Gr ymovský
zpr avodaj

jar o-léto 2006

Zprávy z obce
Zasedání Zastupitelstva
Od zaèátku roku probìhla tøi
zasedání zastupitelstva.
Bøezen
Dne 20. bøezna byly na programu zasedání ètyøi hlavní body územní plán, zapojení obce od
akèních skupin MAS na èerpání
evropských fondù, rozpoèet na
rok 2006 a výše odmìn zastupitelù.
1. Pøítomní byli seznámeni s
návrhem územního plánu obce.
Vystavení návrhu bylo oznámeno
veøejnou vyhláškou, vyvìšenou
od 31.1 do 20.3. 2006.
Dokumentace byla projednána
bez pøipomínek.
2. Pøítomní byli seznámeni se
zapojením obce Grymov do akèních skupin MAS a možnostmi
podávání projektù jednotlivými

Odpovìdi jsme nijak nezkracovali ani redakènì neupravovali.

Zprávy z obce, anketa
Kynologové
Slovem a obrazem
Knihovna informuje

Struènì a jasnì
podnikatelskými subjekty v obci.
3. Byl projednán a bez pøipomínek schválen návrh rozpoètu
obce na rok 2006. Rozpoèet byl
navržen jako vyrovnaný s pøíjmy
i výdaji ve výši 911 000,- Kè.
4. Byl schválen bez pøipomínek
návrh zmìn odmìn zastupitelù
obce dle platných smìrnic.
Konkrétnì to znamená, že starosta od 1. 1. 2006 pobírá 4700 Kè
vèetnì danì, místostarosta 3800
Kè a jednotliví zastupitelé èástku
200 Kè mìsíènì.
5. V bodì rùzné byli zastupitelé
a pøítomní obèané dále informováni o prùbìhu auditù v hospodaøení obce, jednáních v rámci
Olomouckého kraje o zámìru výstavby poldrù na øece Beèvì u
Teplic nad Beèvou, Hranic a
Oseku nad Beèvou, dále o pøipokraèování na stranì 3

Anketa… tentokrát mezi kandidáty do zastupitelstva
Volby do obecního zastupitelstva se kvapem blíží, a tak jsme
se rozhodli oslovit všechny kandidáty a položit jim dvì otázky.
Z deseti zareagovali ètyøi a jejich odpovìdi vám teï pøedkládáme.
Otázky byly následující:
1. Co považujete v souèasnosti
za nejvìtší problém obce, který
byste chtìli v pøípadì svého
zvolení øešit?
2. Jaké øešení byste chtìli v obecním zastupitelstvu prosazovat?

Z obsahu:

František Kubját
1. Nejvìtší problém obce je
stále sílící doprava, ale tìžko je
øešitelná,
pokraèování na stranì 2

Gratulujeme k narozeninám
Dne 24. února oslavila 70. narozeniny paní Zdislava
Kubjátová a 23. dubna stejné životní jubileum paní Anna
Gelová. Pøejeme hodnì zdraví
do dalších let.
Gratulujeme k sòatku
Dne 15. èervence se provdala
Lenka Hradilová za p.
Ogorevce a 4. øíjna Marcela
Zbytovská za p. Švába. Pøejeme
hodnì štìstí do spoleèného života.
Vítáme v obci!
Dne 24. bøezna se narodil
Martin Grée. Martinovi i rodièùm pøejeme hodnì zdraví a spokojenosti.
Pøistìhovali se: 23. ledna Petr
Kuèera (è.p. 19), 27. února
Gabriela Tauwinklová (è.p. 20),
15. kvìtna Zdislava Vojtušová
(è.p. 5), 14. srpna Magda Holá s
dcerou Magdalenou (è.p. 56),
21. srpna Ludmila a Ivo
Pokorní se synem Martinem
(è.p. 58) a 9. øíjna Petr
Tauwinkl (è.p. 20). Vítejte!

Letošní mimoøádnì bohatá snìhová nadílka vydržela od zaèátku roku až do bøezna.
Když koncem února mrazy povolily a sníh sjel ze støech, nìkteré nápor nevydžely.
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Rozhovor, pokraèování ze strany 1
musíme èekat, co ukáže dokonèení dálnice.
2. Prosazovat, aby policie
zajišťovala mìøení rychlosti v obci. A za další prosazovat sportovní a spoleèenské akce pro mládež
v naší obci.
Mgr. Marta Ryšánková
1. Velkým problémem souèasného Grymova je pøetížená
státní silnice, která jako osa protíná velkou èást obce, ale také stav
místních komunikací. Tento problém není nový, stále se zvìtšuje.
Již v minulém volebním období
se podnikaly v rámci možností
urèité kroky ke zlepšení (oprava
silnice ve vìtším rozsahu, než byl
pùvodní zámìr, žádosti o mìøení
hluènosti, rychlosti vozidel, zachování a údržba pøechodù).
Rozsah možných krokù, souvislostí, dopadù a koneènì našich
možností vydává na samostatnou
kapitolu èi schùzi obèanù. Místní
komunikace volají také po dù-

kladné opravì. Nìkde z dùvodù
funkèních, jinde estetických.
2. Oprava státní silnice není
v rukou obce. Naše kompetence
jsou jen dílèí. Plnì rozhoduje obec o místních cestách.
Podmínkou jsou nemalé finance,
èást by bylo možné získat formou
dotací. Nejen doprava, ale také
øešení odpadù - kanalizace, èistièka - volají po øešení. Všechny tyto opravy jsou finanènì velmi nároèné. Obec sice hospodaøí s jistým pøebytkem, ten ale nestaèí
na žádnou z tìchto akcí. Cestou
jsou dotace z fondù a EU. Cesta k
žádostem o ne se otevírá obci na
základì dokonèení územního plánu. Tak by se naše problémy daly
zmírnit nebo úplnì vyøešit.
Samozøejmì denní starosti obce
je tøeba øešit v rámci možností našeho nevelkého rozpoètu.
Pavel Talla
1. Nejvìtším problémem u
nás asi bude doprava. Pøíliš moc

aut, hlavnì kamionù a chování øidièù pøi prùjezdu naší obcí. S tím
souvisí i horšící se stav vozovky.
A zdali bych se tím chtìl zabývat?
2. Obávám se, že øešení, jež
by vedlo k úplné spokojenost prostì není. Myslím ale, že nìjaké
dílèí by se dalo dosáhnout.
Marek Zemánek
1. Za nejvìtší problém obce
v souèasnosti považuji provoz,
který si myslím v dopravní špièku
je neúnosný.
2. Nevím v jakém èasovém
horizontu je výstavba obchvatu
Pøerova, ale urèitì bych byl pro
nìjaké dopravní omezení, ať už
znaèkou nebo zpomalovacími retardéry apod.

Dìkujeme kandidátùm za odpovìdi a vám, volièùm, pøejeme
ve volbách šťastnou ruku.

Rychlý Internet v Grymovì. Aneb zkušenosti z prvního roku fungování
Na pøelomu loòského listopadu a
prosince se rozbìhl bezdrátový
vysokorychlostní internet v obci.
Zanedlouho to tedy bude už celý
rok a tak se mùžeme ohlédnout a
øíct si, jestli naplnil oèekávání nebo ne.
Odpovìï, jak už to tak bývá,
není jednoduchá, ani jednoznaèná. Rychlost pøipojení dlouhodobì kolísala a to znaènì. Takže se
bìhem dne èlovìk mohl prohánìt
po “síti sítí” tøeba rychlostí pøes 1
Mbs, aby v zápìtí byl vdìèný za
rychlost vytáèeného pøipojení, tedy 64 kbs a ménì.
Také navýšení rychlosti z pùvodních 256/256 na 512/256 kbs
se trochu táhlo. První zvìsti pøicházely už na jaøe, když kvetly
jablonì, ale rozhodnutí muselo

øádnì uzrát a tak jsme se vyšší
rychlosti - ale za stejnou cenu doèkali souèasnì s èervenými jablky.
Ale stìžovat si nemùžeme jenom na poskytovatele pøipojení.
Když se totiž pátralo po pøíèinì
prudkého zpomalování sítì, zjistilo se, že si pár uživatelù spletlo
veøejnou síť se svojí soukromou a
vzájemnì si po ní posílalo “kvanta” dat, takže ostatní mìli trochu
smùlu.
Stav, který mìl do idálu daleko,
se pracovníci Kabelové televize
snažili prùbìžnì øešit. Posledním
zásahem bylo posílení vysílaèe o
jednu anténu a aktualizace tzv.
firmware, tedy obslužných programù v pøijímacích jednotkách
uživatelù, tak zvaných “ápéèkách”.
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Tak uvidíme, poskytovatel pøipojení uživatelùm koncem léta
zaslal omluvný dopis a odpustil
jeden mìsíc poplatky za pøipojení. Doufejme, že už k podobným
krokùm v budoucnu nebude dùvod a že naše síť pošlape tak, že
za bezchybný provoz rádi zaplatíme.

Anténa místní internetové sítì na vìži
požární zbrojnice.
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Zprávy..., pokraèování ze strany 1 s využitím obecní sekaèky.
6. Obèané byli seznámeni se
pravovaných opatøeních proti šíøení ptaèí chøipky a o spojení okr- studií úprav okolí a toku øeky
Beèvy.
skù dobrovolných hasièù
Radslavice a Pavlovice pod nový Srpen
Zasedání zastupitelstva se uokrsek Pavlovice.
skuteènilo 28. srpna a neslo se v
Èerven
Další zasedání zastupitelstva se duchu konèícího ètyøletého
funkèního období. Hlavním bouskuteènilo 5. èervna. Jednání
mìlo na programu tyto hlavní bo- dem programu bylo shrnutí èindy: schválení závìreèného úètu za nosti obce za poslední ètyøi roky.
1. Konkrétnì za toto období
rok 2005, projednání výhledovéprobìhly tyto hlavní akce:
ho rozpoètu na pøíští dva roky,
z oprava silnice III/43413 fistanovení výše odmìn èlenù zanancovaná z prostøedkù Správy
stupitelstva a bod rùzné.
silnic Olomouckého kraje
1. Závìreèný úèet obce za rok
z komplexní pozemkové úpra2005 schválilo zastupitelstvo obvy financované Krajským úøadem
ce bez výhrad. Obec hospodaøila
Olomouckého kraje
s rozpoètem o objemu 855 000
z cyklotrasa Beèva, financovaKè.
ná
z prostøedkù Mìsta Pøerova 2. Zastupitelstvo projednalo a
schválilo výhledový rozpoèet ob- úsek mezi Grymovem a
ce Grymov na roky 2006 a 2007. Kozlovicemi má být dokonèen letos na podzim
Ten vycházel z minulých rozpoz vybavení obecní knihovny
ètù a zásadnì se od nich nelišil.
poèítaèem
s kopírkou v rámci
3. Zastupitelstvo bylo seznámeprojektu internetizace knihoven
no s výsledky èervnových voleb
do parlamentu ÈR. Ze 121 zapsa- financovaného z prostøedkù EU
Z obecního rozpoètu byly finých volièù z Grymova a 1 pøespolního volilo celkem 69 volièù, nancovány tyto akce:
z vytvoøení územního plánu,
kteøí odevzdali 68 platných hlasù.
který je tìsnì pøed schválením
Jednotlivé strany obdržely náslez zpracování kanalizaèního øádující poèty hlasù: Strana zdravédu
a smìrnice o bezpeènosti práce
ho rozumu (2), ODS (22), ÈSSD
z oprava sochy Panny Marie u
(23), Evropští demokraté (1),
kaple
a oprava a pøesun køíže u
Vize 4 (1), Strana zelených (5),
mlýna
KSÈM (5) a KDU-ÈSL (7). Ve
z oprava budovy obecního úøavolbách tedy zvítìzily parlamentdu
- omítky, okna, dveøe
ní strany: sociální demokraté (34
z oprava fasády hasièské zbroj%) tìsnì pøed obèanskými demonice
kraty (32 %), lidovci (10 %), koz oprava zídky za budovou omunisty a zelenými (po 7 %).
becního úøadu
4. Zastupitelstvo projednalo
z vybavení obecního úøadu nopøípravné práce oprav na budovì
obecního úøadu (odvodnìní) a na vým poèítaèem, vèetnì programového vybavení
høišti (stavba zídky pod pøístøešz vybavení obecní knihovny
kem). Cenové nabídky dodala
novým nábytkem
Pøerovská stavební spoleènost a
z zavedení bezdrátového rypan Holý.
5. Dále bylo dohonuto, že seèe- chlého internetu v obci
z vybavení dobrovolných hasièù
ní trávy na místním høišti pøed
z oprava a výmìna okapù na
hodami zajistí pan Petr Kopecký
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K významných akcím obecního úøadu v
konèícím volebním období patøila oprava sochy Panny Marie a pøesun køíže.

kapli
z oprava lavièek a plochy na
høišti
z vysazení 4 ks lip pøi vjezdech
do obce
z vyèištìní plochy u èekárny od
náletových døevin
z oprava kanalizaèních šachet a
kamerový monitoring prùchodnosti kanalizace
Pravidelnì byly zajišťovány
další èinnosti, jako:
z odvoz hrubého odpadu
z odklízení snìhu
z hodové oslavy
z spolupráce v rámci mikroregionu Pobeèví a Místí akèní skupiny (MAS)
2. Bylo diskutováno o nutnosti
odprodeje 1 m2 manželùm
Kadleèkovým v souvislosti s kolaudací jejich rodinného domu.
3. Zastupitelé schválili úrpavu
rozpoètového opatøení ve výši
48 200 Kè.
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Kynologický klub
Tímto dílem konèí náš seriál o grymovských spolcích. Na konec jsme si nechali kynologický klub,
který v obci pùsobil pomìrnì krátce a který je spojen s chovatelem psù Oldøichem Svozilem z è.p. 25.
Klub byl založen v roce 1972 a jeho pøedsedou se
stal Oldøich Svozil. Z obecní kroniky se dozvídáme,
že vìtšina èlenù klubu byla pøespolní. Nejvìtším
dosaženým úspìchem na soutìžích, kterých se se
svými ètvernohými pøáteli úèastnili bylo 4. místo na
mistrovství republiky. Dále získali na krajských výstavách dvakrát titul vítìze a v rùzných dalších závodech se jedenáctkrát umístili na prvním místì.
Èinnost klubu ustala v roce 1974, èást èlenù pøešla do jiných klubù a èást s kynologií pøestala. Tolik
praví obecní kronika.

Grymovské spolky dnes ... a zítra?
Seriál jsme zaèali vydávat pøed více než dvìma lety. Našim cílem bylo pøiblížit èinnost grymovských
støelcù, hasièù, èerveného køíže, chovatelù a kynologù lidem, kteøí o jejich existenci mnohdy ani nevìdìli. Psali jsme hlavnì pro mladé, jako inspiraci.
Co se za krátkou dobu dvou let zmìnilo? Zùstal
spolek jediný a poslední - hasièi. Ostatní ukonèily
svou èinnost už døíve nebo letos, jako Èervený køíž.
Jak se øíká, jediná vìc, která se nemìní, je to, že se
všechno mìní. Mìní se životní styl, propojujeme se s
celým svìtem, spìcháme, vìci, které jsme døíve vyrábìli a pìstovali, nakupujeme a vozíme ze zahranièí, více cestujeme, více èasu trávíme u televize, u
poèítaèe. Na spolky, sdružování za urèitým cílem,
nám už nezbývá èas ani chuť. Staøí tahouni, kteøí
spolky táhli, nemìli komu pøedat štafetu, a tak je logické, že spolky zanikají. Tedy ne všechny, hasièi
ještì žijí, ale ani tady není skuteènost právì rùžová.
V posledních letech se nesešli ani na schùzi, natož

aby dokázali spoleènì uspoøádat nìjakou akci.
Souèástí budování svìtlých zítøkù a tzv. socializace vesnice bylo také pøibližování vesnice mìstu.
Komunistický režim je už šestnáct let minulostí, ale
“pomìšťování” vesnice se v lecèem dnes ještì urychlilo. Lidé na venkovì, kteøí byli vždycky zvyklí
se o sebe sami postarat, se stále více uèí “konzumovat” a to i veøejné služby. Uklidit si pøed vlastními
vraty už není samozøejmost - je to obecní pozemek,
tak ať se obec postará.
Pøed mnoha lety nebyl v Grymovì tenisový kurt.
Díky aktivitì silného spolku - Svazarmu - a hlavnì
pár nadšencù, nakonec vznikl a slouží dodnes.
Kdyby dnes nestál, pøipadalo by nám asi pøirozené,
že obec, tedy obecní úøad, zastupitelstvo èi starosta,
mají sehnat peníze, dotaci, zaplatit firmu, která kurt
postaví a zaèít se o nìj starat. A my, obèané, jak se
dnes s oblibou øíká - volièi a daòoví poplatníci - si
zaplatíme, že na nìm mùžeme hrát.
Tak to dnes vìtšinou chodí. Ale naštìstí ne pokaždé. Pøíkladem mùže být kluzištì. Pár aktivních lidí
se domluvilo a po dva roky jsme mohli - zcela zdarma, aniž to obec cokoli stálo (pokud nepoèítáme pár
tisíc za desky na mantinely, vodu a elektriku), bruslit. Øeknete tøeba, k èemu spolek - když se chce, tak
to jde i dneska a bez spolkù. Ano, jde, ale kdyby se
tøeba kluzištì stalo tradièní záležitostí hasièù, jako
spolku, nevisela by veškerá práce s ním spojená jen
na pár lidech.
Prostì spoleènì se dá zvládnout víc a k dobøe fungující dìdinì spolky patøí. Umožòují lidem nauèit se
být aktivní, nejenom “remcat”, ale nìco sami udìlat
a postarat se, aby nìco v obci fungovalo. Nejnom
pro sebe, ale i pro druhé. Když toto na venkovì pøestane fungovat, stanou se i z tradièních obcí vlastnì
satelitní mìsteèka bez spoleèenského života. Budou
to “paneláky na ležato” v o trochu hezèím prostøedí
než na sídlišti. A to snad nechceme.

Takto vypadal
nástup hasièù k
tematickému
okrskovému cvièení v Grymovì
na hody 1967.
Jak by vypadal
dnes a jak za
dalších 39 let?
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Ledy na Beèvì
Zima byla bohatá na sníh i na led. Dne 22. února
se koryto Beèvy zaplnilo ledovou tøíští. Voda se
zvedla a zase opadla. Na bøezích zùstaly ještì dlouho ležet kry tlusté pøes 40 cm (snímek vpravo je z
19. bøezna).

Ponièené cesty
Nejhùøe po tuhé zimì dopadly cesty. Výmoly,
èasto hluboké pøes 20 cm se na silnici do Prosenic i
do Kozlovic vyskytovaly v takovém poètu a velikosti, že je èasto nebylo možné ani objet a zejména
smìrem na Kozlovice bylo velmi èasto k vidìní auto s proraženým kolem odstavené u kraje cesty.

Puzzliáda
25. bøezna se v zasedací místnosti obecního úøadu
uskuteènila první grymovská puzzliáda. Tedy soutìž
ve skládání papírových skládanek, kterým se øíká po
anglicky puzzle (což ale znamená jednoduše hlavolam nebo rébus). Akce se zúèastnilo mnoho soutìžících od nejmenší až po ty odrostlejší a soutìž probíhala tak, že v urèitém èasovém limitu mìli soutìžící
zkusit poskládat co nejvíce obrázkù. Jméno vítìze
není tak podstatné, jako fakt, že se všichni dobøe bavili. Takže na jaøe bychom si mohli akci zopakovat.
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Povodeò
Spousty snìhu, které se za tøi mìsíce nahromadily
na horách, zaèaly koncem bøezna odtávat. Naštìstí
se tak dìlo postupnì, takže dvì menší povodnì, které pøišly 29. a 30. bøezna nezpùsobily žádné vìtší
škody, jenom po sobì zanechaly klasický nepoøádek

v podobì igelitových pytlíkù navìšených na stromech v korytu øeky. 30. bøezna se voda vylila z bøehu a sahala až k hrázi.
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Klepání

Ukliïme svìt 2006

Ani letos se neporušila tradice a klepaèi vyrazili
koledovat ve ètvrtek pøed velikonocemi, tedy 13.
dubna. Letos chodili Kuba Beneš, Petr a Martin
Kopeètí, Jirka Zavadil, Lukášek Kuèera a pomáhali
jim i kluci Panákovi z Radvanic.

Ve ètvrtek 27. dubna probìhl druhý roèník jarního
úklidu høištì. Narozdíl od loòska bylo letos krásné
poèasí, takže se uklízelo jedna radost. Pøijïte za rok
taky!

Brigáda na kurtu

vodnímu úèelu, tedy jako tenisové høištì. Tomu ale
pøedcházela nezbytná brigáda, která probìhla 27.
dubna. Navážela se antuka, hrabalo se, srovnávalo,
aby balony mìly ten správný odskok...

Kurt, který v zimì tak dobøe posloužil jako kluzištì, zaèal od konce dubna zase sloužit svému pù-
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Opoždìný Den dìtí

Fotbalový turnaj

V sobotu 24. èervna se grymovské dìti koneènì
doèkaly oslavy Dìtského dne. Oslava se uskuteènila
v rámci sobotního pøedhodového sportovního odpo-

Po dìtských soutìžích nastoupila k turnaji tøi grymovská nebo pøevážnì grymovská družstva. Utkali
se souèasní grymovští reprezentanti v minikopané,

stará garda místních internacionálù
lende. Poèasí vyšlo a pro dìti byla pøipravena øada

a nezaøazení amatéøi, kteøí obec v lize minikopa-

soutìží. Nechybìly ani diplomy a obèerstvení.

né nikdy nereprezentovali. Hrálo se systémem každý s každým na dvakrát 15 minut. O vítìzi se podle
oèekávání rozhodovalo mezi souèasnými a bývalými reprezentanty. Nakonec zvítìzilo mládí nad zku-8-
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šeností v pomìru 2:0. O vítìze ale až zas tak nešlo,
hlavní bylo, že jsme se všichni sešli a pobavili se.

Hody
V nedìli 25. èervna probìhly hodové oslavy. Jako
v pøedchozích letech se o slavnostní náladu v obci
od samého rána starala dechovka, která kolem osmé
hodiny ráno zaèala vyhrávat po domech až dorazila

ke kapli, kde od 11 hodin probìhla slavnostní mše,
kterou celebroval vojenský kaplan páter Jaroslav
Kníchal. Poèasí pøálo a mše byla hojnì navštívena
grymovskými obèany i rodáky, kteøí na oslavy pøijeli k pøíbuzným.
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Tipy na zajímavé knihy
Pøed nìkolika dny probìhla pravidelná obmìna èásti knih. Vzhledem
k tomu, že jsme na uveøejnìné informace o nových knihách zaznamenali
znaèný ohlas, rozhodli jsme se tentokrát aktuální nabídce vìnovat více
prostoru. Vìøíme, že si z pestré nabídky vyberete a nìkterou z knížek
si pøijdete vypùjèit. Možnost máte
každé pondìlí od 18 do 20 hodin.

Beletrie
Karel van Loon: Otec a otec
Psychologický román, kde mladý muž
hledá skuteèného otce svého syna.

Gina French: Pro úsmìv dítìte
Pøíbìh mladé ženy, která je i se svým dítìtem tyranizována manželem

Halina Pawlovská: Záhada žlutých žabek
Byl nádherný podzimní den. Na procházce s manželem jsem se najednou nadechla èerstvého vzduchu a øekla - Miluji
pøírodu. Muž se na mì úkosem podíval a
zeptal se - I po tom, co ti provedla?

Milostná
Amelie Nothomb: Atentát
Moderní zpracování pøíbìhu Kráska a
zvíøe. Epiphanes je mimoøádnì ošklivý.
Srdce má ale na správném místì a jednoho dne se zamiluje do andìlsky krásné
hereèky Ethel. Postupnì se mezi nimi vyvine pevné pøátelské pouto a Epiphanovi
se otevøou dveøe do lákavého svìta slávy

Detektivky
Roman Cílek: Kainovo znamení
Tøi detektivní pøíbìhy o zloèinu a trestu:
Pøedèasný tah dámou; Pìt dotekù pijavice; Kainovo znamení

Manuela Martini: Smrt na útesu
Detektiv Shane O'Connor øeší tentokrát
pøípad vraždy nìmeckého turisty v
Brisbane a napadení potápìèe dvìma
žraloky u korálového útesu. Když je pozdìji nalezena druhá mrtvola, detektiv
zachytí stopu…

David Shobin: Zázraèný lék
Mladý lékaø Steve zjišťuje, že zázraèné
tablety zpùsobují závažné zdravotní problémy. Lékaøská èest mu velí pátrat po
pravdì, ale vzápìtí vyjde najevo, že to
komusi vadí a tento neznámý mu usiluje
o život.

Pøíroda, dobrodružství
Reinhold Messner: Duše nezná
mezí
Jsem tím, co dìlám, øíká nejznámìjší do-

brodruh a horolezec, pro kterého byly
hranice - psychické i fyzické - vždy jen
výzvou. Messner, který jako první vystoupil na všechny osmitisícovky a prošel køížem krážem ledové pustiny i píseèné pouštì hledá odpovìï na prastaré otázky o smrti, bolesti a štìstí. Unikátní
rozhovor s moderním dobrodruhem

losofii. O lidech, které pøi svých cestách
potkala vypráví vystudovaná právnièka,
Milena Holcová, která se právem léta živila. Odjakživa ale ráda vyrážela do svìta, s krosnou na zádech nebo stopem.
Nikdy neví, kam dojede a kde bude spát.
Vìtšinou venku nebo nìkde u lidí.

Štìpán Neuwirth: Toulky nejen
s kulovnicí

Užiteèná pøíruèka pro malé i velké turisty. Najdete v ní patnáct procházek po
všech krajích Èeské republiky (mimo
Prahu), navrhovaných i pro rodiny s dìtmi. Mezi jednotlivými výlety jsou trasy
nìkolikadenních výletù pìšky, autem i na
kole, které poukazují na historické památky, zvláštnosti, pøírodní zajímavosti i
možnosti aktivního odpoèinku.

V této knize autor zúroèil svùj vztah nejen k lužním lesùm a horským masivùm,
ale i k svìtu nad a pod moøskou hladinou.

Historická
James Connor: Keplerova èarodìjnice.
Astronomùv objev kosmického øádu uprostøed náboženské války, politických
intrik a soudního procesu s jeho matkou,
obvinìnou z kacíøství. Connor ukazuje
život i dílo jednoho z nejvìtších hvìzdáøù historie

Brigitte Riebeová: Èerná žena
od Nilu
Strhující osudy Sahti, dcery Nubijského
náèelníka, nás zavedou hluboko do historie - Kemet, zemì, již dnes známe jako
Egypt.

Pavel Toufar: Nemravné kratochvíle našich pøedkù
Sice jsme se o tom neuèili, ale také naši
pøedkové umìli bujaøe dovádìt a holdovat radovánkám nad kterými doboví
mravokárci lomili rukama.

Erich von Däniken: Tajemství
mayské studny
Dva mladíci v dobì Mayù mají být obìtováni bohu Kukulkanovi a jejich osudem je utonout v posvátném jezírku. S
pomocí veleknìze se pokusí zachránit a
proplavat prastarou štolou ústící v podzemí pyramidy. Záhadným skokem v èase
se však ocitnou na konci 2. tisíciletí.

Harry Mazer: Osudová mise

Eva Kubešová: Cestou necestou

Životopis
František Cinger: Tøi osudy
Jaká tajemství skrývají životní osudy a
dílo Oty Pavla a Bohumila Hrabala?
Kdo byl Adolf Müller, duše exilového nakladatelství Index? Neznámá fakta o cestì rodiny Popperù-Pavlù za 2. svìtové
války do Terezína, Osvìtimi, Wulkowa a
Mathausenu, o trápení nemanželského
syna Bogana Hrabala...

Jan Machálek: Vlastimil Brodský
Herectví je opiát. Tisíckrát ho proklínáte, ale když vám ho vezmou, svíjíte se v
køeèi jako narkoman, kdysi øekl
Vlastimil Brodský. Kniha je pokusem o
komplexní pohled na tohoto velkého èlovìka, který celý život byl pøíkladem pokory, o které tak èasto hovoøí.

Nauèná
Pavel Bìlina: Osudové ženy
Tato kniha propojuje osudy žen, které se
nìjakým zpùsobem zapsaly do dìjin svìta. Krásná Helena, Judita, Sapfó,
Kleopatra, Anežka Pøemyslovna,
Johanka z Arku, Mata Hari, Marilyn
Monroe a øada další.

Ivan Hrièovský: Meruòky a
broskvonì
Praktický rádce jak na nì

Knihu patøí mezi tzv. "evergreeny" váleèné literatury. Díky autorovu poutavému
líèení náletù se ètenáø stává dalším èlenem posádky bombardéru. A v závìru
knihy se s autorem jistì zamyslí nad válkou, jakožto problematickým zpùsobem
øešení konfliktù ve svìtì.

Carlotte Stowel: Vyrábíme knihy

Cestopis
Milena Holcová: Lidi, anebo
duch národa je nejlépe cítit v
pøeplnìném autobuse

Objevujte s námi uèení, dìjiny a obøady
nejrùznìjších svìtových náboženství

Chci být nepopsaný list, objevit si tu zem
sama, vysvìtluje svou cestovatelskou fi-
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Chcete si zkusit vyrobit vlastní leporelo
nebo zajímavý dárek v podobì knihy?

John Allan: Náboženství a vyznání
Kamila Skopová: Jednoduché
loutky
Zkuste si udìlat loutky, je to snadné,
když víte jak na to.
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Sara Grisewood: Modelujeme z
hlíny a z tìsta

Urs Gerig: Jezdíme na horském
kole

Helena Štáchová: Hurvínkovy
narozeniny

Rady a nápady pro šikovné ruce.

Kniha vás seznámí s historií horské cyklistiky, moderními zpùsoby tréninku a jeho metodami, charakterizují jednotlivé
disciplíny, zabývají se typy kol, obleèením a stravováním. Zvláštì jméno jednoho z autorù, Thomase Frischknechta, legendy svìtové cyklistiky, mistra a vicemistra svìta je zárukou nejlepších informací a poznatkù.

Hlavní pøíbìh Praštìný Hurvínek aneb
Hurvínkùv narozeninový sen vypráví o
novém dobrodružství Hurvínka, jeho kamarádky Mánièky a pejska Žeryka, kteøí
pomohou lesním zvíøátkùm.

Alan Dowds: Supermotocykly
Pøehled více než 200 supermotocyklù s
barevnými fotografiemi. Technická data,
historie a detaily o konstrukci

Robert Rohál: Královny èeského popu
Zpìvaèky, život, èinnost, životopisy:
Helena Vondráèková, Hana Hegerová,
Marta Kubišová, Lucie Bílá, Iveta
Bartošová, Eva Pillarová, Monika
Absolonová, Marie Rottrová

Roger Few: Zvíøata
Prùvodce po naší planetì pro mladé.
Odborníci vás seznámí s nejnovìjšími
výsledky výzkumu vlivu životního prostøedí na èlovìka.

Rob Hume: Ptáci Evropy
Detailní prùvodce svìtem ptákù zachycuje úžasnou rozmanitost ve tvarech,
barvách i velikostech tìchto úøasných
tvorù, které mùžeme spatøit ve volné pøírodì i pøi procházkách v parku.

Renata Zlatá: Kuchaøka. Co
budu dnes vaøit?
Vyzkoušené recepty na úpravu všech
druhù u nás dostupné zeleniny. Urèitì si
pochutnají jak vegetariáni, tak i ti, kteøí
se bez masa v jídelníèku neobejdou.

Toby Buckland: Zahradní ploty
a zídky
Zahradní architektura, ploty, zídky, živé
ploty, plánování, postupy, náøadí.
Obsahuje základní údaje o úpravách zahrady a nabízí mnoho inspirativních návrhù i postupù k jejich realizaci. Je ideální pomùckou pro zaèáteèníky i pro
zkušené kutily. Zahrnuje paletu rùzných
druhù oplocení i ostatních staveb, které
v zahradì fungují jako pøedìly. Zídek,
plotù, treláží, zástìn, živých plotù a nezapomíná ani na branky a jiné vchody.

Siegried Meryn: Muži a stárnutí ve tøetím tisíciletí: hormonální revoluce
Tato kniha mùže zmìnit celý váš život.
Popisuje život mužù a jejich vývoj v novém tisíciletí. Je to kniha, která ukazuje,
jak muži fungují, èím trpí a co jim pomáhá. Kniha o všem, co muže zajímá, co by
mìly vìdìt ženy o duševní kondici, stresu, mužských trápeních, krizi støedního
vìku, potenci a správné zdravotní prevenci. Obsahuje fakta, která jsou zcela
nová, jak hormony øídí život mužù, od
zamìstnání až po sex a jak lze pøelstít
stárnutí.

W. V. Awdry: O mašince
Tomášovi
Pohádkové pøíbìhy o vlacích pro nejmenší.

Nauèná pro mládež
Dìtský lexikon zemí

Thomas Brezina: Ostrov netvorù

Dobrodružná cesta kolem svìta zaèíná v
Evropì, pokraèuje stát po státu pøes
Asii, Austrálii, Oceánii, Afriku, Ameriku
až do polárních oblastí. 200 tabulek s
pøehledem o každém státu svìta, 100 tematických rámeèkù, 150 pøehledných
map, tematické dvoustránky seznamují s
nìkterými problémy života dìtí na jiných
kontinentech.

Neohrožení èlenové proslulé ètyøky:
Tina, Dominik, Erik a Patty se tentokrát
vydají na prázdniny do Øecka, ale ani
tam jim není dopøáno strávit klidné, nièím nerušené prázdniny. Erik je pøi noèním prozkoumávání rozestavìného hotelu pøepaden odpudivou pøíšerou.

Mary Pope Osborn: Výprava
na pustý ostrov

Catherine Pauwels: Hraju si
sám : 100 her (nic pro lenochy)

9 kapitol, otázky, zajímavosti z astronomie, zemì, rostliny, zvíøata, dìjiny, umìní,
lidské tìlo, vìda a technika, dnešní svìt.

Anièka a Kuba zažívají díky magickému
domeèku dobrodružství na místech, o
kterých se ostatním dìtem mùže jenom
zdát. Staèí jen málo - otevøít knihu, vyslovit pøání a magický domeèek je odnese na daleký ostrov, upadnou však do zajetí pirátù, kteøí hledají poklad. Podaøí
se jim vrátit domù?

Jane Goldman: Jak pøežít doma, ve škole a mezi kamarády

Ivan Renè: Ušatý osel, nebeský
posel

Hry, hádanky, øešení, hlavolamy.

Encyklopedie nové generace

Psychologie dospívání, škola, pøátelství,
výchova, rodièe. Když je èlovìku tøináct,
nemá to v životì zrovna lehké. Jak se orientovat ve školních povinnostech a vycházet s uèiteli? Lze se vyhnout neoblíbenosti mezi svými vrstevníky? Co kluky
na holkách a holky na klukách nejvíce
štve a co je nejvíc fascinuje a pøitahuje?
Jaký jste typ ve vztahu k sourozencùm,
uèitelùm a rodièùm?

Pohádky
Ljuba Štíplová: Neplechaté pohádky
Ètyøi rozpustilé pohádky se vysmívají nìkterým špatným vlastnostem. Nedbalá
pohádka vypráví o nepoøádných prstech,
které se špatnì starají o svùj domeèekrukavici. V Zapomnìtlivé pohádce èeká
popletené prasátko, v Mlsné pohádce nenasytná koèka Pidlooèka a v
Marnotratné pohádce kapøík Šupináè,
který všechny šupinky vymìnil za hlouposti a zùstal holý. Žertovné vyprávìní je
vhodné i k nácviku samostatného ètení.

René Gosinny: Lucky Luke.
Dalton City
Kreslené seriály, komiksové dobrodružství
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Biblické pøíbìhy pro dìti, jejichž hlavním hrdinou je ušatý oslík.

Pøíbìhy pro mladé
Stefanie Zweig: Rodièe jsou taky lidi
Není snadné mít za matku hereèku a tatínek je taky poøád pryè. Všechno se toèí
kolem premiér a matèiných rolí a o Lízu
se nikdo nestará. A tak si Líza k jedenáctým narozeninám pøeje neobvyklý dárek, chce, aby ji maminka poslala do internátu.

Josef Augusta: Zavátý život
Píseèné plánì, širý oceán, fantastické
krajiny dávnovìku ožívají v barvitých
pøíbìzích. Na základì vìdeckých faktù
autor sleduje osud tvorù, kteøí byli pøed
destitisíci lety obyvateli naší planety.

Dobrodružství s bobøí stopou
Dobrodružné pøíbìhy, komiksy, povídky,
hry, rady a nápady

Terry Pratchett: Úžasný
Mauric
Fantastické pøíbìhy. Mauric, kocour s
kožichem plným lupù si zaøídil skvìlé živobytí. Má jednoho hloupého kluka jako
pištce a vlastní krysí pohromu…
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Knihovna vyhlašuje soutìž:
II. Grymovské kaštanobraní
Léto skonèilo a zaèátek podzimu je èasem dozrávání všelijakých plodù. Pokud rádi vyrábíte z kaštanù a žaludù figurky,
zvíøata a kdo ví co všechno, zapojte se do druhého roèníku naší soutìže. Stejnì jako loni o vítìzi nerozhodne nikdo jiný než
veøejnost. Všechny výtvory totiž
budou týden vystavené v obcho-

dì, kde taky budou k dispozici
hlasovací lístky a kde hlasování
probìhne. Takže, na nic neèekejte a dejte se do práce. Svoje
soutìžní práce pøineste nejpozdìji v pondìlí 30. øíjna, hlasování probìhne do pondìlí 6. listopadu, kdy bude veèer v 18
hodin v knihovnì vyhlášení vítìzù a pøedání cen.

Otevírací doba knihovny:
každé pondìlí od 18 do 20 hodin.
Pøijïte si pùjèit knížku nebo se podívat na internet!

Ferda Mravenec, loòský vítìz kaštanobraní. Kdo jej vystøídá?

Rébus pro mazané
Tøi misionáøi a tøi kanibalové
stojí na bøehu øeky a potøebují
se pøeplavit na jednom dvoumístném èlunu na druhý bøeh.
Pádlovat umí jen jeden kanibal
a všichni misionáøi. Na lodi ani
na jednom bøehu nesmí nikdy
zùstat více kanibalù než misionáøù, jinak si na nich kanibalové pochutnají. Jak to mají misionáøi udìlat?

...a vtip na konec
Vzhledem k tomu, že poslední
dobou je tématem èíslo jedna
politika, sáhli jsme po vtipu politickém:
Hádají se Marx, Engels a Lenin, zda je
lepší manželka nebo milenka.
Zásadnì manželka, øíká Marx. Aby mohl
èlovìk dìlat revoluci, potøebuje mít jisté
zázemí.
Manželství je buržoazní pøežitek. Jedinì
nejistota s milenkou udrží revoluèního
ducha v pohotovosti, tvrdí Engels. Co ty
o tom soudíš, Lenine?
No, nejlepší je mít manželku i milenku.
Manželka si myslí, že jsi u milenky, milenka si myslí, že jsi u manželky a ty
mùžeš být v knihovnì a uèit se, uèit se,
uèit se.

Rodinná tajenka o ceny
První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku, získá drobnou cenu. Všechny odpovìdi najdete v èláncích
zpravodaje.
Malý chlapec stojí v poli a radostnì pozoruje rudì planoucí obzor.
Kolem jde pocestný a øíká: “To je nádhera! Taky se ti tak líbí ten západ slunce?”
“Líbí, ale to není západ slunce, to (doplòte tajenku)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Legenda: 1. chemická látka, která se bude brzy povinnì míchat do
pohonných hmot, 2. jedna ze ètyø zemí tvoøící dohromady Spojené
království Velké Británie a Severního Irska, 3. místo urèené k provozování míèových sportù, 4. exotické zvíøe s krátkým chobotem žijící
v bažinatých místech džungle, 5. rugbyový míè, 6. to, po èem v souèasnosti nejvíce touží Lucie Bílá, 7. optický pøístroj, který umožòuje
pozorovat dìní za rohem nebo napøíklad na hladinì, 8.název nemoci
projevující se zapomínáním, 9. co se objeví po ránu na listech trávy
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