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Grygov dostal ocenění za tříděný odpad
aneb třídění je tanec

Zdá se, že letos se s cenami pro obec 
Grygov přímo roztrhnul pytel. A je tomu 
skutečně tak. Pro tuto cenu jsme si do-
jeli do Olomouce. Slavnostní ceremo-
niál, spojený s předáváním finančních 
i věcných cen, proběhl v úterý 9. pro-
since v Olomouci, je součástí letošní 
informační kampaně Olomouckého 
kraje a společnosti EKO-KOM „Třídění je 
tanec“.

Mezi obcemi do 4 tisíc obyvatel se 
Obec Grygov umístila na osmém místě.  
Pro upřesnění - jedná se o osmé mís-
to z celkového počtu čtyř stovek obcí! 
V minulých letech se Grygov pohyboval 
okolo patnáctého místa. 

Prvenství v krajské soutěži si odnesla 
Obec Senice na Hané. 

Každý, kdo teď čtete tyto řádky, si mů-
žete sám sobě pogratulovat, protože 

třídíme všichni. Jsem moc rád, že zvý-
šení počtu kontejnerů a rozšíření stano-
višť přineslo své ovoce. Třídění odpadů 

má totiž příznivý vliv na výši našeho po-
platku za likvidaci odpadů v obci.

-tk-

PF 2009
Vážení spoluobčané, milí sousedé,

prostřednictvím grygovských novin 
se k Vám s přáním k Vánocům a novému 
roku obracím již potřetí. Rok 2008 probě-
hl tak rychle, že tento článek píšu opravdu 
na poslední chvíli. V tomto roce se vedení 
obce snažilo hlavně o to, aby Grygov byl 
čistý a upravený, udržovali jsme trávní-
ky, dali do pořádku veřejná prostranství 
a umístili na nich lavičky. Zkrátka, aby 
byla radost posedět v parku, ale i jinde. 
„Vystříhali“ jsme i místa, kam noha obec-
ního pracovníka již dlouhá léta nevkroči-
la, v okrajových částech obce.

Hlavně jsme se však věnovali příprav-
ným pracím na projektech, studiích a žá-
dostech o dotace. Tato práce není moc 
vidět, nic se viditelně nepostavilo, ale 
dobrá příprava  nám ušetří spoustu práce 
při stavbách, které proběhnou v příštích 
letech. Díky přiznaným dotacím v celkové 
výši přes 28 miliónů korun se nám podaří 
zvelebit obec snad víc než dost. V součas-

né době probíhá stavební řízení na  pro-
jekt obnovy  komunikací. Věřím, že i přes 
některé komplikace veškeré termíny stih-
neme. Kromě komunikací na nás netrpě-
livě čekají kanalizace a sportovní areál. I ty 
potřebují obnovu a rekonstrukci. Je toho 
hodně, ale do dvou let to stihneme!

Život člověka však není jen samá prá-
ce. Nezapomínáme ani na obecní tradi-
ce. Tou významnou v letošním roce bylo 
zasazení nové Lípy svobody v den výročí 
vzniku samostatné republiky.  Dojemným 
okamžikem pak byla báseň, kterou nám 
pan František Polášek, dnes téměř osm-
adevadesátiletý, zarecitoval stejně jako 
tenkrát. To tenkrát bylo v roce 1919, když 
se sázela Lípa svobody původní. V tu chví-
li mi vhrkly slzy do očí ...

Aby do Vašich domovů pronikla pokoj-
ná vánoční atmosféra a vydržela po celý 
příští rok, Vám ze srdce přeje 

Váš starosta
Ing. Tomáš Kubáček

Vážení spoluobčané,
před pár týdny se konaly krajské volby. 

Chtěl bych touto cestou poděkovat za 
odevzdané hlasy. (Některým z Vás jsem 
již měl možnost poděkovat při letošní 
obecní oslavě státního svátku 28. října, 
kdy jako projev poděkování jsem rozlé-
val „Horákův“ punč.) Vaše podpora mě 
příjemně překvapila a je pro mě skuteč-
ným povzbuzením. I díky Vaším hlasům 
jsem byl opětovně zvolen náměstkem 
hejtmana Olomouckého kraje. Tato sku-
tečnost je pro mě závazkem být i nadále 
nápomocen při rozvoji našeho Grygova. 

Dovolte mi také využít adventního 
času a popřát Vám klidné prožití svátků 
vánočních a hodně spokojenosti v nad-
cházejícím roce 2009.

Srdečně Váš
Pavel Horák,

náměstek hejtmana
Olomouckého kraje
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Vítání občánků 14. prosince 2008

Ondřej Matulík Sára Jessica Ječmínková Kristýna HlaváčováKristián Zavadil

Valerie ZubalováSlavnostní zápis v Pamětní knize
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Jablko 2008
Ve středu 15. října proběhla v místní 

sokolovně soutěž Jablko 2008, kterou 
pořádala ZŠ a MŠ Grygov ve spolupráci 
s obecním úřadem, za vydatné pomoci 
našich důchodkyň. A nebyla to ledaja-
ká soutěž, navazovala na ty předchozí, 
které se v menším provedení konaly ve 
školní družině.

Pro soutěžící děti byly připraveny 
hlavní disciplíny o největší a nejmenší 
jablko.

V zábavném klání se utkaly děti ze 
školy i školky, soutěžní jablka hodno-
tila speciální komise a klidný průběh 
soutěže pro jistotu hlídal tajemný „ap-
pleguard“ neboli ochránce jablek.

Během celé soutěže probíhal kurz 
pečení jablečného závinu neboli 
štrůdlu. Děti dávaly dobrý pozor, jak to 
naše kuchařky paní Dobruška a paní 
Zdenička dělají, a proto mohly na zá-
věr obdržet certifikát o tom, že štrůdl 
péci opravdu umí.

A kdo vlastně vyhrál?
V kategorii o největší jablko zvítězil 

Ondřej Handl (2. Vladimír Hlaváč, 
3. Tomáš Vejvoda)

V kategorii o nejmenší jablko zví-
tězil Milan Skula (2. Štěpán Dvorský, 
3. Ondřej Handl)

Zvláštní ceny byly uděleny paní 
Dobrušce Rakové za fenomenálně 
vedený pečící kurz a školní družině 
zastoupenou paní Barbarou Benešovou 
(naší milou vedoucí družiny), která akci 
perfektně organizovala.

Celé odpoledne nás provázela vůně 
jablečných specialit, které napekly ku-
chařky, babičky a maminky. A nejen 
vůně! Tolik štrůdlu jsme dlouho ne-
snědli. Už teď se těšíme na další ročník. 
Mňam!

-zš-
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Když znakuji, nezlobím!
Zvědavost mi nedala a ještě před prázd-

ninami jsem se se svou roční dcerkou zú-
častnila semináře o znakové řeči pro bato-
lata. Jak moc to bude pro moji dceru i pro 
nás rodiče přínosné, jsem tenkrát ještě 
netušila a  právě proto jsem se rozhodla, že 
není od věci umožnit tuto  zkušenost i ji-
ným rodinám s batolaty a   poprosila jsem  
paní Mgr. Petru Maráčkovou, certifikova-
nou  instruktorku Programu BabySigns®, 
o krátký rozhovor.

Co to vlastně je znaková řeč pro batolata?
BabySigns® Program učí děti jednodu-

ché, snadno proveditelné znaky, které jim 
umožní komunikaci s rodiči a jejich nejbliž-
šími. Jednotlivé znaky,  které se děti naučí, 
představují buď  samostatná slova nebo 
jednoduché pojmy, např. „knížka“, „pes“, 
„přidat“ nebo „už to stačí“.

Používání znaků u dětí ještě před tím, 
než jsou schopné mluvit, je zcela přiroze-
né. Většina dětí se naučí mávat na rozlou-
čenou nebo vrtět hlavou, aby nám sdělily 
svůj nesouhlas. To jsou často první znaky, 
které se děti přirozeně naučí. Znaková řeč 
pro nemluvňata je program, který dětem 
pomůže naučit se mnohem více znaků, 
aby se s Vámi snadněji dorozuměly. Děti 
mají přirozenou touhu komunikovat 
s okolím  a když se naučí znaky, které jim 
to umožní, používají je s velkou radostí. 
Schopnost komunikace jim také pomáhá 
zvýšit sebevědomí a je pro ně snadnější 
navazovat kontakty s okolím. A jak nám 
přísloví „kdo se víc ptá, víc se dozví“ na-
povídá, děti, které mají schopnost se ptát 
dříve, se také dříve dozví.

Jak jste se ke znakování batolat dostala prá-
vě Vy?

Po narození našeho syna Matýska se 
vše točí jen kolem něj, tudíž i ke znaková-
ní  jsem se dostala díky němu. Našla jsem 
náhodou na internetu odkaz na stránky 
Znakové řeči pro Batolata Programu Baby-
Signs® a velmi mě zaujala celá  myšlenka 
znakování. Možnost nejen se svým dítě-
tem domluvit o jeho potřebách, ale vědět, 
co se mu honí v hlavě, jak a o čem přemýšlí, 
co ho zajímá, jak vnímá věci kolem sebe.

V Olomouci jste jediná, kdo se znakováním 
a tímto programem zabývá?

Ano, v současné době jsem jediná Nezá-
vislá certifikovaná instruktorka Programu 
BabySigns®, ale jinak se touto metodou za-
bývá také hodně dětí a rodičů, kteří prošli 
mými kurzy.

Kdy je nejlepší se znakováním začít, ve kte-
rém měsíci dítěte?

Záleží na rodičích, někdo znakuje už od 
narození dítěte, většina začíná kolem 7. 
měsíce a někdo čeká na 12.-14. měsíc, kdy 
je nejrychlejší zpětná vazba od dětí. Prů-
měrná doba, kdy začínají děti aktivně zna-
kovat, se uvádí 11 měsíců. My jsme začali 
v sedmi měsících a Matěj ukázal první znak 
na konci 9. měsíce.

A v současné době už ovládá kolik znaků?
Aktivně ukazuje kolem 50 znaků a umí 

říct asi 12 slov. Teď máme nejraději „tuč-
ňáka“ a minulý týden se naučil znakovat 
„děkuji“. Má  15 měsíců.

Není  znakování nepřirozený zásah do vývo-
je dítěte?

Používání znaků, mimiky, gest při komu-
nikaci není žádná novinka. Zkuste napří-
klad bez použití slov říci „ano“, „ne“, „nevím“, 
„kde je?“, „doleva“ , „spát“ . Jde to, že? Děti 
učíme mávat „pá, pá“ a kývat hlavou na 
souhlas. Děti samy vytvářejí znaky, aby se 
s námi podělily o svůj svět jako například 
mávaní rukama jako křídly, aby nám řekly, 
že vidí ptáčka nebo dýchají s otevřenou 
pusou a vyplazeným jazýčkem jako pej-
sek, aby nám sdělily, že je tam pes. Učení 
znakové řeči je jen další krok v přirozeném 
vývoji komunikace u dětí. Necháme jejich 
kreativitu rozvíjet při „vývoji“ vlastních zna-
ků a navíc jim pomůžeme tím, že je učíme 
další znaky. Výsledkem je krásné pouto, 
které se vytvoří mezi nemluvnětem a rodi-
čem, kteří si spolu báječně rozumí.

Asi každou maminku napadne otázka, zda 
tím, že děti používají znaky, neztrácí moti-
vaci k verbální komunikaci. Jak to ve skuteč-
nosti je?

Nejen studie, které na toto téma proběh-
ly, ale také zkušenosti  maminek, potvrzují, 
že tomu je právě naopak. Znakování rozvíjí 
řeč, děti mají širší slovní zásobu, od ranné-
ho věku zjišťují , jak jim komunikace ulehčí 
život. Kromě toho, každý znak vždy dopro-
vodí rodič slovem. Bavíte se na téma, kte-
ré si aktivně dítě samo vybralo. Děti brzy 
zjistí, že komunikace pomocí slov je jed-
nodušší, nemusí pustit hračku, kterou drží 
v ruce, může na vás zavolat apod. Dítě  slo-
vy nahrazuje znaky, které se postupně vy-
trácejí. Matěj už nepoužívá znaky pro psa 
a ovečku, protože je říká. U některých slov, 
používá současně i znak, což je pro nás 
velká pomůcka, protože některým prvním 
slůvkům je těžké porozumět.

Znakují se jen konkrétní „hmatatelné“ věci, 
anebo děti dokáží pomocí znaků opravdu 
vyjádřit své pocity, to, že se bojí, mají radost, 
něco je bolí...

Třeba zrovna znak „bolí“ je velmi důle-
žitý. V případech, když vidíte, že se dítě 
bouchlo, tak víte, že ho něco bolí, ale když 
miminko bolí ouško, tak to nepoznáte. Je 
úžasné, když malé dítě dokáže toto vy-
jádřit. Mám ráda také znak „pomoc“, dítě 
nemusí křičet a rozčilovat se, že mu něco 
nejde a stačí ukázat znak. Takže abych od-
pověděla na otázku, ano, děti znakují i tyto 
abstraktní pojmy.

Rozhodnu-li se se svým dítětem znakovat, je 
dobré, když do této činnosti zapojím celou 
rodinu?

Myslím si, že se celá rodina zapojí sama. 
Stačí počkat, až dítě ukáže první znak 
a všichni jsou tak nadšení, že nechtějí zů-
stat stranou. Čím více lidí kolem dítěte zna-
kuje, tím je to lepší a pro něj více motivují-
cí, ale není to podmínkou, dítě se to naučí, 
i když znakuje jen s maminkou a tatínkem. 
Důležité je nikoho nenutit.

Pořádáte i další navazující kurzy nebo jen se-
mináře, na kterých se seznámíme s Progra-
mem BabySigns®?

Kromě Základních seminářů pro rodiče, 
který trvá dvě hodiny a dozvíte se tam vše 
potřebné, abyste mohla se svým dítětem 
začít znakovat, pořádám také Znakování 
se zpěvem a hrou. Jde o šesti týdenní kurz 
(jedna hodina týdně), v kterém se každou 
hodinu učíme znaky na vybrané téma, 
jako např. „Při jídle“, „Koupání“, „ V parku“. 
Zpíváme písničky na dané téma, hrajeme 
si se znakujícím medvídkem BeeBo® a hra-
jeme jednoduché hříčky. Tyto kurzy jsou 
vhodné pro děti od 6 měsíců do 3 let.

Co byste vzkázala po vlastní zkušenosti se 
znakujícím Matýskem maminkám, které 
tvrdí, že svému dítěti rozumí a tudíž tento 
způsob komunikace považují za zbytečný? 
O co přichází?

Nedávno jsme šli zrovna po chodníku 
uprostřed sídliště a Matěj začal znakovat 
„vláček“,až díky tomu jsem si uvědomila, 
že v dáli jede vlak a my ho slyšíme. Hned 
jsem mohla reagovat a bavit se o vláčku, 
který jsme ani neviděli. Kdyby neuměl 
znakovat, neměl by mi jak říct, že právě 
ten zvuk slyší a ví, že patří vlaku.  A tako-
vých momentů je mnoho.  Kromě toho 
to usnadní život tatínkům a prarodičům, 
kteří mnohdy nemůžou trávit s dítětem 
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tolik času, a tudíž nerozumí svým dětem 
tak jako maminky.

Pokud nějakou maminku naše povídání za-
ujalo a chtěla by se Vašeho semináře zúčast-
nit, kam se má obrátit?

Na stránkách www.babysigns.cz jsou 
vypsány nejen termíny všech seminářů, 
ale také kontakt na mě.

Blíží se Vánoce a třebas naše povídání zau-
jalo i nějakého tatínka, který uvažuje o ori-
ginálním dárku pod stromeček pro mámu 
a své batole. Může si zakoupit některé z ma-
teriálů týkajících se znakování?

Seminář pro rodiče může být také ne-
tradičním dárkem pod stromeček nebo 
jinou příležitost. Pro tyto příležitosti nabí-
zím Dárkové poukazy. I materiály, které se 
na kurzu dostanou, mohou být dárkem jak 
pro rodiče, tak i pro děti (leporela, DVD).

Mockrát  Vám děkuji za rozhovor a přeji celé 
Vaší rodině příjemně strávený adventní čas 
a Matýskovi krásné Vánoce.

Co k tomu dodat?  Vše podstatné již bylo  
řečeno. Snad jen svoji vlastní zkušenost. 
Naše Berunka má rok a půl a patří mezi 
děti, které  se poměrně brzo pokouší  mlu-
vit. Proto už společně neznakujeme, ale  
přesto ještě občas některý ze znaků sama 
použije, aby zdůraznila  význam mluvené-
ho slova (obvykle ve slově „ještě“ a „bolí“). 
Přesto moc ráda vzpomínám na chvíle, kdy 
se  s tátou vracela z procházky a ve dveřích 
mi znakovala „ptáčka“, „vláček“ .Uvědomila 
jsem si, že i tak malé dítě má potřebu ko-
munikovat s člověkem o tom, co prožilo 
a bez znakování by se se mnou o svůj záži-
tek  podělit zkrátka nemohla, protože tato 
slovíčka ještě neuměla vyslovit a já s ní na 
vycházce nebyla. Stejně tak nedám dopus-
tit na znaky „bolí“ a  „bojím se“, které jistě 

častokrát zabránily potokům slz a mému 
nechápavému výrazu. Proč tedy nevyjít 
dětem v komunikaci maličko vstříc, ony 
o to ( a za to) opravdu stojí. 

Takže maminky, co říct závěrem? Nebojte se 
a jděte do toho, určitě se to vyplatí!

Zlata Hlaváčová

Tříkrálová sbírka v Grygově v roce 2009
„My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám.“

Každým rokem v lednu probíhá na 
území olomouckého regionu, Charitou 
Olomouc organizovaná, Tříkrálová sbír-
ka. 

Charitu založil v červnu roku 1991 olo-
moucký arcibiskup Jan Graubner a jejím 
základním posláním je činnost sociální, 
zdravotní a humanitární. Výtěžek sbírky 
je určen především na pomoc nemoc-
ným, handicapovaným, seniorům, mat-
kám s dětmi v tísni a dalším sociálně 

potřebným skupinám lidí, především 
v regionech, kde sbírka probíhá. Ne-
jméně desetina výnosu je určena na 
humanitární pomoc do zahraničí. Na 
Olomoucku se v roce 2008 podařilo vy-
brat částku 835.934,50 Kč a na území 
celé olomoucké arcidiecézní charity pak 
17 873 729,20 Kč.

V naší obci bude probíhat Tříkrálová 
sbírka v sobotu, 10. ledna 2009. Na ob-
chůzku obcí se v dopoledních hodinách 
vydá 5 skupin koledníků, to je 15 dětí 
(děvčat a chlapců grygovské základní 
školy) s doprovodem dospělých občanek 

naší obce, které budou mít na viditelném 
místě svou jmenovku, vydanou Charitou 
Olomouc.

Obecní úřad děkuje všem grygovským 
občanům za finanční příspěvky, věnova-
né na pomoc potřebným a mladým ko-
ledníkům a jejich doprovodu za osobní 
účast na sbírce. Nemalý dík patří i nejme-
novaným sponzorům z řad podnikatelů 
a občanů, kteří mají na organizaci Tříkrá-
lové sbírky v Grygově svůj podíl. 

O výsledku Tříkrálové sbírky v naší obci 
budete informováni.

Božena Skopalíková



Strana � Prosinec �008

– Grygovské noviny –

Předvánoční setkání grygovských seniorů
s představiteli obce

Grygovská sokolovna je místem nej-
různějších setkání grygovských občanů 
všech věkových kategorií. Stalo se již 
tradicí, že dvakrát v roce patří seniorům. 
Na jaře, v měsíci květnu, při příležitosti 
svátku matek a v prosinci, když přichází 
sváteční  čas, čas vůně cukroví a radosti 
z dárků, čas blížících se Vánoc.

V sobotu 6. prosince odpoledne se vel-
ký sál sokolovny zaplnil do posledního 
místečka. Přišli všichni, kterým to zdra-
votní stav nebo čas umožnily, všichni, 
kteří mohli a chtěli. Udělali tím velkou 
radost všem, kteří setkání  připravovali 
a rádi je mezi sebou uvítali.

Chvíle příjemného  posezení a besedo-
vání jim zpříjemnilo taneční vystoupení 

„báječných ženských“, seniorek z Maje-
tína, ale jistě i chutné občerstvení, které 
pro ně připravily mladší seniorky pod od-
borným vedením „produktivních“, paní 
Dobrušky a Jitky.

Informace o tom, co je v obci  nového 
a co se připravuje, jim sdělili představitelé 
obce, starosta a místostarosta. Paní Zdeň-
ka Pospíšilová, vedoucí klubu důchodců,  
seznámila přítomné  s tím, jak se baví 
a čím žijí jeho členové.

V naší obci žije téměř 300 občanů star-
ších 60-ti let, což představuje 20% všech 
občanů obce. Těch, kterým bude příští rok 
85 a více let pak 21 a nejstaršímu z nich 
bude v lednu „požehnaných“ 98 let.

Vážíme si toho, co pro nás mladší ve 
svém životě vykonali, čemu nás naučili 
a v čem nám ještě dnes pomáhají. I v dal-
ších letech jim jejich obec bude věnovat 
svou pozornost.

Vážení senioři,
ať Vánoce naplní Vaše srdce a Vaše do-

movy světlem radosti, lásky a odpuštění. 
Šťastný celý příští rok a s ním i svěží mysl 
a krok Vám všem přeje jedna z Vás

„Štěstí se skrývá v detailech
každodenního života.

Když se nedíváte pozorně, není vidět.“

Božena Skopalíková

Bezpečnostní situace
Obec Grygov spadá do působnosti ob-

vodního oddělení Olomouc 3. Z hlediska 
bezpečnostní situace lze konstatovat, 
že jde o lokalitu, která není spojena se 
zvýšeným rizikem páchání trestné nebo 
přestupkové činnosti. 

Od počátku roku evidujeme v obci 26 
případů, u kterých jsme prověřovali, zda 
došlo k porušení zákona. Šlo zejména 
o případy narušování občanského sou-
žití a přestupky v dopravě, dále policisté 
při kontrolách zjistili třikrát řízení moto-
rového vozidla bez řidičského oprávnění, 
jeden případ sprejerství a několik majet-
kových deliktů.

Policejní hlídky v rámci výkonu služby 
provádějí v návaznosti na obce Majetín, 
Velký Týnec a další přilehlé obce kontro-
ly, zaměřené na dodržování veřejného 
pořádku. Velký důraz je kladen také na 
dodržování pravidel v silničním provozu, 
kdy policisté obvodního oddělení úzce 
spolupracují s dopravními policisty.  Po-
licisté dohlížejí na veřejný pořádek zej-
ména v nočních hodinách a v době, kdy 
se konají různé společenské a další akce 

spojené se zvýšeným pohybem osob, 
např. na diskotékách nebo tanečních 
zábavách, kdy by mohlo dojít k narušení 
pořádku např. podnapilými osobami. Jde 
o bezpečnostní akce, které mají výrazně 
preventivní charakter. Policisté pravi-
delně kontrolují také podávání alkoholu 
mladistvým osobám a nezletilcům, důraz 
kladou také na to, zda řidiči neusedají za 
volant po požití alkoholických nápojů. 
Poslední bezpečností akce proběhla 
v noci na 17. srpna, kdy byl jeden z řidičů 
přistižen policisty pod vlivem alkoholu. 

Je nutno říci, že výraznou roli v oblas-
ti udržování veřejného pořádku sehrá-

vají i samotní občané, a že spolupráce 
veřejnosti s policií je pro práci policistů 
klíčová a ovlivňuje výsledky policejní 
činnosti. V tomto směru musím vyzdvi-
hnout vstřícnost a výbornou spolupráci 
s vedením obce Grygov.

npor. Rostislav Keclík
vedoucí obvodního oddělení 

Plesová sezóna 2009
sobota 17. ledna hasičský ples (hraje Trifid) pořádá Sbor dobrovolných hasičů

sobota 24. ledna dětské maškarní radovánky pořádá Sdružení rodičů a přátel školy

sobota 21. února myslivecký ples pořádá HS Grygov - Nový Dvůr

sobota 14. března maškarní bál (hraje Galaxy) pořádá Obecní úřad

foto na str. 7

Poplatek za odpady
na rok 2009

Zastupitelstvo obce na svém veřej-
ném zasedání dne 17.12.2008 schvá-
lilo Obecně závaznou vyhlášku obce 
Grygov č. 2 /2008 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďová-
ní, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpa-
dů. Výše ročního poplatku byla sta-
novena na 372,- Kč na občana.

-oú-

Cena za stočné
pro rok 2009

Zastupitelstvo obce na svém zase-
dání dne 17.12.2008 schválilo cenu 
za 1 m3 vypouštěné odpadní vody 
(stočné) pro rok 2009.

-oú-
Cena stočného činí:
13,50 Kč/m3  pro domácnosti
13,50 Kč/m3  pro podnikatele
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Rozsvěcení vánočního stromu
V pátek 5. prosince se v prostoru u kap-

ličky opět rozsvítil vánoční strom. Pod 
stromem krásně  zazpívaly děti z mateř-
ské i základní školy. Děti si sborově přivo-
laly Mikuláše s jeho družinou. Ten rozdal 

našim nejmenším spoustu dárků. Vypadá 
to, že letos nezlobil nikdo. Poté proběhl 
jarmark, kde si všichni mohli výrobky na-
šich dětí. Každý kupující tím přispěl ve 
prospěch školky a školy. O občerstvení 

se staral osvědčený tým, mohli jsme si 
tak pochutnat na koláčcích i chlebech 
se sádlem či škvarkovou pomazánkou. 
Na zahřátí byl nachystán čaj, pro dospělé 
o něco ostřejší.  -tk-


