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Zprávy z obce
Téma: Odpady
Slovem a obrazem
Nové knihy

:: Co rok pøinesl :: Co rok pøinesl :: Co rok pøinesl :: Co rok pøinesl ::
Právì skonèený rok nìco pøinesl a nìèeho jiného
jsme se nedoèkali.
Pøinesl první kroky k obnovì naší návsi. Pøinesl
novou zastávku a kus chodníku. Pøinesl opravenou
buòku na høišti. Pøinesl obnovu aktivní èinnosti
dobrovolných hasièù. Pøinesl opravu cesty na
Vrbovec. Pøinesl techniku na údržbu zelenì. V dotacích pøinesl do obce pùl milionu. Pøinesl nové mladé rodiny s dìtmi!
Naopak nedoèkali jsme se slibované “ètyøicítky”
na silnici, nedoèkali jsme se slabšího provozu, nedoèkali jsme se penìz na zpracování projektu návsi
ani vlastního projektu. Nedoèkali jsme se dìtského
høištì pro nejmenší. Nedoèkali jsme se více než jednoho èísla zpravodaje.
Je na každém, aby si zhodnotil, jaký byl rok
2007. A každý také mùže pøispìt k tomu, aby rok
2008 byl úspìšnìjší.
Obèas se nám stává, že zapomínáme na pravý význam slova obec. Když si stìžujeme, že nìco není
dobré, vìtšinou obcí myslíme obecní úøad, zastupitelstvo, starostu. Na malé obci to tak ale nefunguje.
Tady vždycky platilo, že obec tvoøí obèané a že se
obci daøí, jen když pøièiní všichni. Možná to zní ponìkud zprofanovanì, ale bez spoleèné práce a snahy
se vìci mìní ztìžka.

Zbývá si popøát do nového roku. Pøejme si ohleduplné sousedy, aktivní lidi, kteøí chtìjí udìlat nìco
proto, aby se jim i druhým v Grymovì žilo lépe.
Pøejme si pevné zdraví a štìstí v osobním životì!
A zpravodaji do už pátého roèníku existence popøejme nové spolupracovníky, kteøí oživí stojaté vody a pøispìjí svými nápady k tomu, že bude èastìji
pøinášet zprávy o tom, co se v Grymovì dìje!
Redakce zpravodaje

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z
Od èervna do prosince se uskuteènilo 5 zasedání zastupitelstva
obce.

Zasedání, 25. èervna 2007
Pøesun sloupu * Zastávka
a chodník * Oprava cesty na
Vrbovec * závìreèný úèet a rozpoètový výhled
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí
informaci o vyøizování nutných
povolení k pøesunu sloupu veøejného osvìtlení mimo chodník
a k vybudování zastávky a opravì
chodníku v rámci Programu obnovy venkova 2007. Zároveò byla diskutována podoba pøístøešku

zastávky. Po diskusi bylo na návrh Ing. F. Marka rozhodnuto pro
variantu typové zastávky z kovu
a tvrzeného skla.
Zastupitelsto jednalo o pøípravì
opravy cesty na Vrbovec a rozhodlo oslovit stavebníky s nabídkou pomoci. Stavebníci provedou
pøípravu pøekopù a obec zajistí
materiál - živièný recyklát a práci.
Zastupitelstvo schválilo bez výhrad závìreèný úèet obce za rok
2006 a návrh rozpoètového výhledu na roky 2007-2010.
>>>>>>>> pokraèování na stranì 2

:: Struènì a jasnì ::
Obec zvýšila poplatky za
odpady na 300 Kè - více na stranì 4
Byla postavena nová autobusová zastávka u obchodu a opravené pøilehlé chodníky - více
na stranì 5
Pøipravují se zmìny územního plánu - více na stranì 3
Vítáme Olgu a Radka
Pluhaøovy - kteøí se pøištìhovali
do è.p. 15 a Blanku a Jana
Nitkovy z è.p. 59. Zároveò jim
gratulujeme k narození syna
Jana!
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Zprávy z obce, pokraèování ze strany 1
Zasedání, 30. èervence 2007
Pøesun sloupu * Zastávka
a chodník * Oprava cesty na
Vrbovec * Omezení rychlosti
v obci * Budování polních cest *
Informaèní panel
Zastupitelstvo vzalo na vìdomí
informaci o vyøizování povolení
k pøesunu sloupu veøejného osvìtlení a k vybudování zastávky
a opravì chodníku. Zastupitelé
rozhodli oslovit alespoò tøi dodavatelské firmy.
Dále byli zastupitelé informováni o vydání stavebního povolení na výstavbu dvou polních cest
v náváznosti na probìhlé komplexní pozemkové úpravy.
Starostka obce zastupitele informovala o jednáních se zástupci Policie a mìstského úøadu o omezení rychlosti v obci.
Bohužel zodpovìdní úøedníci nebyli ochotni cokoliv mìnit a pouze pøislíbili, že po dobu uzavírky
obce Lýsky bude rychlost v obci
omezena na 40 km/h a Policie
ÈR ji bude èastìji kontrolovat.
Zastupitelstvo se vrátilo k opravì cesty na Vrbovec a rozhodlo
dopisy stavebníkùm rozeslat, až
bude jasný terním dodání recyklátu.
V rámci pøípravy informaèního
panelu o obci, který bude umístìn
na návsi, zastupitelé vybrali foto-

grafie a vzali na vìdomí znìní
textu. Zhotovení panelu financuje
a zajišťuje mikroregion.

Zasedání, 24. záøí 2007
Dodavatel akce Zastávka
a chodník * Dìtské høištì *
Vytvoøení stavebních míst *
Zmìny územího plánu
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s firmou Sisko s.r.o., která byla vybrána jako dodavatel stavebních prací na akci Vybudování zastávky a oprava pøilehlých chodníkù. Zastupitelstvo projednalo
a schálilo žádost o souhlas s rozdìlením parcel è. 63, 64 a 65
v majetku manželù Kuèových na
dvì stavební místa.
Zastupitelé diskutovali o využití obecního pozemku za budovou
požární zbrojnice jako dìtského
høištì pro nejmenší. Pozemek je
nutno oplotit a vybudovat na nìm
atrakce.
Zastupitelé diskutovali žádost
manželù Kuèových o zmìnu územního plánu - vytvoøení tøí stavebních míst na parcele 343 a její
zaèlenìní do intravilánu. Bylo
rozhodnuto návrh prodiskutovat
na pøíštím zasedání s navrhovateli.

Zasedání, 29. øíjna 2007
Poøízení techniky na údržbu zelenì * Pøípravy zmìn územního

Doby, kdy obcí projelo za den jen pár povozù, jsou nenávratnì pryè....
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plánu * Projekt na opravu cesty
na Vrbovec
Zastupitelstvo schválilo dodatek ke smlouvì se spoleèností
Sisko s.r.o., který bylo nutno uzavøít, aby byl zachován alespoò
40% podíl financování z obecních
zdrojù v investièní (zastávka)
i neinvestièní (chodníky) èásti celé akce.
Starostka informovala obèany
o probìhlých akcích - neúspìšné
žádosti o omezení rychlosti v obci, o pøesunu sloupu veøejného osvìtlení (náklady cca 10 tis. Kè)
a provedení provizorní opravy
cesty na Vrbovec a cesty pøed èekárnou, na níž se aktivnì podíleli
místní obèané a dobrovolní hasièi.
Dále informovala o chystaných
nebo probíhajících akcích - prùbìhu výstavby zastávky a opravy
chodníkù a pøedložené žádosti
o dotaci na poøízení techniky na
údržbu zelenì v obci a okolí.
Obec zažádala o sekací traktor
a køovinoøez v hodnotì 169 tisíc
Kè, který by mìl být z 80 % dotován z programu Leader ÈR.
Obèané byli dále informování
o pøípravì zmìn územního plánu.
Zatím byly pøedloženy dva návrhy - rozšíøení intravilánu v oblasti
za è.p. 54 a 55 s možností pøilehlé
pozemky zastavìt a zmìnit užívání stodol u výjezdu smìrem na
Kozlovice a objektu vepøína a umožnìní využití tìchto hospodáøských objektù pro podnikání.
Zastupitelstvo rozhodlo podat
projekt do Programu rozvoje venkova na opravu cesty na Vrbovec
a pøipravit projekt na úpravu návsi. V souvislosti s projektem na
opravu cesty zastupitelstvo osloví
majitele sousedních pozemkù
s dotazem, jestli v nejbližších
tøech letech plánují pozemky zastavìt, což by bylo spojeno s pøekopy této komunikace.
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Polní cesty se zeleným pásem by se mìly zaèít budovat v roce 2008

Zasedání, 12. listopadu 2007
Poøízení techniky na údržbu zelenì * Pøestupková agenda *
Smlouva o dotaci
Zastupitelstvo schválilo smlouvu POV 2007-1/157
s Olomouckým krajem o poskytnutí dotace na vybudování autobusové zastávky a opravu chodníkù do výše 299 tis. Kè.
Zastupitelstvo rovnìž schválilo
Veøejnoprávní smlouvu se
Statutárním mìstem Pøerov o øešení pøestupkové agendy za roèní
úhradu 1350 Kè.
Zastupitelstvo projednalo tøi
konkurenèní nabídky od dodavatelù techniky na údržbu zelenì
a vybralo firmu Hitl s.r.o., na dodávku zahradního traktoru John
Deere a køovinoøezu Jonsered
v hodnotì 169 tis. Kè. Technika
bude z 80 % pokryta z pøiznané
dotace v rámci programu Leader
ÈR a obec za ni zaplatí pouze 38
tis. Kè.

Zasedání, 3. prosince 2007
Pøíprava stavby polních cest *
Zmìna poplatkù za odpady *
Pøípravy zmìn územního plánu *
Projekt na opravu cesty na
Vrbovec
Zastupitelstvo bylo informováno o ukonèení akce Zastávka

a chodník. Starostka konstatovala, že na pøístøešek jsou rozporuplné ohlasy, ale vzhledem k omezenému prostoru nebylo možné udìlat vìtší a uzavøenìjší èekárnu,
která by více chránila pøed nepohodou.
Zastupitelé byli informováni,
že v rámci pøípravy architektonické studie návsi probíhá její geodetické zamìøení.
Dále byli informování, že v roce 2008 bude Pozemkový úøad
pravdìpodobnì stavìt dvì polní
cesty o šíøce 4 m s pásem zelenì
o šíøce 5 m, o kterou se obec po
dobu 5 let musí postarat. Z tohoto
dùvodu byla poøízena odpovídající technika - zahradní traktor

s mulèovaèem a køovinoøez.
Zastupitelé byli informování
o podání žádosti do Programu
rozvoje venkova na rok 2008
v hodnotì 1,6 mil. Kè s 10% úèastí obce. Dotace bude využita
k opravì cesty na Vrbovec.
Zastupitelstvo projednalo zprávu o financování nakládání s odpady v obci. V pøedchozím roce
obec doplácela 20 tis. Kè, v roce
2007 vzhledem k nárùstu cen èinil deficit už 25 tis. Kè. Proto bylo schváleno navýšit roèní poplatek na 300 Kè a deficit tak alespoò snížit. Zastupitelstvo rovnìž
schválilo možnost osvobození obèanù, kteøí v obci dlouhodobì nepobývají od placení tìchto poplatkù.
V souvislosti s pøípravami
zmìn územního plánu schválilo
zastupitelstvo finanèní limit 20
tis. Kè na poøzení digitální verze
schválené dokumentace a povìøilo Ing. F. Marka dalším jednáním.
Zastupitelstvo rovnìž rozhodlo
vyzvat obèany k podávání návrhù
na zmìnu územního plánu tak,
aby o nich mohlo na konci února
rozhodnout a zadat jejich zpracování.
Jako host se jednání zúèastnil
tajemník Magistrátu mìsta
Pøerova Ing. Bakalík.

Výzva k pøedkládání návrhù na zmìny územního
plánu obce Grymov
Na základì svého usnesení z 3. prosince 2007 zastupitelstvo obce
vyzývá obèany Grymova k pøedkládání návrhù na zmìny územního plánu obce.
Návrhy lze pøedkládat písemnou formou osobnì na obecním úøadì bìhem úøedních hodin, tj. každé pondìlí od 18 do 20 hodin do
25. února 2008.
Návrhy podané pozdìji nebude možné zahrnout do spoleèného návrhu, který bude zastupitelstvo obce projednávat a schvalovat na
svém veøejném zasedání dne 3. bøezna 2008.
Stávající územní plán je k nahlédnutí na obecním úøadì bìhem úøedních hodin.
Další informace lze získat na obecním úøadì.
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TÉMA * Odpady * Odpady * Odpady * Odpady * Odpady * Odpady *
Odpady zase podražily.
Proè?
Ze všech stran se ozývá - musíme
zdražit, zvyšují se náklady, je
drahá nafta, je dražší práce, byla
neúroda apod. A teï se k výrobcùm peèiva, dodavatelùm plynu
a elektøiny a poštì pøidává i obec
a zdražuje poplatek za odpad.
A na tøi stovky. Jak to?
Odpovìï je vcelku prostá.
V roce 2006 se na poplatcích vybralo 66 % toho, co obec za likvidaci odpadù zaplatila. V roce
2007 už poplatky pokryly jen
57 % nákladù a výhled do dalších let neslibuje žádné zlepšení.
K vyššímu deficitu pøispìlo nìkolik vìcí. Pøedevším odvoz plastù, který byl až do øíjna 2006
zdarma, musela obec zaèít platit.
Takže v roce 2007 to bylo o 8 tisíc navíc. Obec se sice zároveò
zapojila do národního recyklaèního programu a za odevzdaný
plast dostává od spoleènosti
Ekokom nìco zpátky. To ale pokryje jen asi tøetinu nákladù.
Nejvìtší položka je tradiènì
tuhý komunální odpad - tedy
klasické popelnice. Zvedla se cena za dopravu i uložení a tak obec
zaplatila pøibližnì 45 tisíc Kè
(v roce 2006 to bylo 36 tisíc).
Nebezpeèné odpady se zvedly
z 3,8 tisíce na 4,7 tisíce Kè.
Celkové roèní náklady tedy do-

sáhly 58 tisíc Kè, kdežto pøíjem
z poplatkù jen 33 tisíc Kè.
Zkusme poèítat. Pokud by v roce 2008 všech 165 obèanù zaplatilo, vybralo by se 49,5 tisíce.
Pokud by zùstaly stejné náklady
jako v roce 2007, pokryly by se
z 85 %. Nejde tedy o to, že by obec chtìla na odpadech vydìlávat,
jen chce snížit existující deficit.
K vyrovnané bilanci by musel poplatek v roce 2007 èinit asi 350
Kè na osobu.
Pro nìkoho je i schválených
300 Kè hodnì, ale pøevedeno na
týden je to asi 6 korun - nebo 2
rohlíky.
A co úspory? Dá se nìkde uKaždá nesešlápnutá “petka” zabere místo pro další ètyøi sešlápnuté! Místo plastu se vozí
vzduch a skládky se plní.
šetøit? Urèitì ano. Nejlepší je odpady neprodukovat a maximálnì omezovat jejich vznik. Tøeba
kupovat nápoje ve vratných obalech, nosit si vlastní tašku a podobnì. Nìkolik tipù uvádíme níže.
Když už odpad vznikne, je dùležité jej recyklovat. Dávat je do
kontejneru a ne do popelnice - nebo nedej Bože do kamen.
Pokud budou kontejnery skuteènì plné, vyplatí se nám to.
Možná namítnete - plné? Vždyť
dokuï nebyly dva, tak staèilo pár
dní, aby kontejner u èekárny zase

pøetékal. To je pravda, ale když
èlovìk nahlédl do kontejneru, zjistil, že èást lahví není sešlápnutá
a zabírá prostor jiným. Jedna nesešlápnutá asi ètyøem sešlápnutým. Za odvoz poloprázdného
kontejneru zaplatíme stejnì jako za plný, ale peníze zpátky do
obecní kasy dostáváme jen za
tuny zrecyklovaných plastù.
Takže èím budou kontejnery tìžší, tím lépe pro nás pro všechny.
Èást plastù také konèí v popelnicích, protože panuje povìra, že se
do kontejneru mùžou dávat jen
“petky”. Co do nìj patøí a co ne si
mùžete pøeèíst v rámeèku níže.
Je samozøejmé, že se tak nedají
ušetøit desítky tisíc za rok a nelze
tak zásadnì zmìnit ekonomiku
celého odpadového hospodáøství
v obci, ale k úspoøe by dùsledné
tøídìní a sešlapávání “petek” urèitì vedlo.
Možná by se dalo nìco ušetøit
zavedením platby za popelnici
místo paušální platby za obyvatele. Ale s tím rizikem, že nìkteøí
obèané radìji ušetøí vzpomínaných 6 korun týdnì - a naveèer
svùj odpad zavezou k Beèvì.
Staèí pár takových èerných
skládek a na obec zaènou chodit
oprávnìné stížnosti. Likvidaci
tìchto skládek zaplatí obec ze
svého pøibližnì milionového rozpoètu. A oè víc skládek o to míò
penìz na jiné potøebnìjší vìci.

Do kontejneru na plasty

Než nakoupíte, zeptejte se sami sebe:

PATØÍ:

1. Potøebuji tento výrobek?
2. Je papírový nebo plastový obal (pøidaný) opravdu
nutný?
3. Je obal vratný?
4. Je obal nebo výrobek dobøe recyklovatelný?
5. Dá se obal ještì nìjak použít?
6. Mohu koupit vìtší balení a ušetøit na obalech?
7. Je výrobek trvanlivý?
8. Existuje k pøírodì šetrnìjší náhrada za výrobek?
9. Mohu použít vlastní tašku?
10. Musím jíst a pít tam, kde jídlo a pití podávají
v plastu?

* PET lahve - sešlápnuté!!!!
* plastové obaly potravin - tøeba vypláchnuté kelímky od jogurtu, pytlíky a obaly od peèiva
* èisté plastové obaly od aviváže, šamponu, jaru

NEPATØÍ:
* hygienické potøeby
* nárazníky
* zneèištìné obaly od olejù
* plastové stolièky, sánì, boby, kbelíky
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TÉMA * Odpady * Odpady * Odpady * Odpady * Odpady * Odpady *
Kdo platit nemusí?
Podle platné obecní vyhlášky jsou od poplatku
osvobozeni:
* obèané umístìni v domovech dùchodcù nebo
jiných sociálních zaøízeních a
* osoby, které se v obci trvale nevyskytují.
Vznik nároku na osvobození musí obèan oznámit na obecním úøadu ústnì do protokolu nebo písemnì a to do 15 dní ode dne, kdy nastala skuteènost zakládající nárok na osvobození.
Poplatník je povinen obci vždy do 30. ledna prokázat, že dùvod osvobození trvá.

Zánik nároku na osvobození je poplatník povinen oznámit obci písemnì nebo ústnì do protokolu
ve lhùtì do 15 dnù ode dne, kdy nastala tato skuteènost.
V pøípadì vzniku osvobození v prùbìhu kalendáøního roku se poplatek osvobozuje v pomìrné
výši, která odpovídá poètu kalendáøních mìsícù osvobození v pøíslušném kalendáøním roce. Dojde-li
ke zmìnì v prùbìhu kalendáøního mìsíce, je pro
stanovení poètu mìsícù rozhodný stav na konci tohoto mìsíce.
Další informace získáte na obecním úøadì.

:: Co bude s návsí? :: Co bude s návsí? :: Co bude s návsí? ::
Pøed rokem se uskuteènila
dvoudenní diskuse nad podobou obecní návsi. Rok se s rokem sešel a je èas na první
zhodnocení. Co se povedlo, co
ne a co bude dál?

Co se zmìnilo?
Pohled z okna staèí, aby se
každý pøesvìdèil, že se na návsi
nìco zmìnilo. Pøed obchodem vyrostla autobusová zastávka, která
umožòuje urèitì bezpeènìjší a pohodlnìjší nástup do autobusu
a výstup než starý úzký chodník.
Ozvaly se hlasy oprávnìnì kritizující pøístøešek, který nechrání
proti nepøízni poèasí o nic víc než
roztažený deštník. Bohužel na
komfortnìjší pøístøešek s boèními
stìnami nebylo na mírnì rozšíøeném chodníku místo. Majitel sousedního pozemku souhlasil s umístìním zastávky pouze za podmínky, že se nebudou mìnit hranice pozemkù.
Od zastávky smìrem na horní
konec byl zrekonstruován chodník. Zámková dlažba nahradila
drolící se tøicetileté kachlièky.
Nové obrubníky nahradily staré.
Dá se øíct, že z celkové délky
chodníkù (asi 850 m) je obnoveno 15 % (asi 130 m). Zbývajících
85 % obnáší pøi cenì kolem 2500
Kè za metr chodníku investici
pøibližnì 2 miliony Kè, tedy dva

celé roèní rozpoèty obce.
Další zmìnou k lepšímu bylo
odstranìní polorozpadlé zdi a brány pøi vjezdu do Placu. Místo
“prokouklo”, ale staèí jen zvednout oèi a èlovìk uvidí zborcenou
støechu sousedního domu, který je
zøejmì dávno odsouzen ke zøícení.
Koncem roku byla náves geodeticky zamìøena. Bez tohoto
kroku by nebylo možné pøistoupit
k rozpracování zámìrù do podoby
architektonické studie. A bez pøíslušné dokumentace nelze získat
nezbytná povolení a bez nich zase
nejde žádat o dotace z evropských
fondù, které jsou k dispozici.

Co se chystá?
Skuteènost, že se nepodaøilo
zajistit vèasné zpracování studie
a získání nezbytných povolení

byla také dùvodem, proè obec podala do jarního kola Programu
rozvoje venkova projekt na rekonstrukci cesty na Vrbovec. Jeho
souèástí má být kromì položení
živièného koberce také obnova
stávajícího chodníku, zkrášlení
prostoru u kolotoèe, obnova osvìtlení a lavièek na høišti a výsadba zelenì. Pokud obec dotaci
získá, oblasti Vrbovce to nepochybnì prospìje.
Ale co bude s centrem obce?
Další kroky se nabízejí. Nechat
zpracovat architektonickou studii,
tu veøejnì projednat a na jejím základì získat potøebné dokumenty
a povolení, aby bylo možné získat
na plánované úpravy dotace. Z obecního rozpoètu to nepùjde
a možnosti získat dotace tu jsou.

Vyroste za budovou hasièské zbrojnice a obecního úøadu nové høištì pro nejmenší
dìti?
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Oprava buòky
Oprava cesty na Vrbovec
Od kvìtna do konce prázdnin hasièi pracovali na
opravì buòky na høišti. Ta byla obložena cementotøískovými deskami, natøena, byly opraveny okapy
a vstup do buòky byl zajištìn závorou. V buòce pøibyl starší nábytek, takže mùže opìt zaèít sloužit
svému úèelu.

Ve dnech 18.-19. srpna probìhla oprava cesty na
Vrbovec. Obec zajistila živièný recyklát, stavebníci
pøipravili pøekopy, hasièi vykopali výtluky a vyplnili je drtí. J. Gela zajistil “žabu” na zhutnìní záplat.
Oprava by do jara mìla vydržet a pokud získá obec
dotaci, bude položený nový koberec.
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Povodeò
Zastávka a chodník
Dne 7. èervence ubìhlo pøesnì 10 let, co se ke
Grymovu pøihnala velká povodeò. Rozvodnìná
Beèva tehdy po sobì zanechala sklepy plné vody
a dva stržené domy na Vrbovci. Letos v létì pøišla
vìtší voda o dva mìsíce pozdìji - 7. záøí -, ale žádné
škody naštìstí nenadìlala.

Nejvìtší investièní akcí roku byla výstavba zastávky u obchodu a rekonstrukce pøilehlého chodníku.
Pracovníci firmy Sisko s.r.o. zaèali pracovat poèátkem øíjna a za mìsíc své dílo dokonèili. Na zastávce
pøibylo místa, po novém chodníku se chodí jedna radost, jen škoda, že nebylo víc místa na pøístøešek...

-7-

G r ymovský

zpr a vodaj, léto-zima 2007

:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem :: Grymov
Hasièská schùze
“Oprava” silnice
Dne 3. listopadu v podveèer probìhla schùze
Sboru dobrovolných hasièù. Hasièi zhodnotili èinnost v uplynulém roce, naplánovali další, zkontrolovali techniku a také ocenili své zasloužilé èleny dlouholetého starostu SDH Františka Kubjata a velitele jednotky Jiøího Gelu.

Tak nám silnièáøi 6. listopadu “spravili” cestu.
Poèkali si až zaène snìžit, živici položili na vodu
a ještì dokázali vytvoøit nerovnosti a nové kaluže
tam, kde nebývaly... Co na to majitel komunikace kraj...? A co na to my, daòoví poplatníci? Už zase
nezáleží na tom jak se dìlá, ale hlavnì, že se dìlá?
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Setkání dùchodcù
Mikulášská nadílka
V roce 2006 se poprvé uskuteènilo setkání obèanù dùchodového vìku. Na pøíjemné setkání navázala letošní akce, kterou obec uspoøádala 30. listopadu
veèer v zasedací místnosti obecního úøadu. Pøi povídání o obci, o tom co bylo, i o tom, co se chystá,
èas pøíjemnì plynul. Tak zase za rok na shledanou!

Po roce k nám zavítal svatý Mikuláš se svou družinou. Ve støedu 5. prosince procházel s andìlem
a dvìma èerty obcí a mìl se co ohánìt. Dìtí pøibývá, a tak letos musel do sedmi rodin! Dìti pøednášely básnièky a slibovaly, že se polepší. Èerti strašili
nezbedníky a Mikuláš s andìlem rozdávali dáreèky.
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Poøízení traktorku
Bruslení a led
V polovinì roku se naskytla možnost zažádat
o dotaci na poøízení techniky na údržbu zelenì.
Obec si podala žádost a dotaci získala. Ve výbìrovém øízení zvítìzil prodejce firmy John Deere a 10.
prosince pøijel traktorek s mulèovaèem, snìžnou radlicí a køovinoøezem pøedat do užívání.

Letošní vánoce nebyly na blátì, ale na ledu, a tak
se hasièi rozhodli využít pøíznivé poèasí a po dvou
letech znovu pøemìnit tenisový kurt v ledovou plochu. 27. prosince zaèali støíkat, ale mrazy nebyly
dost silné, aby se dala napustit silnìjší vrstva. Po
pìti nocích, kdy se hasièi v nìkolikahodinových in-
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tervalech støídali, se koneènì na Nový rok mohlo
Silvestr
zaèít bruslit a hrát hokej. Na grymovskou Sazka arénu si našli cestu nejmenší bruslaøi i zkušení borci.
Ledové radovánky ale ukonèila obleva, která pøišla
kolem 10 ledna. Sezóna byla tedy krátká, ale na rozdíl od loòského roku aspoò nìjaká byla. A za rok to
tøeba zase vyjde...

Konec roku je už tradiènì ve znameníí oslav.
O pùlnoci 31. prosince se na návsi sešli sousedé,
známí a pøátelé, aby si pøiťukli, popøáli vše nejlepší
do nového roku a podívali se na ohòostroj. Teplota
byla pøíjemná a podívaná pìkná. Ti nejvytrvalejší
nakonec ještì zkontrolovali kluzištì na høišti.
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:: Knihovna doporuèuje nové knihy ::
Beletrie

Beletrie pro mládež

Malinda Jan - Lepší než prstem do oka

Øeháèková Vìra - Jak neskonèit v dìcáku

Psychologický román o hledání vlastní identity, milostných
zkušenostech a spisovatelské kariéøe...

Laura, která od dìtství žila v pøepychu, zjišťuje po zavøení své
matky do vìzení, že život mùže být taky úplnì jiný...

Èetnické humoresky I

Nahrgang Franke - Modrožlutí ïáblové

Knižní pøepis divácky velmi úspìšného seriálu o brnìnské pátraèce za dob první republiky.

Malý fotbalista se s rodièi odstìhoval a pøišel o kamarády i o
svùj klub. Pak se ale setkal s Modrožlutými ïábly...

Devátá Ivanka - Soužití k zabití

Goscinny René - Asterix a zlatý srp

Vojta a Tereza, pøátelé ze studentských dob po 15 letech znovu
navázali kontakt a pomáhají si pøekonat životní i zdravotní
trable.

Další díl fantastických dobrodružství malého, ale velmi silného
a chytrého Gala je tu...

Harris Joanne - Èokoláda

Dvì sestry zjistí, že v rámci èarodìjnické výmìny, má u nich
týden strávit jiná mladá èarodìjka. Netuší ale, že je to poøádné
éro!

Když se do vesnièky pøistìhuje atraktivní dáma a otevøe si prodejnu èokolády pøímo proti kostelu a ještì v dobì pùstu, nemùže èekat, že to místní duchovní pastýø nechá jen tak...

McBain Ed - Jidášovy mince
Pøed 2000 lety prodal Jidáš Ježíše za 30 støíbrných.
Znovuobjevené mince dávají svým vlastníkùm moc dosáhnout
cokoli - pokud uzavøou smlouvu s ïáblem!

Nauèná literatura
Špillarová Lenka - Severní Amerika: zemì kaòonù

Bøezina Thomas - Ségry v prùšvihu

Nauèná literatura pro dìti a mládež
Dvidson Susanna - Tajemství svìta zvíøat
Rekordy a zajímavosti ze svìta zvíøat z celého svìta. Nechybí
ani seznam internetových odkazù z oblasti zoologie.

Rozehnal Jakub - Tajemství fyziky
Ilustrovaná encyklopedie pro každého, kdo chce pochopit, jak
fungují vìci kolem nìj...

Macquitty Miranda - Žraloci

Cestopis s mnoha barevnými fotografiemi

Obrazová kniha o životì rùzných druhù žralokù, jejich vývoji,
cestování a mnoha dalších zajímavých vìcech.

Maas Winfried - 100 Nejkrásnìjších mìst svìta

Andìra Miloš - Zvíøata v lese

Obrazová publikace o metropolích pìti svìtadílù

Tøetina Michal - Jak se jezdí do NEBE
Pøíbìh dívky z Cejlonu provdané za malajského boháèe, ze kterého se ale vyklube nìkdo úplnì jiný...

Seznamte se se zvíøaty, které mùžete potkat u nás v lesích.

Smullyan Raymond - Šehrezádiny hádanky a
další podivuhodné úlohy
Kniha pro každého, kdo miluje kvízy, hádanky a hlavolamy.

:: Rodinná køížovka o ceny :: Rodinná køížovka o ceny ::
První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku, získá drobnou cenu.
(Tajenka) znali už staøí Øekové, Arabi i Èíòané. Známé jsou napøíklad glorie, vìjíøe, mozaiky, kaskády
nebo zlatý déšť. Nejvíce se jich prodá koncem roku. V celé Evropì za 1,5 miliardy eur.
Legenda: 1. Èeská politièka odsouzená v roce 1950 k trestu smrti, 2. Oblíbená hereèka a nejúspìšnìjší taneènice StarDance
2007, 3. Rodné pøíjmení Lucie
Bílé, 4. Nejlepší souèasná èeská
tenistka, 5. Objevitel polarografie
a jeden ze dvou držitelù
Nobelovy ceny z naší zemì, 6.
Lékaø, autor a propagátor reflexní
rehabilitaèní metody, 7. Vítìz poslední Tour de Ski, 8. Slavný pedagog zvaný též Uèitel národù, 9.
Èesko-americký ekonom a kandidát na èeského prezidenta

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
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