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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané,
dnešní informace o naší obci začnu pozitivně. Před pár dny se podařilo dokončit ,,Přípravu plochy pro
výstavbu sportoviště“, jedná se o akci spolufinancovanou EU. Věřím, že se v blízké budoucnosti
podaří naplnit také druhou etapu, to znamená vytvořit prostor pro maminky s dětmi, hasičskou dráhu
a v neposlední řadě multifunkční hřiště pro několik sportů s možností plochu v zimě zastříkat pro
zaledování. V těchto dnech také čekáme na podpis pana ministra životního prostředí, abychom mohli
zahájit výběrové řízení na dodavatele zateplení KD, novou valbovou střechu a úpravu parkovací
plochy před KD. Obě akce si vyžádaly nemalé finanční prostředky, takže budeme po dobu pěti let
rozumně splácet provozní úvěry. Myslím, že dokončením akce KD dojde k výrazně lepšímu pohledu
na naši obec. Prostranství před KD a tato budova sama již zdaleka není to nejhezčí, co v obci máme.
Jsem přesvědčen, že bychom mohli příští jaro přivítat v novém!
Na posledním zasedání zastupitelstva obce bylo rozhodnuto o vyhlášení místního referenda v otázce
výstavby bioplynové stanice v areálu ZOD. Referendum proběhne v sobotu 30. června 2012 v době
od 8 do 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. S předstihem dostanete do svých domácností
hlasovací lístky, ve kterých budete mít možnost se samostatně vyjádřit, zda stavět bioplynovou
stanici, či ne.
V minulém měsíci proběhl sběr nebezpečného odpadu. Není to dnes levná záležitost, ale na druhé
straně máme všichni možnost se legálně zbavit tohoto druhu odpadu. Jen bych chtěl apelovat, abyste
se snažili při výměně pneumatik tyto udat v příslušném servisu. Poplatek za pneumatiky patří k těm
nejvyšším. Také jsme byli kladně hodnoceni za svoz elektroodpadu a máme možnost žádat o dotaci
na zhotovení nových vrat do sklepa KD.
Pomalu bude končit školní rok, ve čtvrtek 28. června se budeme loučit již tradičně s našimi 8 čtvrťáky
a tentýž den v Březové se 4 deváťáky. Ti mladší obdrží na setkání se starostou odměnu ve výši 5 tisíc
korun a ti starší dostanou na ukončení školní docházky drobné dárky pro život.
V červnu a červenci se naplno rozběhnou také akce fotbalistů, hasičů a ostatních spolků. Přejme všem
organizátorům hezké počasí a velkou účast!
A na závěr zpráva nejpříjemnější. Díky naší škole jsme se opět ukázali jako zdatní organizátoři a svou
účastí v akci ,,Návraty ke kořenům“ jsme se více než důstojně zúčastnili putovního festivalu, který
mnozí z vás navštívili. Více informací na jiném místě zpravodaje. Chci však poděkovat jménem nás
všech vedení školy, zaměstnancům, ale také celému ,,televiznímu“ štábu za krásně vytvořený
medailon našeho rodáka. Jako jediný dokument všech zúčastněných nepoužil pomoci rozhlasu či
muzea. Věřte, že je to velmi příjemný pocit, když si na podium pro jednu z hlavních cen přicházejí
zástupci naší školy. Ještě jednou díky všem, kteří se na realizaci tohoto ojedinělého dokumentu
podíleli!
V závěru dnešního úvodu přeji vám všem hezké a příjemné prožití nastávajícího léta!

Dušan Lederer, starosta obce
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IX. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE VĚTŘKOVICE
Dne 14. 5. 2012 proběhlo IX. veřejné zasedání zastupitelstva obce. Na tomto zasedání zastupitelé
mimo jiné schválili:


závěrečný účet hospodaření obce Větřkovice za rok 2011, a to bez výhrad,



závěrečný účet ZŠ a MŠ Větřkovice, okres Opava, příspěvková organizace, 747 43 Větřkovice 127
za rok 2011, včetně převodu finančních prostředků z hospodářského výsledku za rok 2011, a to:
a) § 32 do fondu odměn ve výši 24 500 Kč,
b) § 30 do rezervního fondu ve výši 6 132,81 Kč,



žádost o provozní úvěr v maximální výši 3,5 mil. Kč na realizaci akce zateplení KD, přístavbu
střechy a úpravu prostranství před KD,



vyhlášení místního referenda k otázce výstavby bioplynové stanice v areálu ZOD Slezská Dubina
v katastru obce Větřkovice u Vítkova. Termín konání místního referenda sobota 30. června 2012
v době od 8 do 14 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Větřkovicích. Otázka referenda
zní: „Souhlasíte s výstavbou bioplynové stanice v areálu ZOD Slezská Dubina Větřkovice?“.

Dále pak zastupitelé mimo jiné uložili:


starostovi obce připravit referendum k výstavbě bioplynové stanice na katastrálním území
Větřkovice u Vítkova a zajistit jeho průběh,



starostovi obce připravit smlouvu o financování akce na zateplení KD v max. výši 3,5 mil. Kč.

Plné znění usnesení z IX. zasedání ZO je k nahlédnutí na obecním úřadě nebo jej můžete zhlédnout na
úřední desce obce a je také k nahlédnutí na internetových stránkách obce Větřkovice.
Miroslav Černoch, místostarosta obce

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ V OBECNÍCH LESÍCH K 30. 4. 2012
Měsíc duben byl ve znamení zalesňování. Zalesnilo se všech 12 tisíc kusů bukových sazenic. Veškeré
plochy byly zkontrolovány lesním hospodářem, se kterým byl následně sepsán návrh dotace na
zalesňování ve výši 127.344,- Kč. Počáteční stav lesního hospodářství v měsíci dubnu byl 55.723,- Kč.
Náklady na lesní provoz činily 44.530,- Kč (zalesnění, prořezávky). Stav k 30. 4. 2012: 11.193,- Kč.
Zdeněk Svoboda, lesník

UPOZORNĚNÍ NA POPLATKY!!
Občané, kteří dosud neuhradili poplatky za odpad (termín 30. 4.), za psa (30.3.) či za hrobová místa,
mohou tak neprodleně učinit na obecním úřadě. V opačném případě se vystavují nebezpečí sankce
dle příslušné OZV.
Dušan Lederer, starosta obce

~2~

VYHLÁŠENÍ MÍSTNÍHO REFERENDA K VÝSTAVBĚ BIOPLYNOVÉ STANICE

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA VĚTŘKOVICE
PUTOVNÍ FILMOVÝ FESTIVAL „NÁVRATY KE KOŘENŮM“

Konečně nastal čtvrtek 17. 5. 2012, kdy se v naší obci odehrával putovní filmový festival „Návraty ke
kořenům“. Ve velmi pěkně připraveném sále Kulturního domu Větřkovice se sešlo téměř 210
návštěvníků.
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Po přivítání panem starostou Dušanem Ledererem, paní ředitelkou Dášou Bejdákovou a panem
prezidentem filmového festivalu Davidem Šromem nastalo promítání všech pěti filmových
dokumentů:
1. ZŠ a MŠ Žimrovice – Továrník Karel Weisshuhn,
2. ZŠ a MŠ Vávrovice – Mlynářský rod Herberů,
3. ZŠ Mokré Lazce – Po stopách Ivo Žídka,
4. ZŠ a MŠ Kyjovice – Zámecký pán,
5. ZŠ a MŠ Větřkovice – Karel Moravec – Osobnost obce Větřkovice.
Mezi jednotlivými filmy, které připravoval k promítání bývalý žák naší školy Honza Černoch, jsme byli
svědky poděkování formou velkého potlesku. S napětím jsme očekávali, zda budou návštěvníci také
tleskat po zhlédnutí našeho filmu. Byli jsme překvapeni reakcí našich občanů, takový potlesk a
nadšení jsme zdaleka neočekávali, byla to pro nás ta největší odměna.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se podíleli na natáčení filmového dokumentu a na organizaci
krásného čtvrtečního odpoledne ve Větřkovicích:
 rodině paní Anny Moravcové,
 Dušanu Ledererovi, starostovi obce,
 Františku Hellebrandovi, předsedovi ZOD Slezská Dubina,
 Vlastimilu Elblovi, členovi MS Dubina,
 zástupcům SDH Větřkovice – Cyrilu Schillerovi a Stanislavu Fabíkovi,
 paní Daně Panáčkové,
 Miroslavu Černochovi, místostarostovi obce,
 firmě Jaroslava Kostery,
 zaměstnancům ZŠ a MŠ Větřkovice,
 všem rodičům,
 skupině pekařů: Pavlíně Binarové, Lucii Krasulové, Lucii Dubové, Heleně Cihlářové, Anně
Krajíčkové, Ludmile Sommerové, Bronislavě Bryjové, Anežce Bryjové, Marii Ledererové, Marii
Binarové, Zdeňce Hoppové, Jarmile Križanové, Janě Střílkové, Jiřímu Hoppovi a Richardu
Binarovi.
Abychom se přiznali, očekávání v nás přetrvávalo, protože závěr putování byl stanoven na pátek
v Žimrovicích. Tam nás přivezli k červenému koberci starou oktávkou a všichni byli přivítáni
obrovským potleskem. Odborná porota se shodla na ocenění pro nejlepší filmový snímek – Továrník
Karel Weisshuhn. Ve všech pěti obcích hlasovalo celkem 607 účastníků putovního filmového
festivalu. Byli jsme nadšeni, když jsme zaslechli, že filmu Karel Moravec – Osobnost obce Větřkovice
dalo hlas celkem 205 filmových diváků. Na jevišti jsme převzali z rukou prezidenta Davida Šroma
krásnou Cenu diváků a dárky pro všechny žáky školy.
Milým překvapením na závěr bylo písemné poděkování paní Anny Moravcové: „Děkuji Vám všem a
hlavně dětem za krásnou vzpomínku na manžela Karla Moravce. Moc jste nás potěšili.“

Darina Černínová a Matěj Kostera, žáci 4. ročníku
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PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme paní ředitelce ZŠ a MŠ Mgr. Dáši Bejdákové, kolektivu spolupracovníků a hlavně dětem za
nádherný filmový snímek „Karel Moravec“. Velký dík patří také všem pamětníkům za jejich slova
poděkování a uznání. Sponzorům za příjemné překvapení s občerstvením a občanům poděkování za
jejich velkou účast na filmovém festivalu „Návraty ke kořenům“. Každý snímek měl své kouzlo a
seznámili jsme se s osobnostmi regionu. Můžeme si jen přát, aby takových krásných akcí bylo více.
Za rodinu Anny Moravcové Michlíčková Marie

ZEMĚDĚLSKÉ A OBCHODNÍ DRUŽSTVO SLEZSKÁ DUBINA VĚTŘKOVICE
Vážení občané,
dovolte, abychom Vás informovali o pokračování našeho záměru vystavět v areálu našeho družstva
ve Větřkovicích zemědělskou bioplynovou stanici.
Zatím provozujeme pouze klasickou zemědělskou výrobu – pěstování tržních plodin na prodej
(obiloviny, řepka, brambory apod.) a pěstování krmných plodin pro vlastní živočišnou výrobu –
především chov dojnic na mléko. A právě začínající tlaky mlékáren na snížení výkupní ceny za mléko
byly impulsem, že jsme se začali konkrétně zabývat myšlenkou výstavby bioplynové stanice
v podmínkách našeho družstva.
Podle zkušenosti firem, které vlastní BPS, je provozování tohoto zařízení stabilizujícím faktorem
v jejích podnikání. Mohou tím překlenout období, kdy je nepřízeň počasí nebo jsou nepříznivé ceny za
zemědělské komodity, především z chovu hospodářských zvířat.
Začínat s myšlenkou výstavby BPS v této době se sice někomu může zdát dost pozdě, protože skončily
dotace na jejich výstavbu, ale na druhé straně je již dostatek informací a praktických zkušeností
s provozováním BPS, kde je hlavní vstupní surovinou senáž z luk, kterých máme dostatek. Nabídli
jsme také obci a občanům možnost odběru travní hmoty z jejich zahrad a z veřejných prostranství.
Dne 6. února 2012 proběhla prezentace výstavby BPS na pracovní schůzce zastupitelů, kde bylo
dohodnuto, že budeme o našem záměru informovat občany a nabídli jsme možnost navštívit několik
bioplynových stanic.
V březnovém čísle Větřkovského zpravodaje jsme informovali občany o našem záměru a sdělili, že
představíme náš záměr na veřejném zasedání zastupitelstva obce.
Dne 12. března 2012 proběhla prezentace záměru výstavby BPS na veřejném zasedání zastupitelstva
obce. Přítomen byl zástupce firmy Farmtec a.s., která dodává technologii BPS a má již v ČR 45
bioplynových stanic, včetně těch, které se realizují v tomto roce. Na Opavsku se staví v Uhlířově u
Otic.
Nabídli jsme také občanům možnost zúčastnit se exkurze na několik bioplynových stanic.
Tato exkurze byla naplánována na 16. dubna 2012. Pozvánka byla zveřejněna v dubnovém čísle
Větřkovského zpravodaje, který dostává každá domácnost v obci.
Dne 16. dubna 2012 se uskutečnila exkurze na bioplynové stanice. Byl přistaven autobus pro 45 lidí.
Odjíždělo 35 lidí, tedy zůstalo ještě 10 míst volných. Proto každý, kdo se nahlásil, mohl odjet,
případně přijít bez nahlášení přímo k autobusu v době odjezdu. Exkurze se zúčastnilo také 7
zastupitelů obce. Zde bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se zajímají o fungování
bioplynových stanic a udělali si v tento den čas, a to i za cenu vybrání dovolené, a jeli se podívat na
běžný provoz BPS.
Celkem jsme navštívili 3 bioplynové stanice:
1) Zahnašovice, okr. Kroměříž, výkon: 888 kW
Dodavatel stavby: ENSERV Bohemia s.r.o., uvedení do provozu: 2010
2) Dolní Němčí, okr. Uherské Hradiště, výkon: 1000 kW
Dodavatel stavby: Farmtec a.s., uvedení do provozu: 2011
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3) Tištín, okr. Prostějov, výkon: 526 kW
Dodavatel stavby: Farmtec a.s., uvedení do provozu: 2009
Na exkurzi nás vedoucí jednotlivých provozů provedli bioplynovými stanicemi, sdělili nám základní
údaje a odpovídali na dotazy. Kdokoli se mohl individuálně zeptat také dalších zaměstnanců z
provozu, což bylo hojně využito. Bylo nám umožněno setkání se starostkou obce Tištín, která se
s námi podělila o zkušenosti s provozováním BPS z pohledu obce. S žádnou stížností ze strany občanů
se nesetkala po celou dobu provozu této stanice. Dle jejích informací je provozování BPS místním
zemědělským družstvem přínosem také pro obec, protože tento podnik zaměstnává významný počet
občanů. Z tohoto důvodů je finanční stabilita družstva důležitá také pro obec. Přímo sdělila, že je
ráda, že BPS v jejich obci je postavena a provozována.

Na veřejném zasedání Zastupitelstva obce Větřkovice dne 14. 5. 2012 se zastupitelé dohodli na
vyhlášení referenda k záměru výstavby bioplynové stanice v areálu našeho družstva. Toto rozhodnutí
respektujeme. Vedení s představenstvem družstva je připraveno zodpovědět občanům jakékoliv
dotazy k této problematice tak, aby měli dostatek informací ke svému rozhodnutí.
Představenstvo ZOD SLEZSKÁ DUBINA

SPOLKY A ORGANIZACE
SDH VĚTŘKOVICE
Hasičská sezóna už pomalu nabírá do obrátek, a tak se pokusím shrnout náš letošní začátek.
Pro ty, co ještě nebyli informováni, tak jsme se během dlouhých zimních večerů pustili do přestavby
mašiny z 1900 ccm na 2000 ccm. Hlavním důvodem byla slíbená delší životnost stroje. Momentálně
na stroji vychytáváme poslední mouchy.
Sezónu jsme zahájili 28. 4. v Bílovci (NJ). Během přípravy jsme zjistili první nedostatek nového
stroje, velké vibrace základny nám neumožnily 100% nachystaní koše, ale i přesto, že jsme dali koš až
na podruhé, byl z toho čas 14,43 s a 3. místo.
1. 5. jsme zavítali na Opavsko do Hlavnice, kde nás už v dalších letech nikdo neuvidí, kvůli
namyšlenému rozhodčímu, který nezná pořádně pravidla a každý rok se do nás jenom naváží. Po
zaváhání na rozdělovači z toho byl nedokončený útok.
12. 5. jsme jeli obhájit loňské první místo do Závišic (NJ). Útok byl pěkně rozběhnutý, ale kvůli
pomalé vodě z toho byl čas 15,650 s a 2. místo.
19. 5. se v Malenovicích uskutečnilo 1. kolo Moravskoslezské ligy v požárním útoku. Letos se
opět poběží 15. kol a 12. kolo se bude 18. 8. 2012 konat u nás. V loňské sezóně jsme po
nepovedeném závěru ligy skončili na 6. místě. Letos pro nás začátek ligy není moc příznivý. Po dvou
ulitých startech si balíme věci a vyrážíme si trochu spravit náladu na noční soutěž do Tísku (NJ).
S časem 15,8 s jsme si domů dovezli 3. místo.
25. 5. jsme vyrazili na noční soutěž do Bartovic (OV). Útok opět pěkně rozběhnutý, ale stále
trochu tápeme, kdy poslat s novým strojem vodu dopředu. Po pomalé vodě svítí u terče vlevo
14,871 s a vpravo 15,462 s, s tímto časem končíme na 5. místě.
27. 5. jsme zamířili na Frýdecko do Fryčovic. Před útokem jsme se domluvili, že tentokrát
nebudeme na nic čekat a pošleme vodu hned. A buď všichni popadají jak hrušky, nebo to doběhnou.
Útok pěkně rozběhnutý, všichni doběhli na své místo. Lukáš sestříkává terč v čase 14,3 s, ale pravý
proudař zajíždí u terče pod nepřibitý koberec a je z toho neplatný pokus.
Videa ze soutěží jsou ke zhlédnutí na www.sdhvetrkovice.cz
Tomáš Buchwald, člen SDH Větřkovice
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TJ DUBINA VĚTŘKOVICE
VÝSLEDKY JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2011/2012 – MUŽI – OKRESNÍ PŘEBOR

Den

Datum

Utkání

Výsledek

Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle
Sobota
Neděle
Neděle
Neděle
Neděle

24. 3. 2012
1. 4. 2012
8. 4. 2012
15. 4. 2012
22. 4. 2012
28. 4. 2012
6. 5. 2012
13. 5. 2012
20. 5. 2012
27. 5. 2012

Velké Heraltice – Větřkovice
Větřkovice – Služovice
Větřkovice – Dolní Benešov „B“
Budišov nad Bud. – Větřkovice
Větřkovice – Malé Hoštice
Žimrovice – Větřkovice
Větřkovice – Bolatice
Hněvošice – Větřkovice
Větřkovice – Litultovice
Vřesina u Hl. – Větřkovice

2:0
1:0
2:2
4:1
2:1
4:3
4:1
2:2
1:3
5:1

VÝSLEDKY JARNÍ ČÁSTI SOUTĚŽNÍHO ROČNÍKU 2011/2012 – ŽÁCI – OKRESNÍ PŘEBOR

Den

Datum

Utkání

Výsledek

Neděle
Neděle
Neděle

8. 4. 2012
15. 4. 2012
22. 9. 2012

3:0
nesehráno
8:4

Neděle
Čtvrtek
Neděle
Neděle
Neděle

6. 5. 2012
10. 5. 2012
13. 5. 2012
20. 5. 2012
27. 5. 2012

Kylešovice – Větřkovice
Větřkovice – Kobeřice
Větřkovice – Bolatice
VOLNO
Větřkovice – Strahovice
Větřkovice – Kobeřice
Litultovice – Větřkovice
Větřkovice – Kozmice
Vávrovice – Větřkovice

0:1
1:3
1:0
7:1
10 : 1

DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA MUŽŮ (OP) V MĚSÍCI ČERVNU:

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle
Neděle

3. 6. 2012
17. 6. 2012

Větřkovice – Stěbořice
Větřkovice – Vítkov

17:00
17:00

DOMÁCÍ ZÁPASY DRUŽSTVA ŽÁKŮ (OP) V MĚSÍCI ČERVNU:

Den

Datum

Utkání

Začátek

Neděle

3. 6. 2012

Větřkovice – Hradec nad Moravicí

15:00

Na všechna domácí utkání našich družstev vás srdečně zvou členové TJ Dubina. Přijďte fandit našim
družstvům a strávit příjemné nedělní sportovní odpoledne.
Pavel Černoch, TJ Dubina Větřkovice
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ČESKÝ SVAZ ČERVENÉHO KŘÍŽE
Místní organizace ČSČK pořádá TANEČNÍ KURZ PRO MANŽELSKÉ A SPŘÁTELENÉ PÁRY. Tento kurz,
obsahující 6 lekcí, proběhne v sále KD ve Větřkovicích v měsíci říjnu a listopadu 2012. Předpokládaná
cena kurzu pro taneční pár je 1.500,- Kč (cena může být upravena podle počtu přihlášených tanečních
párů). Kurz bude veden tanečními mistry, manžely Syrkovými z Kopřivnice. Přihlášku si můžete
stáhnout z internetových stránek obce Větřkovice (sekce „Spolky a organizace“ → „ČSČK“). Přihlášky
odevzdejte do 30. 6. 2012 u paní Kamily Kubesové – Větřkovice 240 (tel.: 608 266 784). Zde si také
můžete přihlášky vyzvednout. Spolu s přihláškou bude vybírána záloha ve výši 1.000,- Kč.
Jarmila Skarková, předsedkyně místní organizace ČSČK

OBECNÍ KNIHOVNA VĚTŘKOVICE
Obecní knihovna Větřkovice má pravidelnou půjčovní dobu v úterý od 15 do 18 hodin. Najdete zde
bohatý výběr naučných knih i beletrie pro nejmenší děti, střední věkovou skupinu a také dospělé
čtenáře. Obecní úřad také ze svého rozpočtu doplňuje knižní fond o naučné knihy a časopisy pro
mládež i dospělé čtenáře. V naší knihovně jsou také k dispozici dva počítače přístupné všem
občanům.
Místní knihovna má k dispozici velkou zásobu knih, která je 3x ročně obměňována Městskou
knihovnou Vítkov. Je jen škoda, že místní knihovnu navštěvuje stále méně čtenářů.
Eva Vernerová, vedoucí knihovny
SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA V MĚSÍCI ČERVNU OSLAVÍ
65 let pan Vladař Jan
60 let pan Bryja Karel
60 let paní Cihlářová Bohumíra
BLAHOPŘEJEME
KALENDÁŘ AKCÍ
ČERVEN – ČERVENEC 2012


Pátek 1. 6. – 21:00 hod.
Memoriál Josefa Šmída – V. ročník noční soutěže v požárním útoku
 Sobota 2. 6. – 14:00 hod.
Tradiční kácení máje & Dětský sportovní den – areál TJ Dubina Větřkovice
 Sobota 30. 6. – 8:00 hod.
Slivaky Cup – X. ročník turnaje v malé kopané, pořádá TJ Dubina Větřkovice
 Čtvrtek 5. 7. 2011 – 9:00 hod.
Fotbalový turnaj „Starých gard“ – Letošní turnaj starých pánů se uskuteční ve Větřkovicích. O zisk
nového putovního poháru se tradičně utkají mužstva Větřkovic, Sedlnice, Libhoště a Bartošovic.
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INZERCE

Ceník inzerce ve Větřkovském zpravodaji
Propagace činnosti místních složek a zájmových organizací:
ZDARMA
Komerční sdělení ve formátu A4:
1.200,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A5:
800,-Kč
Komerční sdělení ve formátu A6:
300,-Kč
Název:
Vydavatel:
Periodicita / Náklad:
Měsíc vydání:
Kontakt pro příjem příspěvků:
Příjem inzerce:

Větřkovský zpravodaj
Obecní úřad Větřkovice, Větřkovice 197, 747 43
Měsíčník / 250 výtisků - NEPRODEJNÉ
Červen 2012
cernoch.m@centrum.cz
starosta@vetrkovice.cz
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