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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli, a přiblížil se konec kalendářního roku. Na prahu vánočních
svátků se vám dostává do rukou první číslo Zpravodaje obce Vítonice, který vám
poskytne souhrn informací o nejdůležitějších událostech, které se v obci udály.
Věřím, že zejména starší generace občanů, která nevyužívá elektronické formy
poskytování informací, si se zájmem přečte o tom, čím naše obec žije, a jaké
aktivity vyvíjí obecní zastupitelstvo.
Někteří z nás na sklonku roku bilancují, jestli se podařilo splnit to, co jsme si na
jeho začátku naplánovali. Ne vždy se vše podaří, a naopak něco se povede
nečekaně dobře. Stejně tomu tak je i při práci ve prospěch občanů.
V letošním roce se podařilo zavést několik nových kulturních akcí, z nichž by
mohla vzniknout hezká tradice, a také byly obnoveny ty, které byly již téměř
zapomenuty. Je na místě, abych se zmínila o tom, že bez ochoty a obětavosti
občanů naší obce, kteří se do této činnosti ochotně zapojili coby organizátoři,
ovšem ani bez návštěvníků či hostů by nebylo možné tyto akce realizovat, či by tato
práce postrádala smysl.
O celkový vzhled naší obce celoročně pečovali pracovníci obecního úřadu, stejně
tak tomu bude i v příštím roce. Děkuji jim tímto za jejich dobrou práci. Taktéž chci
poděkovat pedagogickému sboru a zaměstnancům naší Základní a mateřské školy
za jejich poctivou - a troufnu si hodnotit – vysoce nadstandardní práci, kterou
vykonávají pro naše děti, a tím i pro obec.
Prožíváme nejkrásnější svátky v roce, přijměte prosím ode mě přání šťastných
a pohodových vánoc, dětem bohatého Ježíška, a Vám všem do nového roku 2013
hodně zdraví, lásky, spokojenosti a vzájemného porozumění.

Bc. Ladislava Hradilíková, DiS.
starostka obce

2

Zprávičky z obce
V příštím roce oslaví SDH Vítonice 120 let od svého založení.
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje vyhlásil dotační tituly na hasičskou techniku,
a proto jsme využili této možnosti pro podání žádosti o dotaci na spolufinancování
hasičského auta, jelikož AVIE již dosluhuje a vyžaduje každoročně vyšší výdaje na
opravy.
Novela zákona o rozpočtovém určení daní pro obce znamená výrazné navýšení
rozpočtu podle počtu obyvatel, žáků a rozlohy obce, od ledna 2013. Naše obec by
mohla být bohatší téměř o jeden milión korun. Ale určitě nikoho z nás nepřekvapí, že
vzhledem ke stále nejistému vývoji celkových daňových příjmů, a to nejen z důvodu
nejasností kolem konečné podoby zákonů, považujeme hodnotu jako maximum a spíš
čekejme částku podstatně nižší.
V únoru letošního roku byl uspořádán za podpory místních složek a mnoha sponzorů
tradiční a oblíbený dětský karneval. Výtěžek z této akce činil 11.750,- Kč. Částka
nebyla zatím investována a bude spojena s výtěžkem karnevalu, který proběhne opět
v únoru příštího roku, pak bude záležet na dětech, co si vyberou, aby si náležitě užily
dárku od všech, kteří akci podpořili!
Žádáme majitele psů, aby dbali zákazu jejich volného pobíhání po vsi. Nejen, že
dochází ke znečišťování veřejného prostranství psími exkrementy, ale i k poškozování
výsadby keřů v majetku občanů a v neposlední řadě se rodiče bojí o bezpečnost svých
dětí.
Máte-li nějaký podnět, co by jste si ještě chtěli ve zpravodaji přečíst nebo by jste sami
chtěli přispět, svým článkem, kontaktujte Obecní úřad nebo pište na adresu:
vitonice.zpravodaj@seznam.cz.
Pracovníci obecního úřadu dováží obědy nejen pro místní školu ale i zájemcům z řad
občanů. Jídelna při Základní škole, Švajgrovo nám. v Bystřici p.H. nabízí výběr ze
dvou jídel, vždy na 14 dní předem. Cena jednoho obědu je 55,- Kč +5,- Kč za dovoz
na den. Pokud budete mít zájem o tuto službu, můžete se blíže informovat na obecním
úřadě.
Jakmile nám počasí dovolí, vznikne nové sběrné místo pro tříděný odpad v části obce
zvané „Větřák“, vedle areálu společnosti Salix.
Na obecním úřadě mohou nejen občané obce využít pracoviště CZECH POINT, kde si
mohou zažádat o výpis z rejstříku trestů, výpis z katastru nemovitostí, výpis
z obchodního rejstříku či výpis bodového ohodnocení řidiče, a to vždy v úředních
hodinách. Připomínáme, že nemůžeme vystavit mapy nemovitostí s ohledem na
nedokončenou digitalizaci území obce. Dále je poskytována služba vidimace
a legalizace, což je ověřování podpisů a dokumentů.
V loňském roce byly spuštěny historicky první oficiální webové stránky obce, kdo
kamarádíte s internetem, můžete získávat další pravidelné informace na
www.vitonice.cz .
Přesně v den svátku tří králů 6. ledna obcházely dvě skupinky koledníků v kostýmech
tří králů Melichara, Baltazara a Kašpara. Od občanů vybrali do kasičky Oblastní
charity peníze na pomoc trpícím u nás i v zahraničí celkem 11.613,-Kč.
Všem dárcům děkujeme.
Jelikož zpravodaj vychází poprvé v tomto roce, chtěla bych vzpomenout velkou
událost, která se uskutečnila v loňském roce. Dne 6. května 2011 bylo
v reprezentačním sále zámku v Přibyslavi, slavnostně uděleno nejvyšší vyznamenání
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za celoživotní práci pro Sdružení hasičů a to
titul Zasloužilý hasič ČR. Toto vyznamenání obdrželi: Josef Bělík, Ladislav Hlava
a František Zaorálek. Gratulujeme!
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Zvelebování obce a okolí
Restaurování sochy Panny Marie s Jezulátkem
V měsíci září a říjen proběhla obnova sochy Panny Marie s Jezulátkem. Tato památka
je zhotovena z hrubozrnného pískovce z lokality bečvanských pískovců a měří 3,80 m,
její vznik se datuje do roku 1762. Socha byla pokryta několika vrstvami nevhodných
nev
nátěrů, ty byly navíc popraskány a odlupovaly se z povrchu. Korodující čep roztrhl
spodní část sochy, schodové kamenné díly byly rozestoupené a narušené, což
zapříčinilo že podloží památky bylo nakloněné do strany. Degradace kamene
způsobila, že některá
která slova a písmena byla zcela nečitelná
nečitelná-to
to jen krátký výčet stavu
před započetím restaurátorských prací, které provedl
kamenosochař Martin Beneš, který v naši obci
opravoval např. „Kříž“ směrem na Horní Újezd
nebo Památník padlých u hřbitova.
Restaurátorský
orský zásah si vyžádal celkovou demontáž
památky s vyjmutím zkorodovaných čepů a kotev,
slepení roztržené spodní části sochy, následně
proběhlo čištění povrchu kamene od barevných
nátěrů a zčernalých depozitů. Chybějící ruka Ježíška
byla domodelována a nověě jsou zhotoveny
i korunky.
Samotná socha byla opatřena průdušnými nátěry
a hydrofobním prostředkem. Zrestaurováním
památky však péče o ni nekončí i nadále bude
probíhat kontrola barevnosti a opětovné čištění
povrchu kamene a obnova biocidního opatření.
Záměr opravy a zpracování projektu sochy v částce
92,-tis.
tis. Kč byl schválen ZO Vítonice v loňském
roce. Restaurování sochy bylo podpořeno dotací
z „Fondu kultury Zlínského kraje“, kde jsme podali
v lednu letošního roku žádost, v červnu byla
schválena podpora
ora ve výši 30,
30,-tis. Kč.

Klubovna u krbu je již zkolaudována
Nejen k setkávání mládeže, členů místních spolků, ale všem občanům naší obce může
sloužit klubovna v suterénu kulturního domu, která vznikla přebudováním sklepních
prostor v minulých letech. P
Po
o zpracování projektové dokumentace a doplnění
nezbytných úprav ať máme na mysli např. protipožární opatření a dalších potřebných
revizí, proběhla letos v říjnu úspěšně kolaudace těchto prostor a tak již nic nebrání
v řádném užívání širší veřejnosti.
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Výměna střešní krytiny KD
Další dotací, kterou se nám podařilo v letošním roce získat byla zaměřena na opravu
střešního pláště a to z Ministerstva pro místní rozvoj, celá akce byla vedena pod
názvem „Kulturní dům ve Vítonicích potřebuje novou čepici!“.
Ačkoliv
oliv stav ocelové konstrukce odpovídá svému stáří a je v dobrém stavu, jako
nevyhovující byl vyhodnocen způsob kotvení pomocí ocelových háků a proto při
působení vnějších vlivů, zejména při větru nebo slunečním záření docházelo
k pohybům a tepelné roztažno
roztažnosti
sti jednotlivých tabulí plechu. Na mnoha místech tak
došlo k vytržení kotvících ocelových háků, které byly opětovně ukotvovány v jiných
místech, na těch původních, však zůstávaly otvory, kterými při nepříznivém počasí
zatékalo pod zastřešení a dále prosako
prosakovalo
valo skrze strop nejen do jednotlivých místností
v patře KD, ale také do společenského sálu, kde docházelo k promáčení a opadávání
omítek ze stropů a zdí.
Rekonstrukcí se odstranila původní krytina a byla nahrazena ocelových trapézovým
plechem, dále firma provedla odvětrání podstřešního prostoru pomocí ventilačních
turbín, jelikož v letních měsících nebyl tento prostor nijak odvětráván a teploty zde
dosahovaly extrémních hodnot, což mělo nežádoucí vliv na tepelně
tepelně-technické
technické
vlastnosti ostatních konstrukcí.
Celou akci provedla na základě výběrového řízení firma Eurostřechy, s.r.o., Dobrotice.
Investice si vyžádala celkem 350.215,
350.215,- Kč. V současné době je již proplacena
z Ministerstva pro místní rozvoj částka ve výši 294.180,
294.180,- Kč, zbylou část
profinancovala obec
ec ze svého rozpočtu částkou 126.078,
126.078,- Kč.
Tímto však práce v této části KD nekončí, následuje zpracování projektu na zateplení
a protipožární opatření stropu včetně nového osvětlení sálu.
Původní trapézový plech ze střechy KD bude nabídnut přednostně m
místním
ístním zájmovým
složkám obce pro jejich potřebu (dobudování přístřešků apod.) zbylá část se nabídne
občanům, pokud budou mít zájem. Na tomto způsobu likvidace se dohodlo
Zastupitelstvo obce na svém veřejném jednání.

Realizace projektu „Posaďte se a pobuďte“
Letos v březnu byla vyhlášena 8.výzva MAS Podhostýnska, které jsme se zúčastnili se
svým výše uvedeným
projektem. Žádost o dotaci na
úpravu veřejného prostranství
jsme podali v květnu a o měsíc
posléze byla hodnotící komisí
vybrána k realizaci. Projekt
P
obsahoval výsadbu nových
stromů,, které nahradí staré
a nemocné dřeviny, směrem od
hlavní křižovatky k Hasičské
zbrojnici. Co se týká druhů
vybrali jsme Amelanchier
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arborea „Robin hill“ neboli muchovník a acer platanoides – javor mléč, který našel své
s
místo na veřejném prostranství u potoka. Dále byl umístěn mobiliář v počtu osmi
laviček a šesti odpadkových
padkových košů rozmístěných napříč celou vesnicí. Hlavním cílem
projektu bylo získat finanční prostředky na zahradní traktor s příslušenstvím – žací
ústrojí a kartáč, který se v zimním období uplatní při úklidu sněhu z chodníků. Minulý
týden jsme již podali žádost o proplacení na Ministerstvo zemědělství. Výdaje činily
celkem 277.231,- Kč, dotace činí 195.840,
195.840,- Kč.

Veřejně prospěšné práce
Nové nařízení ministerstva
isterstva práce a sociálních věcí,
nám zkomplikovalo zaměstnávání na veřejně
prospěšné práce a to tím, že od letošního roku,
museli občané evidovaní na ÚP odpracov
odpracovat 20
hodin týdně po dobu min. 3měsíců
měsíců a to bezúplatně.
Abychom mohli tuto službu začít využí
využívat, muselo
dojít k uzavření nových smluv a s tím dalších
souvisejících administrativních úkonů, což se
projevilo v pozdějším nástupu pracovníků na
veřejně prospěšně práce. V současné době
vykonávají VPP 2 občané a 1občan je zaměstnán
na tzv. společensky účelném pracovním místě, tito
pracovníci jsou větším dílem financováni z dotací
Úřadu práce a zbylou část financuje obec ze svého
rozpočtu. Mezi nejčastější úkony patří sečení travnatých ploch, hrabání listí, čištění silničních
obrubníků, chodníků a záhonů od plevele a mnohé jiné. Díky těmto zaměstnancům máme
v obci uklizené a čisté veřejné prostranství.

Archektonická soutěž – rozhledna Kelečský Javorník
Podhostýnský mikroregion vyhlásil v jarním období veřejnou
projektovou anonymní architektonickou soutě
soutěžž na vypracování návrhu
rozhledny Kelčský Javorník. Z 56 návrhů byl nejúspěšnější projekt
autorů Ing. Ondřeje Balážika, Ing. arch. Marty Balážikové a Pavla
Petrů. Projekty byly hodnoceny z hlediska ideové a výtvarné kvality,
hospodárnosti, vhodnosti a tak
takéé trvanlivosti použitých materiálů.
Vybudováním rozhledny se zvýší celoroční atraktivita místa a bude
nabízet neobvyklý výhled do kraje.
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Komplexní pozemková úprava v katastrálním území Vítonice
Důvodem pro zahájení řízení je v první řadě nutnost vyřešení problémů vyplývajících
z nedokončeného scelení pozemků ve výše uvedeném katastrálním území, dále potřeba
obnovy grafické i textové části katastrálního operátu, který je v současnosti
v nevyhovujícím stavu a také potřeba řešení protipovodňových a protierozních
opatření.
Ve veřejném zájmu se prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují nebo dělí
a zabezpečuje se jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby
se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. Současně se jimi
zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního
fondu, vodního hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny. Výsledky
pozemkových úprav slouží pro obnovu katastrálního operátu a jako nezbytný podklad
pro územní plánování.
Zpracovatelem KPÚ Vítonice jsou firmy GB-Geodezie spol. s r.o. Brno a GEODIS
Brno, spol. s r.o. Projekční a geodetické práce budou dle smlouvy ukončeny v roce
2014. Náklady na provedení pozemkové úpravy hradí stát. Pozemkovou úpravou lze
v mezích zákona vyřešit mnoho problémů. Velmi důležitý je zde přístup vlastníků
k pozemkové úpravě a jejich spolupráce se zpracovateli. Poradním orgánem
zpracovatele je Sbor zástupců, který pomáhá významně svou znalostí místních
poměrů. Vlastníci se mohou na sbor zástupců v průběhu zpracování pozemkových
úprav obracet se svými návrhy a problémy, sbor je pak tlumočí zpracovateli
a zadavateli na jednáních. Sbor nikdy nemůže rozhodovat za vlastníky pozemků
v otázkách jejich vlastnictví- tím jsou vlastníci nezastupitelní. V naší obci tvoří sbor
zástupců: pan Ladislav Klvaňa, pan Antonín Novák, pan Jaroslav Ptáček, pan Kamil
Ondroušek a Ing. Michal Luhan za Pozemkový úřad Kroměříž. V současné době
zpracováváme tzv. plán společných zařízení, který tvoří budoucí kostru uspořádání
zemědělské krajiny, zejména jde o zpřístupnění pozemků, tedy polní a lesní cesty se
všemi doprovodnými stavbami jako jsou mostky nebo propustky. Dále je plán tvořen
protierozními opatřeními, jako jsou protierozní meze, zasakovací pásy, záchytné
příkopy, větrolamy, ochranné zatravnění a zalesnění. Patří zde také vodohospodářská
opatření – rybníky, úpravy toků, ochranné hráze a suché poldry. Na společná zařízení
se nejprve použijí pozemky ve vlastnictví státu a potom obce. Pozemkové úpravy jsou
tak jedinečným nástrojem, který vytváří prostorové a vlastnické předpoklady pro
realizace uvedených opatření. V dalších číslech Zpravodaje Vás budeme pravidelně
informovat o průběhu těchto úprav.

Odpadové hospodářství
Letos v červnu jsme uzavřeli smlouvu ohledně svozu komunálního a tříděného odpadu
se společností A.S.A. skládka Bystřice pod Hostýnem, dříve tuto službu pro obec
zajišťoval Biopas Kroměříž.
Za odvoz směsného komunálního odpadu (popelnic) jsme za loňský rok zaplatili
170 .160,- Kč a na poplatcích jsme vybrali 108 .523,- Kč.
Výsledkem je, že obec doplácí na odvoz komunálního odpadu
(popelnice) celkem 61. 637,- Kč.
V letošním roce u nás proběhl povinný svoz nebezpečného odpadu, který zajišťuje
obec Vítonice ve spolupráci se společností SITA. Občané mohli této služby využít
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a odevzdat staré elektrozařízení, velkoobjemový a další odpad, který nepatří do
směsného komunálního odpadu.
Částka za tuto službu činí 52
52. 606,- Kč, a nijak se neprojevuje ve výši poplatku za
svoz odpadu pro občany.
Důležité položky, které se velmi výrazně projeví v konečné výši poplatku za
komunální odpad jsou tříděné
říděné odpady (sklo, papír, PET, plasty, karton).
Za odvoz tříděného odpadu se zaplatilo 40
40. 375,- Kč a zpět do obecního rozpočtu
přišlo v příspěvcích od společnosti EKO
EKO-KOM 21. 970,- Kč.
Touto cestou děkujeme občanům za aktivní přístup ke třídění odpadů.
Na konci června jsme obdrželi informaci od společnosti EKO
EKO-KOM,
KOM, o množství
odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2011 a předala k využití. Za rok 2011 bylo
vytříděno celkem 5,793 tuny a odměna tak činila 19. 110,- Kč.
Obec Vítonice obdržela Osvědčení o úspoře emisí díky rozvoji a provozu systému
tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, včetně
obalových, jsme ve spolupráci se společností EKO
EKO-KOM,
KOM, a.s. přispěli ke zlepšení
životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy
stopy“.
“. Úspora, které jsme dosáhli,
představuje: emise CO²² ekv. 8,521 tun, úspora energie: 215 575 MJ.
Společnost EKO-KOM
KOM děkuje občanům obce Vítonice za dlouholetou spolupráci.

Probírka
obírka potočního koryta Moštěnky
Loni v srpnu zasáhla naši obec blesková povodeň
povodeň,, během chvíle došlo k zatopení části
obce a způsobila tak škody na majetku občanů i samotné obce. Vzhledem k tomu, že
tento negativní jev je v posledních letech stále častější, musíme řešit otázku
zabezpečení obce. Proto jsme kontaktovali správce toku a ttím
ím je Povodí Morava.
V poměrně krátké době se nám podařilo projít potoční koryto s pracovníky Povodí
a ve spolupráci se zaměstnanci životního prostředí MěÚ Bystřice pod Hostýnem, určit
místa, která způsobují potíže při odtoku vody z obce. V jarních měsících tohoto roku,
pak probíhalo čištění břehů koryta a odstraněny letité nánosy, v některých částech
došlo ke zpevnění břehů přírodním kamenem. Součástí údržby byla i probírka stromů.
V příštím roce tyto práce budou pokračovat, preven
preventivně dojde k odstranění nánosů,
které se po roce opět usadily. V rámci pozemkových úprav, řeší sbor zástupců
s projektanty v součinnosti s pracovníky Povodí různé alternativy zajištění obce před
povodněmi, ať už vybudováním adekvátně velkého poldru, nad oobcí
bcí nebo rozlivovými
plochami pod obcí, také jsme oslovili
odborníky ohledně hydrogeologických
propočtů možnosti množství průtoku
vody, tyto údaje nám pomohou navrhnout
možná opatření před velkou vodou.
Musíme si,ale přiznat, že každá povodeň
je specifická svým průběhem a bude těžké
najít nejoptimálnější řešení. Prozatím se
snažme udržet potoční koryto v čistotě
a bez zbytečných překážek, abychom
snížilo riziko zadržování vody v obci.
Povodně 2011
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Kulturníí a společenské akce
Vítání občánků
Přísálí kulturního domu se 21.října tohoto roku proměnilo v obřadní síň a to
u příležitosti „vítání nových občánků do života“. Po více jak dvaceti letech se podařilo
obnovit tuto milou tradici, na kterou budou nejen rodiče, ale i prarodiče dětí rádi
vzpomínat. V naší obci jsme přiv
přivítali deset občánků nejstarším z nich byly tři roky
a nejmladším čtyři měsíce. Poděkování za příjemnou atmosféru patří žákům ze ZŠ,
paní ředitelce Mgr. Janě Opluštilové a paní učitelce Nesrstové za vzornou přípravu
a vedení dětí. Slavnostní proslov pronesl
proneslaa starostka obce a celým programem
provázela Lucie Frydrychová. Po zápisu rodičů do pamětní knihy obdrželi na závěr
naši nejmladší milý dárek,
pamětní list a originální
perníkové srdce, který speciálně
pro tuto příležitost vyrobily
šikovné ruce paní Ivany
Novákové.
Všem zúčastněným děkujeme za
příjemně strávené odpoledne
a věříme, že zase brzy budeme
moci přivítat další nové
občánky.
Ještě jednou blahopřejeme
rodičům a přejeme ať jim děti
přinášejí spoustu radosti.

Velikonoční výstava a košt slivovice
Během velikonočního víkendu mohli občané i hosté z blízkého okolí navštívit nejen
tradiční
velikonoční
výstavu, ale
i první ročník
vítoňského
slivkoštu,
pořádaného
svazem
zahrádkářů,
obě akce lze
hodnotit
jako úspěšné.
Během dvou
dnů zde prošlo
několik
desítek
návštěvníků.
Na výstavě
mohli
posedět u
pravé,
stáčené
čokolády,
medovinky či
koláčků.
Šikovné ruce
vystavovatelek
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vytvořily mnoho rozmanitých velikonočních výrobků, které si mohli lidé zakoupit.
Velkou inspirací byla ukázka tvoření kraslic. Na děti oopět
pět čekal tvořivý a hrací koutek,
připravený děvčaty z místní knihovny a nebylo to jediné překvapení. Každý host
dostal „pozornost“ v podobě velikonoční ozdoby. Krásné výrobky s velikonočními
motivy vystavovaly děti, které se účastnily „Velikonočního tvoře
tvoření“
ní“ uspořádaného
slečnou Dianou a Lucií, své místo našly i výrobky žáků MŠ a ZŠ Vítonice.

Den matek
Den matek oslavili rodiče s dětmi v druhou květnovou neděli letošního roku.
V kulturním domě připravili pořadatelé z řad rodičů, učitelů ale i široké veřejnosti,
veřejn
posezení, při kterém shlédli rozmanité pásmo vystoupení nejen dětí z místní školy. Pro
nejmenší byl připraven tvořivý koutek a pro maminky odborné poradenství a jarní
líčení, které předvedla Veronika
Valentová. A nutno dodat, že
to všem velmi slušelo!
Zcela ojedinělá byla výstava
panenek, která byla připravena
v přísálí KD. K velkému
překvapení bylo vystaveno na
135 exponátů, od nejstarších
téměř stoletých kousků až po
nejmodernější panenky. Velmi
nás potěšilo s jakým zájmem
a nadšením pro věc se
zúčastnily vystavovatelky
i z blízkého okolí a daly si
práci s úpravami panenek
a hlavně si vážíme důvěry se
kterou nám je zapůjčily, za to
jim moc děkujeme!

Setkání se seniory
Předposlední listopadová neděle patřila setkání se seniory z naší obce. Na uvítanou
u
obdrželi milý dárek, který pro ně vyrobili žáci z naší základní a mateřské školy a tím
překvapení nekončilo. Během téměř hodinového vystoupení se děti ukázaly v mnoha
vystoupeních, předvedly úspěšný medailemi oceněný tanec, nazvaný „U nás ve škole“,
škole“
malí herci se uvedli v divadelním představení dramatického kroužku, kdy se sami
dostali do role seniorů a chviličku si tak mohli vyzkoušet, jaké to bude za pár desítek
let, zaposlouchali jsme se do pískání na píšťaličky, hosté si mohli s dětmi zazpívat
lidové
idové písničky nebo zavzpomínat na básničky, které zde také zazněly a mnoho
dalších. Pestrý program vytvořily děti pod vedením všech svých učitelek a za podpory
paní ředitelky. Při videoprojekci seznámila starostka všechny přítomné o dění v obci
a místních
h zájmových složek, slova se také ujal starosta SDH. Poté již nastala volná
zábava, která byla zpestřena vystoupením hudební skupiny One classic. Příjemné
prostředí dotvořila výstava dobových fotografií, vystaveny byly vítězné poháry našich
hasičů či výtvory
ry dětí, které zhotovily předchozí den na „Tvořivém odpoledni“
s maminkami.
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Oslava sv. Floriána a uctění památky padlých
Dne 6. května Sbor dobrovolných hasičů Vítonice oslavil
svátek svatého Floriána – patrona hasičů. Za krásného počasí
se vydal průvod hasičů v doprovodu živé muziky od hasičské
zbrojnice směrem ke kostelu sv. Cyrila a Metoděje, kde byla
sloužena mše za všechny členy hasičského sboru. Poté se celý
průvod včetně občanů naší obce odebral k Pomníku padlých.
Na tomto pietním místě byla uctěna památka padlých vojáků
a občanů naší obce v obou světových válkách. Připomněli
jsme si jejich těžký osud a poděkovali jim za to, že další
generace mohly žít v míru.

Vánoční výstava
Výstava s názvem „vánoční pohlazení“ měla připomenout všem hostům
hostů blížící se
adventní čas a přípravy na nadcházející vánoční svátky. O víkendu 23.-24.
23.
listopadu,
přišlo shlédnout více než 250 návštěvníků, které provázela po celou dobu výstavy
lahodná vůně medoviny, pravého vídeňského punče, perníčků a bramboráků.
Nejen k vidění, ale i ke koupi byly adventní věnce, svícny, vánoční dekorace, výrobky
z medu, spousty nádherných perníkových chaloupek a perníčků, dřevěné hračky
a mnohé další. Děkujeme všem vystavovatelům za krásné výrobky a návštěvníkům,
kteří nás svou účastí podpořili a strávili zde s námi příjemné chvíle.

Základní a mateřská škola
Úspěchy tanečního kroužku naší základní školy
Už v loňském roce naši žáci překvapili skvělým výkonem ve Zlíně na přehlídce
tanečníků, kde vybojovali 3 místo ve skladbě „Myšky“. To
To,, že jim úspěch nestoupl do
hlavy a dále s chutí nacvičují nové tance svědčí i nová vítězství v roce letošním.
Taneční kroužek vedený paní učitelkou Bronislavou Holintovou patří v naší škole
k nejnavštěvovanějšímu a také k nejúspěšnějšímu, což se ukázalo hned na dvou
soutěžích Pódiových skladeb. První kolo se uskutečnilo letos v dubnu v Bystřici pod
Hostýnem, kde děti předvedly hned dva tance. Za první skladbu HOT DANCE
obdržely bronzový certifikát a druhou skladbu s názvem „U nás ve škole“ získaly
stříbrnýý certifikát, který jim zajistil
účast v krajském kole ve Zlíně. Právě
tady v opravdu velké konkurenci
předvedly perfektní výkon, který
porota ohodnotila zlatým certifikátem
a náš taneční kroužek, tak postoupil
do celonárodního kola v Brně. Dětem
a paní učitelce
itelce gratulujeme za
perfektní reprezentaci naší školy
a obce Vítonice. Také jim přejeme
mnoho dalších úspěchů, nadšení
a elánu do nových tanečních sestav.
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Pojďte s námi za strašidly
Pracovníci vykonávající veřejně prospěšnou službu v naší obci připravili
připrav pro děti
a jejich rodiče strašidelné odpoledne. Termín 29. října jsme byli nuceni z důvodu
nepříznivého počasí přesunout na 1.listopadu. Původně měla celá akce proběhnout
ve školní zahradě nicméně, ani tento den počasí nepřálo, a tak se naše strašidla
uchýlila do budovy školy. Děti v doprovodu rodičů prošly s lampiónovým průvodem
obcí
a následně je čekalo dobrodružství v podobě poznávání strašidel. Poté co si všichni
odvážní
žní prošli strašidelnou stezku v prostorách školy, vydaly se společně hledat
poklad, který si strašidla hlídala, dlouho jej však neubránila a děti si tak rozebraly svoji
více než zaslouženou odměnu. Velká účast našich nejmenších nás přesvědčila o tom
jak máme
áme statečné spoluobčánky a ještě statečnější strašidla, která zvládla nápor
zvídavých dětiček.

Rozsvícení vánočního stromu
U obecního úřadu 6.prosince na Mikuláše proběhla v podvečerních hodinách velmi
milá akce s názvem „Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem a jeho družinou“.
Děti z místní školy a školky
vystoupily s pásmem
vánočních koled a básniček,
za které pak byly náležitě
odměněny sladkou dobrotou
od Mikuláše. Veselí čerti
a půvabní andělé dodali
večeru tu správnou
atmosféru. Ve stylových
stáncích lákalo tradiční
vánoční pohoštění všechny
přítomné. Milovníci sladkého si mohli zakoupit vyhlášené perníčky a nakonec byly
i opečené klobásy od čerta. Kvalitní medovina a horký punč jen umocnili kouzlo
nadcházejících svátků.
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Naše škola má novou paní ředitelku
V srpnu proběhl konkurz na ředitele/ředitelku naší místní školy a školky. Přihlásilo se sedm
uchazečů o tuto pozici, tři muži a čtyři ženy, kteří ve svých koncepcích rozvoje školy nastínili
budoucí možný rozvoj a fungování této instituce. Při samotném konkurzu, odpovídali
na otázky členů komise, kde mimo jiné zasedla Mgr. Chodníčková z České školské inspekce
Zlínského kraje a paní ředitelka Mgr. Muchová ze ZŠ a MŠ Kateřince. Do užšího, již
neformálního kola se dostali dva uchazeči a rozhod
rozhodování
ování nebylo lehké, každý z nich měl
jasnou představu o vedení školy a zajímavé názory či nápady. Jednalo se o rozhovor
se zastupiteli obce, většina z nich byla pro zvolení paní Mgr. Opluštilové.
Oficiálně byla jmenována starostkou obce do funkce ředitelk
ředitelky
y ZŠ a MŠ Vítonice na veřejném
zasedání
asedání zastupitelstva obce dne 22. srpna 2012

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Obec Vítonice měla k 1.1.2012 452 obyvatel
Jubileum
V tomto roce jsme v naší obci měli mnoho jubilantů. Všem gratulujeme a přejeme
mnoho zdraví, spokojenosti, štěstí a životní pohody.
60 let
Drahomíra Šťastná
Libuše Pospíšilová
Marie Němcová
Vojtěch Mikšánek
Irena Mikšánková

80 let
Ludmila Minarčíková
Dagmar Nováková
Jarmila Bartošková
Otakar Tomek

70 let
Emilie Nováková
Antonín Hlava
Josef Oliva
Zdeňka Vymětalíková

Naši noví občánci :
Lukáš Solař

Jaroslav Hlava
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NAVŽDY NÁS
OPUSTILI
Marie Holanová
Jaroslava Vymětalíková
Josef Dudík
Jaroslava Nováková
Ludmila Severová
Ivan Pospíšil

Úryvek z pamětí obce Vítonice
Velké zimy
1587 – byla od sv. Martina až do velikonoc tak tuhá zima, že všechny vody zamrzly. Mlýny
i pily v celém okolí stály na sucho.
1602 – na Petra a Pavla (29. 6.) zničil mráz všechnu úrodu, takže byla pak velká drahota.
1607 – 1608 krutá zima začala o vánocích a trvala až do poloviny června. Pomrzlo mnoho
dobytka, zvěře a u nás též několik lidí.
1693 – byl silný pozdní mráz (15. Května), který zničil obilí, zeleninu, ovoce, polní úrodu –
nastal hlad.
1710 – byla veliká zima a mnoho sněhu. Zvěř hladem až do měst zabíhala. Potom nastala
neúroda a hlad.
1739 – 1740 byla nejdelší zima – od 24. 10. 1739 až do 13. 6. 1740. Teplota poklesla až na
25°C, takže pomrzlo mnoho lidí i dobytka. Pak následovala veliká bída a hlad, takže
císařovna Marie Terezie po svém nastoupení na trůn darovala Moravě na zmírnění a ulehčení
tísně příjmy z mýta.
1829 – 1830 byla velmi krutá zima a teploty poklesly až na 25°C a bylo též mnoho sněhu.
Ve dnech 18. – 21. Března 1830 se náhle oteplilo a nastaly zhoubné povodně s následnými
škodami na polích.
1929 – po bílých vánocích 1928 nastaly v lednu silné mrazy, které neustále stupňovaly až na
– 36°C. Největší mrazy dostavily se až v únoru, kdy jindy sníh mizí a země se probouzí. Tak
1. Února byl ve Vítonicích mráz -28°C, na Hromnice -32°C, 3. Února dokonce – 36°C,
kdežto v poledne ohřál se vzduch v závětří na slunci až na + 5°C.
Koncem února kruté mrazy přestaly, avšak na polích ležely spousty sněhu. Kříž za č.p. 32
nebylo vidět. Stodoly na pořadí od č.p. 33 dolů byly zafoukány až po hřebeny střech. Vláda
zimy trvala 72 dní od 18. Prosince do 28. Února. Sníh však vydržel přes celý březen až do
dubna a ještě na Josefa 19. Března se házel sníh na silnicích. Takové sibiřské zimy u nás
nikdo nikdy nepamatoval. Ministerským nařízením bylo vyučování na školách zastaveno. U
nás se neučilo ve škole od 11. Února až do 11. Března. Spojení s městem bylo velmi obtížné
a jezdilo se na saních většinou po polích, kde přece závěje nebyly tak vysoké s nákladem 1-2
q. Shazování sněhu na zavátých silnicích a cestách si vyžádalo obecního nákladu 5.000 Kč
a ještě za větší peníze, zdejší občané zdarma odstranili závěje. Sněhové vánice byly velmi
časté a tak silné, že sníh do rána opět vyrovnal projeté a proházené cesty.
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Knihovna otevřená všem generacím…
V loňském roce jsme vybrali novou knihovnici a brzy se ukázalo, že to byla volba víc než
dobrá. Naše knihovna otevřela dveře všem věkovým skupinám nejen v naší obci. Slečna
Diana Nováková se postarala o nákup sta kusů nových knih, čímž se rozšířila nabídka pro
naše čtenáře, dále spolupracuje s Městskou knihovnou v Bystřici pod Hostýnem a s oblastní
knihovnou v Kroměříži, s nimiž probíhá Výměnný knižní fond, kde se pravidelně obměňují
desítky knih a to
i na přání čtenářů. Ve spolupráci se slečnou Lucií Frydrychovou pořádají výtvarná odpoledne
pro děti, kterých se pravidelně účastní
i jejich rodiče – připomeňme si třeba vánoční nebo velikonoční tvoření, výtvarné odpoledne
ke Dni matek, kde tvořili dárečky pro tuto společenskou akci. Jejich nápadité výrobky
doplňují výstavy pořádané obcí a také interiér v kulturním domě.
Knihovna bývá otevřena každý pátek případně ve čtvrtek od 17:00 hod. do 19:00 hod. v patře
kulturního domu a všechny čtenáře čeká příjemné prostředí, nové knihy a časopisy.
Připomínáme, že registrace nového čtenáře je zcela zdarma.
V měsíci srpnu letošního roku přibylo 86 nových knižních titulů, různých žánrů.

Těšíme se na všechny nové i stávající čtenáře.

Společenské akce v Kulturním domě ve
Vítonicích na rok 2013
Leden
5.1. Sportovní ples – fotbalisté Mrlínek hudba Kosovci
Únor
9.2. Myslivecký ples hraje hudební skupina Kosovci
15.2. MS Vítonice – Honební společenstvo
16.2. Dětský karneval
Březen
9.3. MS Vítonice – Výroční schůze
16.3. SDH soutěž v uzlování
23. a 24. 3. Velikonoční výstava a košt slivovice
Květen
5.5. SDH oslava 120. výročí
12.5. Den matek
Červen
Den dětí
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ČINNOST
INNOST MÍSTN
M STNÍCH
STN CH SLOŽEK
SLO EK
Sbor dobrovolných hasičů Vítonice a jejich aktivity
SDH Vítonice v letošním roce uspořádalo několik soutěží a podílelo se na několika
společenských akcí, například pochod k pomníku padlých na svátek svatého Floriána,
Vodění medvěda nebo dětský den.
První soutěž, která se odehrála v roce 2012, byl jako již tradičně Dvojboj mladých
hasičů. Soutěže se zúčastnilo celkem 19 družstev. V kategorii mladší žáci zvítězilo
družstvo z Nové Dědiny a v kategorii starší žáci družstvo z Hutiska Solance. Družstvo
mladých hasičů z Vítonic se umístilo na krásném 4. Místě. Další soutěží mladých
hasičů v naší obci byla O pohár starostky obce Vítonice, která byla zařazena
do Středomoravského poháru mládeže, kterého se žáci z Vítonic pravidelně účastní.
Této soutěže se zúčastnilo celkem 26 družstev. V kategorii mladší žáci zvítězilo
družstvo z Tečovic a v kategorii starší žáci družstvo ze Sazovic. Naší mladší žáci
obsadili 5. místo. Družstvo mladých hasičů se zúčastnilo kromě již zmiňovaného
Středomoravského poháru také okrskového a okresního kola. Na Okrskovém kole
obsadili mladší žáci celkové 2. Místo a na okresním kole celkové 4. Místo. Družstvo
mladších žáků se účastní během zimního období i několika soutěží v uzlování.
V kategorii dorostu jsme měli loni pouze jedinou závodnici, Lenku Hlavovou. V jarní
části okresního kola hry Plamen a dorostu obsadila první místo v běhu na 100m
a druhé místo v Dvojboji, bohužel kvůli neúčasti na podzimním branném závodě
obsadila celkové 5. Místo. V letošním ročníku, který byl zahájen branným závodem
na začátku října, obsadila 9. místo. O celkovém pořadí a postupujících do dalšího
kola, tedy Krajského se rozhodne v jarní části Hry Plamen a dorostu v průběhu května.
Soutěžní družstvo mužů zahájilo novou sezónu okrskovým kolem, které se uskutečnilo
v Loukově. Naše družstvo obsadilo v součtu všech provedených disciplín (první místo
v běhu na 100m překážek jednotlivců i v požárním útoku) celkové první místo
a vybojovalo tím postup do okresního kola. Okresní kolo se konalo na atletickém
stadionu v Kroměříži. Celá soutěž se skládala z 3 disciplín: štafety 4x100 m, běhu
na 100 m překážek jednotlivců a požárního útoku. V celkovém součtu obsadilo
družstvo mužů první místo a zajistilo si tím postup na krajské kolo. Krajské kolo
požárního sportu se konalo opět na atletickém stadionu v Kroměříži. Po celodenním
urputném zápolení na stadionu vyhřátém tropickým počasím, ve velké konkurenci
družstev z celého Zlínského kraje jsme vybojovali krásné 6. Místo. Ve stejný den jako
Krajské kolo se uskutečnil X. ročník Noční soutěže. Soutěže se zúčastnilo celkem 35
družstev mužů a žen. V kategorii muži vyhrálo družstvo z Radkovy Lhoty a
v kategorii ženy družstvo z Milotic. Družstvo mužů z Vítonic obsadilo 4. Místo, což
bylo pěkným výsledkem vzhledem k celodennímu zápolení na Krajském kole.
Na konci srpna jsme uspořádali soutěž O pohár starosty SDH. Soutěž se řadila
do seriálu Podhostýnské hasičské ligy. Soutěže se zúčastnilo celkem 37 družstev
mužů
a žen. V kategorii muži vyhrálo družstvo z Nové Dědiny a v kategorii ženy družstvo
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ze Zahnašovic. Družstvo mužů se dále zúčastnilo všech soutěží Podhostýnské
hasičské ligy
igy a pohárových soutěží v okresech Kroměříž, Přerov, Vsetín a Zlín. Náš
soutěžní tým se účastnil soutěží ve stálém složení: Stanislav Ludka, Jan Bělík, Radim
Zdráhala, Ondřej Fiurášek, Lukáš Fiurášek, Jakub Najman a Jaromír Novák.
Účast na takovém množství
tví soutěží by nebyla možná bez podpory obecního úřadu
ve Vítonicích, který zapůjčuje dodávkový automobil pro snadnější, ekonomičtější
a bezpečnější přepravu na soutěže a také sponzorům, kterým bychom chtěli touto
cestou poděkovat.
Na konci roku dojde ke zhodnocení činnost na výroční valné hromadě a bude sestaven
plán práce na příští rok, ve kterém SDH Vítonice oslaví výročí 120 let od založení
sboru.
Jan Bělík a Lukáš Fiurášek

SDH Vítonice pořádá každoročné také Vodění medvěda
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Činnost Motoklubu
lubu Vítonice o. s. v roce 2010 – 2012
Někdy okolo roku 2000 se počet majitelů motokrosových strojů v okolí
zvyšoval. I já jsem se mezi ně přidal a splnil si sen – koupil si terénní motorku.
Příležitostně jsme se scházeli, abychom sebe a své stroje potrápili
potráp v terénu a na
polních cestách. Brzy nám však bylo jasné, že bychom potřebovali nějakou trať,
nějaké místo, kde se sejdeme, kde nebudeme nikomu vadit, kde to bude bezpečné
a přijatelné. Z jakési tradice byly v našem okolí tři taková místa. Byl to „zgarbák“
„zg
v Loukově a bývalé písečňáky v Dřevohosticích a ve Vítonicích. Pár let to
neorganizovaně fungovalo všude, kdo měl čas a chuť, mohl se vozit. Časem se
nějakým způsobem oddělili ti aktivnější a zodpovědnější od těch, kteří chtěli jen jezdit
a neměli v sobě jakoukoli vůli dodržovat pravidla a snahu navodit pořádek a systém.
K tomu všemu se ozývaly jistě oprávněné stížnosti členů mysliveckého sdružení
a některých obyvatel obce.

Vykrystalizovala se skupina těch, kteří měli snahu situaci řešit. Aby se pro
doposud živelnou činnost nastavily mantinely, aby se stanovila pravidla
a minimalizovaly se tak stížnosti občanů. Jedinou cestou k dosažení těchto představ
bylo založení občanského
ho sdružení. V souladu se Zákonem 83/1990 Sb. Byl v květnu
2010 na Ministerstvu vnitra zaregistrován Motoklub Vítonice, občanské sdružení,
jehož cílem je sdružovat zájemce o motoristický sport a nastolit jasná pravidla, která
budou akceptovatelná pro všech
všechny.
Máme za sebou dvě sezony, ve kterých jsme se se snažili dodržovat zavedený
systém. Kromě středečních a sobotních tréninků jsme v každém roce zorganizovali
několik zajímavých akcí , které v tom nejlepším světle prezentují obec.
První akcí sezony bývá dvouhodinové enduro.. Jedná se o závod dvojic, z níž
je na trati vždy jeden jezdec. Obě motorky mají stejné startovní číslo a počítá
se celkově ujetý počet kol.
V květnu 2012 jsme uspořádali 1. Ročník
očník nemotorkářské akce a s názvem
„Vítoňský malotraktor“. Šlo o závody doma vyrobených malotraktorů ve čtyřech
disciplínách. Zajímavé klání okořeněné závěrečnou časovkou přineslo zábavu
i dramatické chvilky. Akce se mimořádně vydařila, asi 15 malých či větších strojů
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bezvadně pobavilo řidiče i přihlížející divá
diváky.
ky. Odezva je nečekaná a hodně vysoko
nastavená laťka je závazkem pro příští ročník.

Ještě nedozněl zvuk traktorů a už se tu sjeli příznivci kdysi slavné značky ČZ. Sice účast
nebyla velká, ale přijeli nadšenci z širokého okolí, někteří dokonce až ze západních Čech. Všichni
si shodně pochvalovali pěkný areál a pohodový průběh závodů.
V červnu jsme se spolu s dalšími složkami podíleli na organizaci dětského dne,
dne pro soutěžící
děti jsme přispěli malou částkou na nnákup sladkých odměn.
Konec prázdnin patřil již tradičně „„klubovým závodům““ spojenými s posezením členů
Motoklubu a jejich rodinných příslušníků. Oblíbená celodenní akce, spojená s oslavou některého
z jubilantů končívá tradičně v pozdních nočních hodinách.
V říjnu se jelo opět dvouhodinové enduro
enduro.. Akce, podobná té jarní, byla předzvěstí končící
sezony a přicházející zimy. Ani letos tomu nebylo jinak. Enduro se vydařilo a my jako pořadatelé jsme
vyslechli nejeden dík od spokojených účastníků.
Již tradičně se scházíme i poslední den v roce. Takzvaná Silvestrovská jízda znamená
poklábosení ve vyhřáté boudě, symbolickou účast 22-5
5 motorek a hlavně vzájemné přání zdraví a štěstí
do nadcházejícího roku.

Aby byla informace celá, je třeba zmínit i to, co nás to stojí. Ne, nemyslím na peníze, ale na čas
a práci. Za rok 2012 jsme na údržbě areálu odpracovali cca 350 hodin, mimo to asi 40 hodin
technikou. A proč to vlastně děláme? Protože nás to baví. Většin
Většinaa nás se totiž shodne na tom, že je
lepší něco dělat, než vysedávat u televize nebo v hospodě.
Co říci na závěr? Neděláme si ambice na pořádání velkých akcí, chceme zájemcům o tento
sport poskytnout vymezený čas a prostor pro jejich vyžití. Své závazky ch
chceme
ceme plnit a stát se tak
platnou zájmovou složkou na území obce. V neposlední řadě dohodnutým způsobem využívat bývalý
19íseček,, zájemcům nabídnout členství pro smysluplné strávení volného času a několikrát za rok
uspořádat zajímavou sportovní podívanou.
Všem občanům Vítonic přeji za všechny členy Motoklubu šťastné Vánoce a v Novém roce
pevné zdraví, hodně štěstí a životní pohodu.
Za Motoklub
Motok Vítonice, o. s.
Pavel Buchta, jednatel
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Myslivecké sdružení Vítonice
Hon na drobnou zvěř ve Vítonicích dne 8.12.2012
Tradiční hon na drobnou zvěř pořádá Myslivecké sdružení Vítonice o.s. vždy
začátkem prosince. Třetí hon v pořadí jsme zahájili v prostorách kulturního domu
ve Vítonicích a pro všechny přítomné bylo připraveno pěkné prostředí.
Zahájení honu s nástupem
tupem hostů
hostů-střelců,
střelců, psovodů, honců a ostatních návštěvníků bylo
provedeno vedoucím honu a místopředsedou MS. Toto zahájení je vždy v duchu
mysliveckých tradic a za hlasu trubače. Krásné slunečné mrazivé počasí, čerstvě
napadaný sníh, to vše nám zpříjemnil
zpříjemnilo
o tento den. Krátké posezení a odpočinek jsme
naplánovali na Myslivecké chatě, kde se každý účastník mohl občerstvit horkým
čajem.
Ukončení honu s výřadem ulovené zvěře dle mysliveckých tradic bylo připraveno
u kulturního domu. Tam vedoucí honu zhodnotil loveckou úspěšnost, počty ulovené
zvěře – lovil se Zajíc polní a Bažant divoký – a také místopředseda poté poděkoval
všem účastníkům honu za ukázněnost a bezpečnost při průběhu honu. Všichni
účastníci honu byli pozvání na „Poslední leč“, která je vždy vyvr
vyvrcholením
cholením každého
honu a ta naše je také doplněna o hudební skupinu. Za hlasu mysliveckých famfár byl
hon úspěšně ukončen.
Již se všichni těšíme na setkání s našimi hosty, kamarády a příznivci v dalším roce.
Myslivecké sdružení Vítonice o.s. děkuje především starostce a zastupitelstvu obce
za propůjčení prostor kulturního domu, sponzorům za věcné dary do tomboly a svým
členům za organizaci celého honu.
Lovu zdar
Hlava Miroslav
Místopředseda MS Vítonice o.s.
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Ostatní
Ostatn informace
Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
Ve dnech 12. a 13. října proběhly v naší obci volby do Zastupitelstva Zlínského
kraje. Ve volební místnosti na obecním úřadě zasedla šestičlenná volební okrsková
komise, aby dohlédla na řádný průběh voleb.
Účast voličů v naší obci činila 34,79%.
Počet osob zapsaných do výpisů ze stálého seznamu voličů:388
Počet voličů, kterým byly odevzdány úřední obálky: 135
Počet odevzdaných úředních obálek: 135
Počet platných hlasů ve volebním okrsku: 134

Výsledky voleb:
1.
2.
3.
4.
5.

KDU-ČSL počet hlasů 48
ČSSD počet hlasů 21
KSČM počet hlasů 17
Strana práv občanů Zemanovci počet hlasů 15
ODS počet hlasů 12

O další hlasy se podělily následující strany: Česká pirátská strana 4 hlasy,
Starostové – Top 09, Nezávislí a Dělnická strana 3hlasy, Suverenita-Blok Jany
Bobošíkové pro Zl.kraj, Lékaři a odborníci za ozdravení kraje a Hnutí odborníků
za Zl.kraj 2 hlasy, Pravý blok a Strana zelených 1hlas.

Ceník sazeb nájmu Kulturního domu
Letní období

Zimní období

Oslavy, hostiny
Vestibul, klubovna u krbu
Přísálí
Sál
Sál+přísálí

400,- Kč
600,- Kč
800,- Kč
1.000,- Kč

600,- Kč
800,- Kč
1.000,- Kč
1.200,- Kč

Taneční zábava ke komerčnímu účelu
Přízemí KD
Celý KD

4.000,- Kč
5.000,- Kč

4.500,- Kč
5.500,- Kč

Při zapůjčení drobného hmotného majetku (stoly, židle, sklenice apod.): manipulační
poplatek 50,- Kč.
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