a modrých (papír) PE pytlů Svoz netříděného komunálního odpadu (popelnice) 
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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: 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

DŮLEŽITÉ KONTAKTY
zaměstnanci obce:
manažerka výstav ZAHRADA Věžky: Pavlína Majdová,
728 599 049, info@vystavavezky.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
obchod ve Vlčích Dolech: po, st, pá: 11:00 – 12:00

knihovna ve Věžkách: po: 16:00 – 17:00 děti, 17:00 – 18:00 dospělí
knihovna Vlčí Doly: po: 16:00 – 17:00 (zimní čas), 17:00 – 18:00 (letní čas)

DALŠÍ PLÁNOVANÉ 
AKCE:

29. října
Strašidelné čtení
1. listopadu
Lampionový průvod
30. listopadu
Vánoční dílna a rozsvícení stromečku
7. prosince
Mikuláš s čerty
11. prosince
Česko zpívá koledy
21. prosince
Stromeček pro zvířátka
23. prosince
Vánoční koncert
8. února
Dětský karneval

T.J. Sokol Věžky a MS Troják Věžky-Zlobice

Vás srdečně zvou na

ZDOBENÍ VÁNOČNÍHO STROMEČKU PRO ZVÍŘÁTKA

21. prosince
kde: u horního rybníka

Každý si přinese pro zvířátka krmení (kukuřici, jeřabiny, tvrdý chléb, ovoce, zeleninu).
Uděláme si hezkou předvánoční procházku, nazdobíme stromeček a opečeme si špekáčky.

Těšíme se na malé i velké pomocníky.
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Jednoho zimního večera přišel z  čista 
jasna nápad - uspořádat příměstský 
tábor. Jedním z důvodů byla myšlenka 
pomoci rodičům, kteří nemají kam dát 
přes prázdniny své děti, protože školky 
jsou zavřené. Je pravda, že mi trvalo 
skoro dva roky odhodlat se a ujmout se 
organizace tak rozsáhlé akce.

Co tomu předcházelo?
Prvním krokem bylo jasné studium legis-

lativy. Přesné definice příměstského tábora, 
co si mohu a nemohu dovolit, co potřebuji 
k tomu, abych mohla takovou akci pořádat. 
Byl vybrán termín, stačilo jen pustit ho do 
světa. K mému překvapení se zpráva o pří-
městském táboru šířila jako lavina. Netrvalo 
to dlouho a kapacita byla plná.

Teď nastalo to nejhorší. Všechno zorga-
nizovat, propočítat, naplánovat program, 
zajistit obědy, vybrat vhodné výlety, zajistit 
tety na hlídání, zdravotníka, prostory… Ale 
s díky musím říct, že každý z mého okolí při-
spěl svou troškou do mlýna a ze všech ná-
padů se uskutečnil opravdu báječný týden.

Pssst! A  abyste mi to věřili, nechám Vás 
teď nahlédnout do Táborového deníku…

Táborový deník, den 1.
(pondělí 12. 8. 2019)

Pondělí ráno, mírně zataženo, trakaře 
nepadají. Po schodech myslivecké budovy 
se začínají ozývat kroky malých nožek. A že 
jich je! První táborový den jsme zahájili kres-
lením. Až když jsme se sešli v plném počtu, 
mohlo dojít na pořádné seznamování. To 
začalo vtipnou rozcvičkou, kdy hopsající 
teta Domča v  rytmu hudby předcvičovala 
dětem, jak se správně trhají jablka, pere prá-
dlo nebo peče pizza. Po malém protažení 
jsme si sedli do kroužku a hráli jednu hru za 
druhou. Pak jsme se rozdělili do družstev, 
ve kterých se soutěžilo celý týden. Byly tři – 
Superhrdinové, Avengers a  Draci. Hlavním 
úkolem dne bylo však malování táborových 
triček. Na to jsme se samozřejmě museli 
vydatně naobědvat a taky si pořádně odpo-
činout u  pohádky. Tričko si každý táborník 
vyráběl sám, o to větší z něj pak měl radost.

Táborový deník, den 2.
(úterý 13. 8. 2019)

Úterý ráno, slunce svítí, ptáčci zpívají. 
Dnes byl v plánu výlet do Kroměříže. Hned 
po příchodu všech táborníků se tety Do-
mča a  Barča vrhly na pořádnou rozcvičku. 
Teta Pája zatím nachystala svačinky, aby na 

výletě nikomu nekručelo v břiše. Když se do-
cvičilo, pobrali jsme batohy, rozdaly se sva-
činy a hurá na autobus. Cestou na zastávku, 
v autobuse i ve městě zněla jedna táborová 
píseň za druhou. V Kroměříži jsme se na Vel-
kém náměstí sešli s naším milým zdravotní-
kem Peťou, který nás celý den doprovázel. 
Jako první jsme zamířili do zrcadlového 
bludiště. Paní, která nás mile uvítala, rozda-
la rukavice a sdělila pokyny, jak se správně 
chovat. A pak to přišlo. V prvním momen-
tu, kdy se našich 25 dětí rozprchlo do zrca-
dlového labyrintu, jsem měla obavu, že už 
je ani nenajdeme. Naštěstí se nám všem 
podařilo zdárně z nástrah bludiště vyklouz-
nout a  mohli jsme zamířit k  Podzámecké 
zahradě, kde čekalo občerstvení a  vláček, 
který nás tak pěkně povozil po parku. Pán, 
který vláček řídil, měl i zajímavý výklad, který 
děti se zaujetím poslouchaly. Po projížďce 
jsme se šli podívat ještě na místní opičáky 
a pak rovnou cestou přímo na autobus, aby 
na nás rodiče nemuseli moc dlouho čekat.

Táborový deník, den 3.
(středa 14. 8. 2019)

Středa ráno, chladno, ale my jsme otu-
žilí. Dnešní program z  rána byl následující: 
kreslení, rozcvička a vítání sanitky, se kterou 
přijel strejda Peťa  – zdravotník. S  ním děti 
dopoledne tvořily KPZ – krabičku poslední 
záchrany. Následovalo několik soukromých 
prohlídek sanitky. Po obědě a náležitém od-

počinku jsme si zahráli AZ kvíz a mohlo se 
jít soutěžit. Přišel totiž čas na Pohádkovou 
olympiádu!

Soutěžilo se například ve slalomu na léta-
jícím koštěti alá Harry Potter, ve skákání jako 
Žabí princ nebo ve hledání Zlatovlásčiných 
pokladů. Všechno bylo na čas a  rozhodčí 
byli nekompromisní. Ovšem jako mávnutím 
kouzelné hůlky se všechny výsledky ztratily, 
takže vlastně vyhrál každý.

Táborový deník, den 4.
(čtvrtek 15. 8. 2019)

Čtvrtek ráno, krásné ráno. Všichni jsme 
věděli, co nás dnes čeká. Hned po příchodu 
proběhla rozcvička, nabalit svačinu a  hurá 
na autobus, protože cílem dne byl Dětský 
svět v Kroměříži! Tam jsme strávili celý den 
a asi není nutné jej popisovat víc. Nutno po-
dotknouti, že po návratu na hlavní táborový 
štáb, byli všichni tak unavení, že jsme snědli 
meloun a u pohádky spousta z nás málem 
i usnula.

Táborový deník, den 5.
(pátek 16. 8. 2019)

Pátek ráno, počasí zdá se býti moud-
ré. Poslední den tábora jsme zvolili jako 
volnější. Přece jenom celý týden se řídíme 
pravidly, tak proč si trochu neužít. Ovšem 
nemůžeme myslet jen na sebe, a  proto 
jsme jako první vyrazili do parku posta-
vit domečky skřítkům. Domečků vznikla 
velká spousta od víkendových chatiček 
až po haciendy pro zámožné pány. Poté 
jsme zahájili volnou zábavu, kdy všich-
ni hráli fotbal. Po obědě na děti čekalo 
překvapení v podobě projížďky v kočáru 
taženém koněm. Všichni jsme si to užili, 
někteří jeli i  třikrát. Den se nám chýlil ke 
konci a  s  ním se začínala obloha kabo-
nit. Na odpoledne jsme měli připravený 
program pro rodiče, aby děti předved-
ly všechno, co se za ten týden naučily. 
Bohužel, úderem 4 hodiny začalo pršet. 
A tak jsme program museli zkrátit a před-
vést jen to, co nám prostor dovolil.

Závěrem bych chtěla říct, že to byl 
opravdu krásný týden. Moc bych chtě-
la poděkovat všem tetám na hlídání, 
záchranářům, maminkám, které nás zá-
sobovaly bábovkami, koláči a  ovocem, 
a všem, kteří se jakkoli podíleli na vzniku 
a hladkém průběhu tohoto týdne! Mno-
hokrát děkuji, tak zase příští rok!

Text a foto: Pavlína Majdová

Všichni jsme si svůj první tábor velmi užili
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