leden – červen 2019
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych vám podala zprávu o tom, co se stalo a co se aktuálně děje v obci.
Zastupitelstvo pracuje na Programu rozvoje obce (PRO), což je nejdůležitější strategický dokument
z hlediska rozvoje obce, budoucích investic a projektů. Na jeho zpracování by se měli podílet všichni občané,
aby výsledný program odpovídal jejich představám a zastupitelstvo je mohlo postupně naplňovat. Proto jsem
se zastupiteli připravila dotazník, který vám bude v nejbližší době dodán. Prosím vás o pár minut času a jeho
vyplnění. Zahrnuje i dotazy některých z vás na možnosti regulace různých oblastí obecní vyhláškou (např.
podomního prodeje, nedělního klidu…). Ráda bych znala názor vás všech. Výsledek dotazníkového šetření
tak poslouží nejen pro potřeby PRO. Dotazník bude k dispozici i na internetových stránkách obce, případně
přímo na obecním úřadě.
V souvislosti s přípravou PRO vás rovněž zvu na Plánovací víkend, který proběhne v pátek 26. července od
17:00 do 20:00 a v sobotu 27. července 2019 od 9:00 do 12 hodin. Jeho cílem je zjistit vaše představy
o budoucím vzhledu a rozvoji obce a využít vaše nápady. Závěry z víkendu budou důležitým podkladem pro
Program rozvoje obce. Využijte prosím této možnosti a zapojte se aktivně do plánování. Pokud se víkendu
nemůžete zúčastnit osobně, pošlete mi své náměty na email starosta@grymov.cz.
V současné době obec připravuje vyvěšení záměrů na pacht obecních pozemků v katastrech Grymova,
Proseniček a Oseka nad Bečvou. Svou nabídku může obci předložit kdokoliv. Pokud víte o někom, kdo by měl
o pacht pozemků zájem, prosím informujte ho o této možnosti. Čím více bude uchazečů, tím je větší i šance na
propachtování pozemků za výhodnější cenu pro obec.

Během hodů jste si mohli prohlédnout výstavu Má vlast – cestami proměn, do níž se naše obec zapojila
s rekonstrukcí kaple sv. Jana Křtitele. Pokud chcete naši kapličku podpořit v této celostátní soutěži, hlasujte
prosím na stránkách www.cestamipromen.cz/hlasovani pro objekt č. 38 Grymov – rekonstrukce kaple.
Zúčastnili jsme se také soutěže Vesnice roku 2019. Obec a obecní stodola porotu zaujaly natolik, že jsme
získali ocenění Zlatá cihla a peněžitý dar. Tohoto uznání si velice vážíme a jsme rádi, že se dlouhodobá
snaha o zvelebení naší stodoly vyplácí a je oceňována.
Jménem zastupitelstva děkuji vám všem, kteří jste pomohli s přípravou nebo se zúčastnili představení naší
obce v rámci Vesnice roku, i všem, kteří pomáháte s údržbou obecní stodoly anebo jiných koutů obce.
S přáním krásného léta Mgr. Lenka Zbytovská, starostka obce
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období se zasedání zastupitelstva
obce uskutečnila 25. února, 15. dubna a 17.
června 2019. Z hlavních projednávaných bodů
vybíráme:

Vzhled obce
Zastupitelstvo schválilo dodláždění skladu
v obecní stodole p. Huslíkem za částku přibližně
30 000 Kč.

Hospodaření obce
V souvislosti se zřízením nových internetových
stránek knihovny a jejich aktualizací bylo
zastupitelstvem schváleno zvýšení odměny
knihovnici na 1000 Kč. Zastupitelstvo schválilo
rozpočtová opatření 1, 2, 3, 4, 5 a 6. Starostka
informovala o nuceném přechodu akcií České
spořitelny a.s., které vlastnila obec na hlavního
akcionáře. Obci byla za 100 akcií vyplacena částka
265 703,28 Kč. Zastupitelstvo schválilo zprávu
o výsledku přezkoumání hospodaření obce, které
se uskutečnilo 22. 3. 2019. Přezkoumání nezjistilo
žádné nedostatky v hospodaření. Zastupitelstvo
schválilo podmínky pronájmu obecní stodoly.
Výše pronájmu činí 500 Kč pro občany Grymova,
1200 Kč pro veřejnost a 2000 Kč v případě
pořádání svatby. Pronájem bude probíhat na
základě předávacího protokolu a po složení vratné
zálohy 2000 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo
závěrečný účet a účetní uzávěrky obce za rok
2018. Skutečné příjmy činily 2 715 710 Kč
a výdaje 3 465 788 Kč. Stav finančních prostředků
na počátku roku činil 3 513 669 Kč a na konci
roku 2 655 399 Kč. V roce 2018 byl zřízen fond
oprav kanalizace a na jeho účet bylo převedeno
150 000 Kč. Zastupitelstvo obce schválilo
příspěvek na opravu kostela v Radslavicích ve výši
5000 Kč. Zastupitelstvo schválilo uzavření
pachtovní smlouvy na pozemek p.č. 73/1 o výměře
1124 m2 v k.ú. Grymov.

Doprava
Zastupitelé a občané byli informování o uzavírce
Radslavic a ulice Polní v Přerově a souvisejícími
změnami v individuální i hromadné dopravě.
Starostka obce informovala, že obec vznesla
písemný požadavek na Policii ČR, aby byl
kontrolován zákaz průjezdu těžkých nákladních
aut o hmotnosti nad 12 tun.
Ostatní
Starostka obce informovala o přihlášení obce do
soutěže Má vlast a Vesnice roku 2019.
Zastupitelstvo obce schválilo změnu stanov DSO
Moravská brána a v souvislosti s pořízením
kontejnerů na bioodpad smlouvu o finanční
spolupráci ve výši 2012 Kč.

Odpady
Zastupitelstvo schválilo zvýšení ceny za odvoz
nebezpečného odpadu z důvodu nárůstu nákladů.
Zastupitelstvo schválilo zvýšení cena za odvoz
biologicky rozložitelného odpadu z důvodu
nárůstu nákladů.

Letošní květen byl po několika letech bohatý na
srážky. Dne 23. května 2019 voda krátce
vystoupila z břehů a na několika místech zaplavila
i cyklostezku u Bečvy.
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
26.-27. 7.
2019

Kde
Obecní úřad

28. 9. 2019

Obecní stodola
a okolí
Obecní stodola
a trať u Bečvy
Obecní stodola

19. 10. 2019
listopad
30. 11. 2019
8. 12. 2019,
17,00

Obecní kaple a
stodola
Obecní stodola

Co
Plánovací víkend
Přijďte se vyjádřit k tomu, co by se v obci mělo v nejbližších letech změnit
k lepšímu.
V pátek budeme debatovat od 17,00 přibližně do 20,00 a v sobotu od 9,00
do 12,00.
Bobřík a zábava
Zábavní odpoledne pro děti a večerní taneční zábava
8. Grymovská pětka
Další ročník nejkratšího 5km běžeckého závodu v Grymově.
Posezení seniorů se zastupiteli
Tradiční přátelské setkání s drobným občerstvením.
Rozsvícení vánočního stromu
Zahájení adventu s hudebním programem a občerstvením.
Adventní koncert
Pěvecký koncert souboru Vocantes.

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Gratulujeme paní Marii Zavadilové, která 31. 5. 2019 oslavila 85. narozeniny, a přejeme jí hodně zdraví do
dalších let.

:: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme ::
Dne 20. 2. 2019 zemřel pan František Kubját ve věku 84 let. Čest jeho památce.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Termíny svozu odpadu
V roce 2019 bude netříděný komunální odpad
vyvážen v tyto dny:
Měsíc
Den
Červenec
11.
Srpen
1., 22.
Září
12.
Říjen
3., 24.
Listopad
14.
Prosinec
5., 26.

Nový poskytovatel Internetu
Od jara v obci působí nový poskytovatel připojení
k Internetu. Jedná se o přerovskou společnost
ProNet Servis s.r.o. (www.pronetservis.cz).
Nabídka rychlosti připojení začíná na 15 MB/s za
cenu 299 Kč.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Plánovací víkend – v Grymově už
potřetí

zpevněním plochy mezi vraty do stodoly a místní
komunikací.
V návaznosti na výsledky zastupitelstvo rozhodlo
o opravě komína, pořízení krbových kamen, stolů,
lavic a vnitřních dveří, zpevnění vrat do stodoly
a opravě vrat do garáže.
Z dalších navržených námětů byla provedena
oprava studny, umístěn hraniční kámen, provedena
výsadba trvalek. Naopak nebyla realizována pergola
či kryté posezení, chodník od Placu a jen částečně
bylo vybudováno hřiště, které mělo mít prvky pro
děti i dospělé. Nerealizovalo se ani navržené
jezírko.
Účastníci plánovacího víkendu se shodli na tom, že
by stodola mohla být něco jako místní muzeum,
místo pro pořádání společenských a sportovních
akcí a oslav i k uložení obecní mechanizace. Měla
fungovat hlavně v rámci letního provozu a měla být
upravena s minimálními náklady a sloužit obci.
Na základě tohoto impulzu byla stodola společnými
silami vyčištěna a 11. května 2013 v ní proběhla
první Májová veselice za účasti 80 návštěvníků. Od
té doby v ní proběhly desítky nejrůznějších akcí.

Po šesti letech se v obci opět uskuteční Plánovací
víkend. Proč stojí za to rezervovat si páteční
podvečer 26. a sobotní dopoledne 27. července
a přijít na obecní úřad?
Plánovací víkend je metoda komunitního plánování,
která umožňuje občanům nejenom říct, co by ve své
obci chtěli změnit, ale k této změně mohou sami
přispět vlastními nápady a chutí.
Plánovací víkend leden 2007 – co s návsí?
První Plánovací víkend proběhl v pátek 5. a sobotu
6. ledna 2007. Týkal se hlavně návsi.
Výsledkem společné práce a diskusí byly dva
návrhy na její úpravu. Zahrnovaly úpravu prostoru
u čekárny, Plac, okolí kaple a obecního úřadu.
Z navržených námětů obec realizovala např.
vybudování místa na kontejnery, úpravu chodníků
u kaple nebo výsadbu kolem parčíku. Část návrhů
týkající se podélného parkování u hlavní silnice se
ukázaly jako nerealizovatelné, ale díky plánovacímu
víkendu byly jako jedna z možností důkladně
prodiskutovány s odborníky na dopravu.

Plánovací víkend červenec 2019 – co nás trápí?
Uběhlo dalších šest let a 26. – 27. července 2019 se
znovu zamyslíme nad tím, co se nám v obci líbí a co
bychom naopak chtěli změnit.
O čem přesně to bude tentokrát? To záleží hlavně
na vás. Přijďte se vyjádřit a pomoci nasměrovat
rozvoj naší obce na další období. Plánovací víkendy
nejsou mlácení prázdné slámy. Ty dva předchozí po
sobě zanechaly v obci viditelnou stopu.

Plánovací víkend duben 2013 – co s osmičkou?
O šest let po prvním plánovacím víkendu se v pátek
19. a v sobotu 20. dubna 2013 uskutečnil druhý.
Jeho hlavním tématem byl pozemek na č.p. 8
a obecní stodola.
Vznikly dva návrhy, které si byly v řadě ohledů
podobné. Oba počítaly s probouráním nových
vstupních dveří do stoly ze strany od obce,
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát o cestování
K létu a prázdninám se hodí téma cestování. Cestováním teď myslím ryzí přemístění se z bodu A do bodu B.
Jak se říká, že i cesta je cíl, jde i tuto často nudnou dobu využít příjemně a přínosně.
Jako obchodník se potřebuju přemisťovat celkem často. Dříve jsem trávila hodně času na dálnicích. Shodou
náhod jsem většinou i problematickou D1 projížděla běžně bez větších záseků a kolon. Možná vám přijdu
divná, ale ani ty kolony (když už se nějaká naskytla) mi až tak moc nevadily. Beru čas strávený v autě jako
čas pro sebe. Kdy jindy máte třeba 2 hodiny času o samotě si popřemýšlet, poslouchat hudbu nebo jen tak si
prostě užívat dopravních situací .
Na cestách taky občas hraju různé hry, třeba počítám žlutá auta nebo na dálnici, když je v protisměru
kolona, tak počítám, kolik osobních aut řídí muži a kolik ženy nebo tak různě. Možná jsem trochu divná, ale
fakt jezdím autem ráda. A ježdění po okresních cestách Moravy je čistá radost a jen se utvrzuji v tom, jak tu
máme nádherně.
Teď jsem si ještě rozšířila cestovní repertoár o pravidelné pondělní cesty vlakem LEO do Prahy a zpět. Dají
se tam dobře pozorovat lidi. To musím ale opatrně, protože u málokoho vyvolá nadšení, když mu 2 hodiny
25 minut civíte do obličeje. Baví mě takové to dilema při koupi lístku, jestli sedět u stolečku ve čtverce nebo
sednout na dvousedadlo. Většinou ráno volím čtverku (je to zajímavější na pozorování, ale míň místa na
nohy) a cestou zpět sedím na dvojce, ideálně, když vedle nikdo nesedí. Taky je zajímavé slyšet útržky cizích
rozhovorů. Ne, že bych nějak cíleně odposlouchávala, ale někdy to fakt slyšet je a neutečete tomu. Zajímavé
je, že ve vlaku mě nebaví se dívat z okna. To dělám minimálně. Raději pozoruju, co se děje ve vagonu.
Čím déle takto jezdím, tak tím více ve vlaku usínám.
Dříve bych nebyla schopná ani zavřít oči. Teď jo, ale
mám paniku z toho, že bych usnula tvrdě a spala
s otevřenou pusou a dýchala nahlas a nedejbože bych
trochu slintala. Není výjimkou, že se to cestujícím
stává. Někteří chlapi i hlasitě chrápou (hlavně brzo
ráno). To je celkem peklo. Na druhou stranu jsem čím
dál otrlejší a kolikrát, než abych otevřela notebook,
raději zavřu oči. Snad taky nebudu chrápat…
Další zajímavý jev, který jsem vypozorovala, je výška
stevardů ve vlaku. Většinou jsou úplně malincí. Asi je
to jedno z kritérií při výběru, ale fakt tak malé lidi
vídávám jen tam. Většinu jich už od pohledu
poznávám a myslím, že i oni mě.
Přeju Vám příjemné letní cestování. Když pojedete
LEOšem, tak se mrkněte, jak jsou stevardi malincí a
abych nezapomněla, tak na dálnici jsem napočítala, že
ženy řídí 9 aut ze 100 (jenom!) – počítáno ze vzorku
500 aut.
Krásné léto Vám přeje
Blanka

Ať už pojedete čímkoli kamkoli, přejeme vám
bezpečný návrat domů.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Tříkrálová sbírka
V neděli 6. ledna 2019 občané naší obce darovali
v rámci „Tříkrálové sbírky“ pořádané katolickou
Charitou celkem 5 642,- Kč na pomoc potřebným.
Děkujeme všem dárcům i koledníkům.

Oslavy MDŽ
V pátek 29. března se ve stodole uskutečnila oslava
Mezinárodního dne žen. Kromě vystoupení dětí si
hosté vyslechli stručnou informaci o dění v obci,
zkušenosti z policejní praxe a přednášku o nových
druzích rostlin a živočichů, které se v posledních
letech objevují v našem okolí.

Schůze hasičů
Dne 7. února 2019 se za nepříliš hojné účasti sešla
ve stodole obecní jednotka hasičů na své tradiční
schůzi. Jako host vystoupil pan Leoš Janáček se
zajímavou přednáškou o požární problematice.
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Dětské šibřinky
V sobotu 30. března 2019 se ve stodole a nejbližším
okolí uskutečnil za krásného počasí dětský karneval
– šibřinky. O dobrou zábavu se postaral kouzelník.
Nechybělo drobné občerstvení po malé i velké
návštěvníky.

Ukliďme svět
Sobota 6. dubna 2019 byla v Grymově ve znamení
tradičního úklidu okolí obce. Na účasti se výrazně
podepsalo horší počasí. Přesto se podařilo odstranit
z přírody pěknou hromadu odpadu. Obětavým
brigádníkům děkujeme.

Velikonoční klepání
Klepání, nejstarší dochovaná tradice naší obce, patří
neodmyslitelně k době Velikonoc. Díky další
generaci koledníků žije dál. Děkujeme všem
štědrým dárcům, kteří je za jejich službu odměnili.
Počasí letos klepání skutečně přálo.
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Přednáška Ing. Zobaníka 15.5.
Ve středu 15. května v obecní stodole proběhla
přednáška Ing. Zobaníka spojená s besedou na téma
kanalizace a čištění odpadních vod. Akce byla
opakováním obdobné besedy se zastupiteli, která
proběhla před koncem roku. Během dvou hodin Ing.
Zobaník fundovaně odpovídal na otázky týkající se
například přípojek a jejich financování, způsobu
připojení na novou kanalizaci nebo možností
financování tohoto náročného projektu.

Koncert skupiny Arrythmia a taneční
zábava se skupinou No Problem
Rockové hity v podání hudební skupiny Arrythmia
přitáhly v pátek 26. dubna 2019 do obecní stodoly
množství domácích i přespolních posluchačů. Po
koncertu se o dobrou zábavu postarala prosenská
skupina No Problem.
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Vesnice roku 2019
Ve čtvrtek 5. června 2019 přijela do naší obce
hodnotitelská komise krajského kola soutěže
Vesnice roku 2019. Po přivítání a úvodní
prezentaci, která proběhla ve stodole se komise
prošla po obci a přes kapli, obecní úřad a knihovnu
došla ke stánku s občerstvením na hrázi. Hodnocení
dopadlo dobře a Grymov se umístil mezi oceněnými
obcemi Olomouckého kraje. Získal ocenění Zlatá
cihlička za obecní stodolu.
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Discgolf Mayors 2019
V rámci turnaje Discgolf MAYORS 2019 v Tučíně
pořádaného dne 20. června 2019 pro starosty
okolních obcí se našim reprezentantkám podařilo
v kategorii žen umístit na vítězných pozicích.
Gratulujeme!

Memoriál Františka Kubjáta
V sobotu 22. června 2019 se na hřišti uskutečnil
Memoriál Františka Kubjáta v minikopané. Proti
sobě se postavily smíšené týmy Grymovského
sportovního spolku, který se postaral o uspořádání
akce, Obce Grymov, která akci finančně podpořila
a SK Salix Grymov.
Vítězem se stal tým Obce Grymov před
Grymovským sportovním spolkem a Salixem. Akce
připomínající pana Kubjáta, zasloužilého sportovce
a hasiče, který nás v tomto roce opustil, se vydařila.
Nic na tom nezměnil ani vydatný déšť, který zkrátil
závěrečný zápas. Všem organizátorům i účastníkům
patří dík.
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Hodová mše
V neděli 23. června 2019 od rána vyhrávala po vsi
Veselka a od půl jedenácté se uskutečnila hodová
mše celebrovaná otcem Sedlákem.

Divadelní představení
V pátek 28. června 2019 zavítal do obecní stodoly
Divadelní spolek Kroměříž s komedií Na útěku.
Kateřina Nakládalová a Romana Blažková svými
výkony pobavily přítomné diváky a ocenily krásné
prostředí stodoly.
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Moblisace, uprchlíci i zábavy – jak vzpomíná obecní kronika na rok 1939?
V minulém Zpravodaji jsme nahlédli do obecní kroniky, abychom zjistili, jak naši předci prožívali
konec 1. světové války a vznik samostatného Československa. Dnes se posuneme o 30 let dopředu do
krizových let 1938 a 1939, kdy mladý stát přestal existovat. Co to znamenalo pro občany Grymova?
Zápis do obecní kroniky byl proveden zpětně v roce 1958 a místy je poplatný době svého vzniku. Dává tak
nahlédnout nejenom do konce třicátých ale i do atmosféry padesátých let u nás. Zápis byl redakčně zkrácen,
plné znění si můžete přečíst na obecním webu (historie/obecní kronika/Kronika 1938-1959).
…Při všeobecné mobilizaci (23. 9. 1938, pozn.
red.) z naší vesnice rukovalo 7 mužů. Dále byli
odebráni všichni schopní koně a vozy.
Mobilisovaní měli chránit naše hranice proti
hitlerovskému Německu. Avšak zradou našich
západních spojenců i domácí buržoasie byla dle
dohody v Mnichově vydána bez jakéhokoliv boje
naše okrajová území Německu. Pak následovala
postupná demobilizace. Do prosince se do obce
vrátili všichni mobilizovaní. S nimi se vrátili všichni
koně a vozy. V souvislosti se změnami hranic došlo
ke stěhování československých občanů ze
zabraného území. Do naší obce se přistěhovali
Zmundovi, Inderkovi, Mertovi a mladí Pluhařovi.
…
Okupace
Rok 1939 byl pokračovatelem smutného roku 1938.
… Tak došlo 15. března 1939 k okupaci naší vlasti
hitlerovským Německem. Obraz naší vesnice se
z doby okupace nelišil nijak od obcí jiných.
Dvojjazyčné označení veřejných budov, dvojjazyčné
úřední vyhlášky s německými orlíky, občas vlajky
protektorátní a říšské s hákovitým křížem. Dále
vázané hospodářství, lístky na potraviny, textilie,
obuv a všechny potřeby denního života, zavedení
povinných dodávek zemědělských produktů, úřední
kontroly, na druhé straně obchod na černo za ceny
závratné výše.
Oficiální příděly potravin na jednu osobu na jeden
měsíc byly následující: chléb – 6,80 kg, sádlo –
0,16 kg, sůl – 0,30 kg, maso – 1,80 kg, um. tuky –
0,45 kg, mléko – 0,25 l denně, mouka – 3,20 kg,
cukr 1,20 kg. Děti do 14 let měly mimo to ještě tento
příděl: máslo – 0,36 kg, mléko 0,5 l denně. …
Přes velmi tíživou situaci v zásobování si občané
navzájem vypomáhali. Mouka se mlela bez povolení
k mletí, zabíjelo se bez povolení k porážce. Kladem

naší obce je, že až na jeden případ (který přešel
téměř bez trestu) nebylo udání na policejní orgány
pro porušení zásobovacího systému. …
Po příchodu okupantů byly dosavadní dvě politické
strany rozpuštěny a zřízena strana Národní
souručenství (dále NS). Do této strany se všichni
občané musili přihlásit. … Činnost NS nebyla v obci
žádná.
Je třeba podtrhnout jednotu občanů naší vesnice
v době okupace, kdy všichni pochopili vážnost
situace, a nevyskytl se nikdo, kdo by se dal do
služeb okupantů. Občané v naší obci masově
poslouchali zahraniční rozhlas, který bylo přísně
zakázáno poslouchat a posilovali se tak ve víře
v porážku nacistů.
Celá obec žila kulturním životem. Hrála se divadla,
přes přísný zákaz pořádání tanečních zábav
pořádaly se taneční zábavy, ba dokonce r. 1942
veselý
Silvestr
v maskách.
Tyto
zábavy
navštěvovala mládež ze širokého okolí. Přesto, že
tyto zábavy byly pravidelné, nikdy se nedostaly
k uším Němců.
Těžká chvíle pro vesnici nastala, když odcházeli
mladí lidé na nucené práce do Říše a na kopání
zákopů. V roce 1942 odchází ročník 1921. Byli to
Dokoupil Ladislav, Jemelík Jaroslav a Raška
Jaroslav. Posledně jmenovaný při úmrtí svého otce
chce se přes přísný zákaz fašistů dostat na pohřeb.
Při útěku byl chycen a uvězněn… R. 1943 byl
povolán na práci do Říše ročník 1924, ze kterého
odešli Kuča Miroslav, Trochtová Apolena. R. 1944
odešli Chytil František, Martinek František
a Ministr Josef na kopání zákopů. … Na nucené
práce do Německa museli odcházet i dělníci. Z naší
obce to byli Zbořil Metoděj, Zdráhal Bohumil.
Naštěstí se všichni v pořádku vrátili z války domů.
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