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Grygovské NOVINY

Projektantky Ing. Radka Grosošová a Ing. Te-
reza Friedlová vytvořily projekt, jehož cílem 
je kultivace řešeného prostoru u školky        
v souladu se zásadami tzv. Ekoškolek.        
Ty umožňují dětem každodenní pobyt v pří-
rodě nebo ve školní zahradě v přírodním 
stylu, pečují o zdravý životní styl dětí pro-
střednictvím zdravého stravování, dostatku 
příležitostí k pohybu v přírodním terénu, 
otužování venku za každého počasí, nabízejí 

podněty přiměřené věku vedoucí k aktiv-
nímu učení dětí – učení vlastní zkušeností, 
pozorováním, experimentováním, zážitky    
a hrou v přírodě a rozvíjejí základy proen-
vironmentálního chování dětí. Mimo jiné 
bude prostor zahrady rozšířen směrem        
k cestě za zahradou. Bude vytvořeno nové 
dětské hřiště s pískovišti a prolézačkami, 
venkovní učebna, zeleninová zahrada, 
ovocný sad, lesní hřiště a přírodě blízké 

vegetační prvky. Výběr rostlin a stromů byl 
uskutečněn citlivě s ohledem na možné po-
travní zdroje ptactva a možnosti jejich úkry-
tu. V rámci projektu bude upraveno i pro-
stranství před budovou školy a školky v ulici 
Komenského. Pro představu můžete na-
hlédnout do přiloženého koordinačního 
výkresu.      

-tk-

Zdravá zahrada u mateřské školy

Dobře započatou tradici letního promítání 
udržíme – plánujeme dvě večerní projekce 
během července a srpna. Termíny a filmy 
vám sdělíme aktuálně.

-pch-

Podařilo se nám úspěšně získat dvě dotace   
z Operačního programu Životní prostředí. 
Jedna bude použita na vybavení komunitní 
kompostárny, konkrétně traktor s čelním 
nakladačem, překopávač kompostu, kontej-
nery na svoz bioodpadu a jejich nosič. Dru-
há dotace nám umožní vytvořit tzv. „Zdra-
vou zahradu“ u mateřské školy. Momentál-
ně probíhají výběrová řízení na dodavatele 
obou akcí. 

-tk-

Tak se nám podařilo dokončit dvě nová sta-
noviště na separovaný odpad. 
Jedno stanoviště je za zahradou sokolovny, 
kde už se místní sousedé netrpělivě dota-
zovali na dodání kontejnerů.
Druhé stanoviště u panelového domu 343, 
kde sousedé z tohoto domu dokonce sepsali 
dopis, ve kterém žádali, aby se stanoviště 
před jejich dům neumisťovalo. Stačilo tedy 
zbudovat stanoviště kousek dál. Snad nám 
to bude všem vyhovovat. 

-pch-

A ozelenění dal-
ších stanovišť si můžete prohlédnut na 
obrázcích na straně 5.                          

Zastupitelstvo obce schválilo pro letošní rok 
nákupy dvou důležitých strojů.
Prvním z nich je sekačka pro mulčování vel-
kých i zanedbaných i nepřístupných ploch, 
které obci připadly po provedené komplexní 
pozemkové úpravě. Zelenobílý stroj ETESIA 
Attila AV98X s pohonem všech kol jste už ji-
stě zahlédli při práci, jeho cena je 343 tisíc 
Kč. Druhým nákupem byl nový osobní au-
tomobil. Stará zelená Octavia z roku 1999 
toho má dost za sebou a tak před obecním 
úřadem stojí zbrusu nová oktávka, tento-
krát stříbrná, za cenu necelých 482 tisíc Kč.

-tk-

Vážení spoluobčané, milí sousedé!

Před několika dny skončil školní rok, 

ve kterém jsme slavili neuvěřitelné 

140. výročí založení grygovské školy. 

Naše škola se tomuto tématu dokonce 

věnovala ve svém celoročním projektu 

a historii obce i školy nám krásně uká-

zala v květnovém vystoupení ke Dni 

matek. V tomto čísle našich novin 

najdete několik článků, které se škole 

věnují. Jsem rád, že jsme nedávno 

mohli přiložit ruku k dílu a dokončit tak 

její dlouho plánovanou rekonstrukci. 

Čas však běží dál a letos možná udě-

láme další krůček a ke škole pořídíme 

ještě pořádnou zahradu. Momentálně 

máme radost ze dvou získaných dotací 

z Operačního programu Životní pro-

středí a jedna z nich je zrovna na „zdra-

vou“ zahradu. O obou se dočtete dále  

v listu. 

Na jaře také zastupitelstvo schválilo 

stočné pro tento rok, jehož výše se sta-

la předmětem četných otázek. Poku-

sím se na ně v listu odpovědět.

Víte, že se u nás konal sportovní den 

mikroregionu, koncert hudební školy, 

že Grygovem projela hasičská propa-

gační jízda? A že bude zase letní kino? -

Hezké čtení vám přeje 

Váš starosta, Ing. Tomáš Kubáček

Dvě nová 
stanoviště

na separovaný 
odpad

LETNÍ KINO BUDE!

Krásné nové stroje

Máme dotace!



Jako každoročně se vpředvečer 1. května ko-
nalo na místní sokolské zahradě čarodějnic-
ké odpoledne pro děti, po němž následovalo 
stavění májky coby symbolu jara a lásky. 
Rodinné centrum Grygov připravilo pro děti 
Čarodějnickou stezku, na níž bylo nutno spl-
nit sedm úkolů. Děti poznávaly čarodějnické 
značky, lovily hady, létaly na koštěti, házely 
ropuchou, skákaly v pytli, absolvovaly závo-
dy potkanů. Ti, kdo úspěšně splnili všechny 
disciplíny, obdrželi od vrchní čarodějky slad-
ký balíček. Kdo chtěl, mohl si nadto nechat 
namalovat na obličej pěkný čarodějnický 
obrázek.  Za přípravu zábavného odpoledne 
patří dík RCG, jmenovitě Tereze Říhové, Ka-
teřině Jančové, Veronice Habáňové a dal-
ším.
Se svým tematickým čarodějnickým vystou-
pením se následně předvedly děti z Rytmiky 
pod vedením Zlatky Hlaváčové a Mažoretky, 
které trénuje Monika Gábová. I jim patří za 
jejich práci velký dík.
Zhruba v 17:30 se mužské osazenstvo cho-
pilo stavění májky. První pokus se bohužel 
nevydařil, neboť došlo ke zlomení špičky 
stromu. Po opravě byla již májka úspěšně 
vztyčena a celý květen byla ozdobou sokol-
ské zahrady.
O měsíc později jsme se opět všichni sešli, 
abychom májku slavnostně pokáceli. ZŠ      
a MŠ Grygov připravila pro děti zábavné 
odpoledne nazvané Cesta do pravěku, jehož 
průběh bohužel překazilo špatné počasí. To 
se naštěstí v pozdních odpoledních hodi-
nách udobřilo, takže si děti mohly u táborá-
ku opéct špekáčky. Dospělí si pochutnali na 
šťavnatých steacích, k čemuž jim hrála sku-
pina Countrybeat. Opět se sluší poděkovat 
všem organizátorům akce.  

-at-
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Ze školy do Brna jsme vyjížděli v 8.15 hodin. 
Přijeli jsme do Brna kolem půl desáté.
Hned po příjezdu jsme šli do ZOO Brno. Byla 
tam spousta zvířat: tropických, zimních        
i vodních. Po ZOO asi ve 13 hodin jsme jeli 
parníkem na hrad Veveří. Cesta parníkem 
byla nádherná a trvala asi 50 minut. Jakmile 
jsme přijeli do přístavu, tak jsme se šli po-
dívat na nádvoří hradu Veveří. Koupili jsme 
si pár suvenýrů a šli jsme zpět. Zpátky jsme 
jeli opět parníkem. Do Brna a zpět do školy 
jsme jeli autobusem.
Moc se mi to líbilo, ZOO byla krásná, hrad se 
mi také moc líbil a také jízda parníkem byla 
moooc krásná.

Karolína Lexová,
žákyně 5. ročníku, -at- 

V letošním školním roce jsme si připomněli 
140 let od otevření naší grygovské školy.      
V rámci tohoto výročí jsme se rozhodli, že 
letošní celoškolní projekt zaměříme právě 
na naši školu, ale také na obec, v níž žijeme.
Jednotlivým podtématům jsme se věnovali   
v různých předmětech v jednotlivých měsí-
cích.
Vyučování jsme zaměřili na to, aby žáci        
v průběhu školního roku získali základní 
informace o obci, kde většina z nich žije od 
narození. Snažili jsme se, aby lépe poznali 
nejen svou obec, ale také blízké okolí, ve 
kterém žijí.

Hlavním cílem bylo, abychom žáky naučili, 
jak se orientovat nejen v místě svého by-
dliště, ale také v nejbližším okolí. Chtěli 
jsme, aby si k němu děti vybudovaly pozi-
tivní vztah a aby se k němu dokázaly zod-
povědně chovat.
Dětem jsme v průběhu projektu ukázali 
nejen minulou, ale i současnou obec Grygov.
Závěrečným vyvrcholením pak bylo vystou-
pení našich žáků v místní sokolovně s ná-
zvem „Tajemství grygovské minulosti, aneb 
jak jsme stavěli školu”.

Mgr. Hana Navrátilová 

Základní škola Grygov byla ve školním roce 
2014/2015 školou čtyřtřídní se spojenými 
ročníky 4. a 5. v jedné třídě. První ročník byl 
samostatný, 2. a 3. byl z velké části samo-
statný. Ke spojení těchto ročníků docházelo 
jen v předmětech pracovní činnosti, výtvar-
ná a hudební výchova v celkovém rozsahu  
3 vyučovacích hodin.
Podle výkazu o základní škole ke dni 30. 9. 
2014 měla škola 65 žáků (34 chlapců a 31  
děvčat) a jednu žákyni, která studuje v za-
hraničí podle § 38 odst. 1a). Během školního 
roku nedošlo k žádné změně v počtu žáků.
Výuka žáků probíhala ve čtyřech třídách, 
přičemž I. třídu na naší škole ukončilo 16 
dětí, II. třídu 15  dětí, III. třídu 11 dětí a IV. 
třídu 23 dětí (14 ve 4. roč. a 9 v 5. roč.).
Ve škole pracovalo 7 kmenových pedago-
gických pracovníků (5 učitelů a 2 vychova-
telky). Všichni pedagogičtí pracovníci měli 
předepsanou kvalifikaci.
Ve všech ročnících probíhala výuka podle 
Školního vzdělávacího programu „Zdravá 
škola”.

Mgr. Hana Navrátilová,
ředitelka ZŠ a MŠ Grygov 

Fakta o naší školeCeloroční projekt Náš Grygov

Školní výlet do Brna

Letos do první třídy nastoupilo 16 dětí - pět 
holčiček a jedenáct chlapců. Paní učitelka je 
hravou formou zasvěcovala do tajů čtení 
prvních slabik a slov, psaní i matematiky. 
Kromě běžných vyučovacích hodin si po děti 
připravila několik oddechových hodin se 
zajímavou náplní.

V polovině listopadu připravila pro děti ve 
třídě veliké překvapení. Musely postupně 
splnit několik úkolů, které je   přivedly až na 
školní zahradu. Tam na ně čekal ukrytý 
poklad. Po splnění posledního úkolu mohly 
děti otevřít záhadnou krabici, ve které se 
skrývaly Slabikáře.

Před Vánocemi si prvňáčci užili maškarní 
pohádkové dopoledne, kdy jejich znalosti 
prověřila Bílá paní. Poslední dubnový den 
přišli do první třídy malé čarodějky a čaro-
dějové. Dopoledne plnili různé úkoly: létali 
na koštěti, připravovali kouzelný lektvar, 
učili se zpívat čarodějnickou písničku. Při 
plnění úkolů využívali toho co se naučili. 
Všichni složili závěrečnou čarodějnickou 
zkoušku na výbornou.

Celým školním rokem provázel prvňáčky 
projekt Náš Grygov, kdy plnili drobné úkoly 
a také se připravovali na vystoupení ke Dni 
matek.    

S paní učitelkou navštívili řadu divadelních 
představení, koncertů, fandili na sportov-
ních akcích a zajeli si na výlet do Brna.

Mgr. Marie Křivánková,
třídní učitelka 1. třídy, -at- 

Jak bylo
v první třídě

Sportovní aktivity ve školním roce 2014 -
2015 se neomezily jen na populární fotba-
lový McDonald´s Cup, ale družstva dívek     
a chlapců reprezentovala školu a obec Gry-
gov i na florbalových turnajích. Léto jsme 
přivítali atletickými závody ve Velkém Týnci 
a sportovní rok uzavřeli plaveckou olympi-
ádou v Majetíně.
Již druhý rok se florbalové týmy naší školy 
účastnily podzimních turnajů chlapců a dí-
vek. Prozatím jen sbíráme zkušenosti. Tento 
školní rok přinesl kvalitativní posun v týmu 
chlapců, kde základ tvořili hráči, kteří nás 
reprezentovali již před rokem. Velkým pře-
kvapením byl výkon družstva děvčat, které 
bylo svým soupeřkám důstojným protiv-
níkem. Věříme, že příští rok budeme ještě 
úspěšnější.
Duben 2015 byl pro naši školu fotbalový. 
Postavili jsme dva týmy a bojovali v největ-
ším žákovském turnaji v Evropě - McDo-
nald´s Cupu. V úterý 28. dubna nastoupili      
k utkáním chlapci a děvčata v mladší kate-
gorii, v konkurenci sedmi týmů získali 3. mí-
sto. Tento výsledek je poslal do okresního 
kola, kde jsme pak obsadili 5. místo. Ve 
čtvrtek 30. dubna se starší spolužáci zú-
častnili turnaje v kategorii do 11 let. Dvakrát 
vyhráli a dvakrát prohráli, což jim vyneslo 
konečné 3. místo.  
Červen patřil atletice a plavání. Devět škol 
mikroregionu Království se utkalo 8. června 
na atletické olympiádě ve Velkém Týnci. Na-
še děti se neztratily. Jája Glauderová suve-
rénně vyhrála vytrvalostní běh a její spolu-
žačka Kája Lexová brala bronzovou medaili 
za skok daleký. V mladší kategorii získal 
Vráťa Bartoněk stříbrnou medaili za skok 
daleký a bronzovou za hod míčkem. I ostatní 
reprezentanti grygovské školy sbírali pocti-

vě body. V celkovém hodnocení jsme skončili 
na bronzové příčce v mladší i starší kategorii 
a byli jsme důstojným soupeřem větším 
školám.  
Plavecká olympiáda v Majetíně se uskuteč-
nila 15. června za chladného počasí. Naši 
reprezentanti však rozproudili krev grygov-
ským fanouškům. Neskutečně dravý styl, 
který předvedly Barbora Zrostová, Šárka 
Vlčková a Terezie Austová vyvolal výbuch 
nadšení. Barbora byla zlatá, Šárka bronzová   
a Terezie čtvrtá. Jejich pokus o profesionální 
pojetí ukazuje na pohodu a suverenitu, s ja-
kou děvčata zvládla závody.  
Děkujeme všem za skvělou celoroční repre-
zentaci školy a obce Grygov!

Mgr. Jan Tetera, -at- 

Škola žije sportem



Školní družina má svá specifika, která ji od 
školního vyučování odlišují. Zájmové vzdě-
lávání napomáhá naplňovat vzdělávací cíle 
stanovené školským zákonem. Je nezbytnou 
součástí procesu celoživotního učení ka-
ždého jednotlivce. Děti ŠD Grygov pracují 
ve dvou odděleních dle Rámcového vzdělá-
vacího programu Veselým krokem celým 
školním rokem. Letos jsme pro děti připra-
vily tyto akce: Známe se? Prostřeno, Kadeř-
nický salon, I bagr potřebuje hygienu, Dýňo-
vé závody, Soutěž o největší a nejmenší ja-
blko, Hostina pro ptáčky, Šouparáda, Ad-
ventní pexeso, Mikuláš ve ŠD, Vánoce ve ŠD, 
Valentýnská párty.
V závěru školního roku měly děti od druhé 

V letošním školním roce jsme si připomínali 
140. výročí založení naší školy. Proto jsme se 
rozhodli, že v našem vystoupení projdeme 
historii naší obce.
Naše vystoupení mělo název „Tajemství gry-
govské historie, aneb jak jsme stavěli ško-
lu“. Na grygovské dějiny jsme se pokusili 
dívat s nadhledem. Proto jste se v něm mohli 
setkat s králem Václavem III., který naši 
vesnici založil. Přenesli jsme se do doby, kdy 
v parném létě hledal klid v blízkém lese. 
Když usnul pod stromem Králem dubem, 
zdál se mu sen o krásných vílách. Rozhodl se 
tedy, že právě zde založí vesnici. Vznik ná-
zvu Grygov jsme si také vysvětlili poměrně 
pohádkově, když jsme stěhovali „hraniční 
kámen“. Viděli jsme i 3 sudičky nad kolébkou 
našeho rodáka Msgr. ThDr. Jana Šrámka. 
Podívali jsme se na hasičský ples v místní 
sokolovně v době, kdy tam vypukl požár. Při-
pomněli jsme si i ničivou povodeň, ale také 
to, že byl náš Grygov vyhlášen vesnicí roku.  
Osou vystoupení byly dějiny naší školy, kte-
rou jsme postupně stavěli přímo na jevišti.
Na pódiu se postupně představili úplně 
všichni žáci naší školy, tedy 65 dětí. Zazněla 
spousta krásných originálních veršů, které 
pro nás napsal Jan Navrátil. Ten se také po-
dílel na výběru hudby a závěrečném zpraco-
vání na DVD. Autory písně, která vždy do-
provázela stavbu školy, byli Jan Tetera a Ja-
kub Svoboda. Na přípravě vystoupení se 
podíleli doslova všichni zaměstnanci 
základní školy.

Mgr. Hana Navrátilová 

Vše začalo přijetím nového školského záko-
na roku 1870, jež znamenal pro tehdejší 
školství značný pokrok. Školy byly zbaveny 
církevního dozoru a svěřeny pod kontroly 
státních inspektorů, byly zřízeny místní       
a okresní školské rady, vydávány nové učeb-
nice a místo šestileté byla zavedena 
osmiletá školní docházka. Je jisté, že ještě 
dlouho trvalo, než všechny novinky tehdejší 
zkostnatělé a konzervativní školství přijalo 
za své. 

V tu dobu chodily grygovské děti do školy ve 
Velkém Týnci. Ta však byla doslova „našla-
pána“ žáky nejen místními, ale zároveň i tě-
mi z přiškolených obcí. A tak bylo jen otáz-
kou času, kdy se v těchto obcích podaří 
postavit školy vlastní. 
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Kronika obce
Hned na počátku tohoto povídání musím 
znovu podotknout, že řada významných 
událostí v historii obce nebyla v obecní kro-
nice vůbec zaznamenána. Tak tomu bylo      
i tomto našem případě. Proto jsem si vzal 

pro svůj článek na pomoc školní kroniky, kni-
hy o dějinných událostech v obci a v nepo-
slední řadě i brožurku „Zpráva ZDŠ v  Gry-
gově vydaná u příležitosti 100. výročí zalo-
žení školy“ zpracovaná tehdejším kroniká-

řem obce panem Josefem Vojáčkem v roce 
1974. Už teď je jisté, že budu mluvit o naší 
škole. Vždyť letošní školní rok v ní byl jubilej-
ní a tedy slavnostní. Už v následném nad-
pisu bude jasné, do kterého roku míříme.

Grygovské škole je již 140 let
V naší obci se začalo v roce 1873, kdy obec 
vykoupila pozemek o výměře 662 sáhů od 
jistého Ondřeje Maixnera za 7900 zlatých. 
Ještě téhož roku stavba započala a k nové-
mu školnímu roku v září 1874 bylo vše při-
praveno na  zahájení výuky. Připomínám, že 
se jednalo o patrovou budovu, kde v  prvním 
poschodí byly dvě učebny, v přízemí pak byt 
pro nadučitele (ředitele) s malým příslušen-
stvím, dále jeden kabinet pro svobodného 
učitele a dvorní trakt pro chov domácího zví-
řectva. Již tehdy byla školní zahrada dělena 
na pravou plochu s hřištěm a levou, jež 
sloužila jako výuková zahrada pro školní 
děti. Záchody ve školní budově byly suché. 
Pokud bychom si dnes mysleli, že výstavbou 
nové školy byla vyřešena situace například 
v počtu dětí ve třídě, hluboce bychom se 
mýlili. Vždyť považte. Přestože byly ve škole 
dvě učebny, učilo se pouze v jedné, neboť 
pro druhou se nepodařilo sehnat dalšího 
učitele. V prvním školním roce měl učitel Ka-
rel Šmelík na starosti 80 žáků, v roce 1881-
82 dokonce 132 dětí. Nepředstavitelné! Ani 
v dalších létech to moc lepší nebylo. Od roku 
1883 do 1904 byla již škola dvojtřídní, stavy 
však se pohybovaly od 150 do 180 žáků. Ani 
provizorní zřízení odbočky v obecním domě  
(pamětníci si budovu pamatují jako MNV     
v prostoru dnešní zastávky autobusu v ulici 

U Parku) kritickou situaci neřešilo. Ještě, že 
řada žáků zůstávala od jara do podzimu 
doma na tzv. úlevy. Ty se udělovaly dětem 
nejstarších ročníků na návrh místní školské 
rady za účelem výpomoci rodičům při práci 
na poli a hlídáním mladších sourozenců. 
Pro školu neúnosné stavy žactva vedly        
k dalšímu jednání o výstavbě nové budovy. 
Podařilo se to až v roce 1909. 10.května byla 
zahájena přístavba druhé přízemní budovy 
a 20.září téhož roku dokončena. Pak více 
jako rok však zel nový objekt prázdnotou. Až 
14. listopadu 1910 bylo na základě výnosu 
c.k. zemské školní rady zahájeno vyučování 
v jedné ze dvou tříd této nové školní budovy. 
Zbývá ještě dodat, že se tedy jednalo o pří-
zemní budovu se dvěma učebnami, dvěma 
kabinety a záchody.  Z hlediska stavebního   
byly ještě dále budovány zídky, oplocení 
školního areálu, výsadba před školou a další 
drobnější úpravy. A to bylo na dlouhou dobu 
vše. Pamětníci si takovou školu pamatují až 
do 70. let minulého století. 
Na dvou dobových fotografiích jistě naší 
školu poznáváme. Jsme hrdi na všechny, 
kdož se na jejím budování jakýmkoliv způso-
bem podíleli a přejeme jí do budoucna jen 
samé úspěchy! 

Jaroslav Hlaváč, kronikář

Školní družinaVystoupení
ke dni matek do páté třídy možnost zúčastnit se přespání 

ve ŠD pod názvem Dnes vaří šéf hotelu Ani-
žurd. Čekalo je zde spoustu soutěží, zábavy 
a také překvapení v podobě Půlnoční čoko-
ládové show a světelného vystoupení. Velký 
zážitek jsme měly i při noční návštěvě do-
morodého kmene, s nímž si děti zatančily    
a získaly od domorodců dárek.  
Chceme poděkovat všem, kteří nám po-
máhají jak finančně, tak i osobním přispě-
ním, vytvořit pro děti krásné okamžiky.  

Barbara Benešová,
vedoucí vychovatelka ŠD, -at- 
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Senioři plánují na září zájezd do Chorvatska. 
Všichni zájemci (nejen senioři a nejen z Gry-
gova), kteří by se rádi přidali, se mohou 
přihlásit do půlky července u paní Melou-
nové (kontakt k dispozici na Obecním úřa-
dě). Destinace leží v oblasti Istrijského polo-
ostrova, konkrétně se jedná o letovisko 
Rabac a kemp Oliva, ve kterém se bude 
bydlet v chatkách po dvou osobách. Termín 
zájezdu je 6. - 14. září 2015, cestu auto-
busem zajišťuje cestovní kancelář KMTravel 
z Hodonína. Cena zájezdu s polopenzí je 
4590 Kč a v ceně jsou i služby delegátů. Je 
možné podniknout výlety i v místě ubyto-
vání.
Co se týče toulek po naší republice, senioři 
navštívili výrobnu papíru ve Velkých Losi-
nách v počtu 31 zájemců. Výlet byl nenároč-
ný, autobus dojel až na parkoviště k zámku. 
Účastníci zájezdu strávili příjemný den a do-
mů si na památku odvezli lázeňské oplatky. 
Již nyní senioři plánují další akci, na kterou 
jste zváni, a tou je podzimní Litovel.

-kg-

Senioři? K moři!
Knihovna Grygov informuje občany, že letní 
provoz bude nepřerušen. Otevírací doba zů-
stává v pondělí a ve středu od 16h do 18h.
Zároveň si dovolujeme pozvat všechny kni-
homily, kteří ještě nejsou v knihovně při-
hlášení, aby neváhali a za zanedbatelný 
poplatek si pořídili do obecní knihovny prů-
kazku. Zatím tak učinilo 284 osob. 

Knihovna nabízí knihy z fondu výměnného, 
jedná se o knihy, které jsou zapůjčeny olo-
mouckou knihovnou a které tzv. kolují. To 
znamená, že zhruba co tři až pět měsíců 
dochází k jejich obměně, a tím je zajištěn 
přísun neustále „nových“ knih. Knihovna 
pochopitelně disponuje i fondem stálým, tj. 
knihami, které byly zakoupeny. Prostor kni-
hovny je přehledně uspořádán na oddíl be-
letrie, detektivních románů, knih s válečnou 
tématikou, dětské literatury i románů pro 
dospívající. K zapůjčení jsou rovněž k dis-
pozici časopisy (Praktická žena, Doma, 
100+1 aj.).
Ráda bych touto cestou apelovala na čte-

Zastupitelstvo obce schválilo na svém bře-
znovém zasedání výši stočného pro rok 
2015 ve výši 27,- Kč za jeden metr krychlový 
(kubík) odpadních vod. V roce loňském stálo 
stočné 23,- Kč. Pro letošek se tedy zvýšilo    
o 4 koruny za jeden kubík. Celkové roční 
stočné pro jednu osobu v rodinném domku 
letos činí 972 korun (27 korun krát 36 kubí-
ků), pro osobu v bytovém domě činí 945,-Kč 
(27 korun krát 35 kubíků) - při výpočtu dle 
směrného čísla roční potřeby vody dle pří-
lohy č. 12 k vyhlášce č. 428/ 2001 Sb. Ná-
růst oproti loňsku je 144 resp. 140 korun.     
A to už se na první pohled zdá moc.

Cena stočného se stanovuje na základě plá-
nové kalkulace nákladů pro daný rok. Tato 
plánová kalkulace zohledňuje všechny pro-
vozní náklady na kanalizaci a čistírnu od-
padních vod včetně nákladů na opravy. 
Naše čistírna byla uvedena do provozu již 
před 14 lety, v současné době je tedy nutné 
postupně provádět její opravy. Například     
v loňském roce jsme za několik set tisíc ko-
run museli provést výměnu aeračních ele-
mentů v aktivační a usazovací nádrži - to je 
zařízení se speciálními membránami, které 
se stará o přísun vzduchu/kyslíku do odpad-
ní vody, aby tam čistírenské bakterie mohly 
žít a dělat svoji práci. Letos bude třeba pro-
vést instalaci technologické jednotky pro 
chemické srážení fosforu v odpadních vo-
dách, kde je předpoklad nákladů kolem 350 

Letošní stočné
tisíc korun. Logicky nás napadá, zda si obec, 
jako vlastník a provozovatel kanalizace a či-
stírny, odkládá nějaké peníze na pozdější 
opravy. Na to odpovídám „ano“, obec má 
tento „fond obnovy“ zřízen od roku 2009 na 
základě zákona a každý rok si na něj ukládá 
200 tisíc korun.

Dalšími fakty, které je třeba znát, je to, že 
obec si provozuje kanalizaci i čistírnu sama 
a při tom nevytváří žádný zisk, který by tvo-
řila soukromá firma. Nám, občanům napo-
jeným na kanalizaci s čistírnou, je tedy účto-
vána skutečná výše nákladů na celý systém, 
bez přirážky nebo zisku. Mohli bychom se 
také zeptat, proč tedy obec například neú-
čtuje občanům jenom část nákladů na 
čištění odpadních vod a zbytek nezaplatí 
sama ze svého rozpočtu? Toto řešení by bylo 
samozřejmě možné, ovšem v tom přípa-    
dě by zase nezbyly peníze na jiné stavby     
a opravy v obci. Celý systém by tím byl 
ekonomicky pokroucen. Myslím, že je sprá-
vné, abychom všichni věděli, co která služ-
ba stojí a podle toho za ni platili. 

Další otázkou bylo (pokud jsem ji správně 
pochopil - dopis totiž nebyl podepsán...), 
zda by starší občané pro platbu stočného 
nemohli dostat slevu. Tohle je otázka pro 
zastupitelstvo, zda by systém v budoucnu 
nemohl poskytovat takové zvýhodnění, po-
dobně jako u odpadů.

Dostal jsem i pár dotazů ohledně výše stoč-
ného v okolních obcích. Ano, jsou zde roz-
díly, od 26 korun ročně (v malé obci bez 
čistírny) po dvanáct set padesát korun roč-
ně například v Brodku, který má čistírnu 
zcela novou. Moravská vodárenská účtuje 
na Olomoucku za stočné 43,47,- Kč za ku-
bík. To je částka bez vodného! Rozdíly v ce-
nách stočného zohledňují rozsah a stav celé 
kanalizační sítě  v dané obci.

Možná jsem problematiku stočného nevy-
světlil moc srozumitelně. Předpokládám, že 
se k tomu ještě vrátíme. Ale dovolím si jen 
tak pro představu jednu otázku - napadlo 
vás, kolik vlastně platíme stočného za mě-
síc? Když vydělím 972 korun dvanácti, mě-
síčně to dělá 81 korun. A taky je to 2,66 Kč 
za den. Za to, že se o veškeré své odpadní 
vody z WC, kuchyně, koupelny i střech vů-
bec nemusíte starat. 

A na závěr se vám musím omluvit. Vloni 
jsme udělali chybu při roznosu formulářů 
„Přiznání majitele domu“ a některým lidem 
z rodinných domků jsme omylem doručili 
formulář určený bytovkám a panelákům. 
Několik z vás tedy dluží na stočném za loň-
ský rok cenu za jeden „kubík“. Omlouvám 
se za komplikaci.

Ing. Tomáš Kubáček

Knihovna informuje
náře, kteří „dluží“ knihy již několik let a i přes 
upozornění je stále nevrátili. Jejich jména 
zveřejňovat nechceme, pouze bychom je 
chtěli informovat, že i tak pozdní vrácení se 
obejde bez sankcí. Děkujeme!!!

 -kg-

Knihovna je umístěna v dolní části 
Obecního úřadu.

V knihovně je umístěno
cca 3500 knižních svazků

a obec každoročně nakupuje
kolem padesáti nových knižních titulů

v hodnotě kolem deseti tisíc korun.

Provozní doba:
pondělí od 16.00 do 18.00 hodin
středa od 16.00 do 18.00 hodin

Kontakt:
telefon: +420 585 393 262
e-mail: knihovna@grygov.cz

Ozeleňujeme sběrná místa tříděných odpadů
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Než odjedete na dovolenou...
Aktuální číslo Grygovských novin vychází na 
počátku prázdnin a případných dovolených, 
které by měly být plné relaxace. Abychom 
se vyhnuli zážitkům nepříjemným, jako je 
vykradení bytu či domu v době naší nepří-
tomnosti, oslovili jsme strážníka obecní po-
licie Mgr. Filipa Raclavského, aby nám po-
mohl eliminovat rizika s opuštěním našeho 
majetku spojená. Problematiku ochrany ma-
jetku sestavil za pomoci zdroje informací MV 
ČR, PČR a Obce Velký Týnec.

-kg-

Nejen letní měsíce jsou z hlediska vloupání 
do obydlí nejrizikovějším obdobím roku. Kaž-
dý z nás může bezpečnost obydlí ovlivnit 
tím, že bude  dodržovat základní jednodu-
chá  a levná organizační  opatření. Navíc by 
měl každý korigovat své jednání a návyky. 
Řiďte  se  následujícími doporučeními:  
· Řádně uzamykejte vhodně označený 
objekt
Odcházíte-li z vaší domácnosti, třeba jen na 
krátkou dobu, vždy zavírejte všechna okna   
a uzamykejte všechny dveře.  Neschovávej-
te nikdy klíče pod rohožku ani do květináče. 
Na vizitkách u zvonků, na schránce a na dve-
řích uvádějte vaše příjmení bez titulů a nej-
raději v množném čísle.
· Neupozorňujte zbytečně na vaši ne-
přítomnost
O svém odjezdu informujte pouze nejužší 
okruh lidí, kterým věříte. Požádejte někoho, 
komu důvěřujete, aby v době vaší nepří-
tomnosti dohlédl na obydlí - větral, zaléval 
květiny, sekal trávník, pravidelně vybíral 
schránku na dopisy apod. Nikdy nenechá-
vejte na dveřích vzkazy, které mohou pro-
zradit vaši nepřítomnost. Dobu své nepří-
tomnosti neuvádějte ani ve sdělení na va-
šem telefonním záznamníku nebo na spole-
čenských sítích na internetu. Vhodné je si    
v bytě instalovat elektronické zařízení, které 
umožňuje v nepravidelných časech zapínat 
světla, televizi atd. a tak udržovat zdání, že 
byt je obydlen.
· Udržujte přehledný prostor před ob-
jektem
Nezapomínejte na dobré osvětlení před ob-
jektem. Díky lepší viditelnosti mohou tak      
i vaši sousedé snáze kontrolovat, zda je vše 
v pořádku. Dbejte na to, aby keře a stromy 
nezakrývaly značnou část objektu. Keře 
vhodně prostřihávejte, abyste zlodějům 
neusnadnili případné vloupání tím, že jim 
poskytnete možnost pracovat ve skrytu.
· Nevystavujte zbytečně cenné před-
měty, nehovořte o nich, chraňte je
Nechlubte se před cizími lidmi tím, co máte 
doma cenného (ani na internetu). Drahé 
cennosti ukládejte do sejfu v  bance. Pokud 
chcete přechovávat cennosti doma, nene-
chávejte je  na  jednom místě - uložte je na 
různých těžko předvídatelných místech       
v bytě, nebo si pořiďte trezor. Večer zata-
hujte závěsy nebo rolety, aby k vám do bytu 
bylo co nejméně vidět. V odpadcích nene-
chávejte obaly od nových výrobků a spotře-
bičů.
· Označte své cennosti, připravte jejich 
soupis a nechte je pojistit
Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní 
označení svých cenných předmětů, elektro-
nických výrobků apod. Sepište seznam 
těchto předmětů a pečlivě ho uschovejte. 
Cennosti si vyfotografujte. Tato opatření 
usnadní nalezení a identifikaci předmětů     

Jak chránit svůj majetek
- rady jak předejít vykradení domů a bytů

v případě odcizení a ulehčí tak práci poji-
šťovně a policii.
· Udržujte pořádek na pozemku a před 
domem
Udržovaná zahrada s posekaným trávníkem 
vytváří dojem, že je v domě někdo stále 
přítomen. Na zahradě nenechávejte volně 
ležet nářadí, sekačku nebo žebřík. Mohou 
vám být snadno odcizeny, přístupný žebřík 
dokonce může případnému zloději umožnit 
snazší vniknutí do vašeho objektu. Uklá-
dejte a uzamykejte tyto předměty v uzavře-
ných prostorách.  
· Udržujte dobré vztahy se sousedy
Udržujte dobré vztahy se sousedy, se kte-
rými si pak vzájemně můžete poskytovat 
služby zvyšující bezpečnost vašeho obydlí. 
Všímejte si podezřelých osob v blízkosti 
obydlí. Do svého bytu vpusťte jen osoby 
známé a důvěryhodné. Mějte se na pozoru 
před lidmi, kteří chodí ode dveří ke dveřím   
a nabízejí všelijaké služby, prodej různého 
zboží či možnosti slušného zisku. Mohou to 
být i tipaři.
· Co dělat je-li byt, rodinný dům přesto 
vykraden?
Pokuste se i v takové nepříjemné situaci za-
chovat klid, nevstupovat bezhlavě do ob-
jektu. Možná je tam ještě zloděj, který by 
mohl ve stresu použít i zbraň. Ihned vlou-
pání ohlaste na  Policii ČR a vyčkejte jejího 
příjezdu. Nikdy neuklízejte po zlodějích – tím 
poničíte stopy, které mohou být vodítkem 
pro policii a pojišťovnu. Do protokolu uveďte 
každou maličkost, může být důležitá pro 
vypátrání zloděje a věcí.

Na tato, vcelku jednoduchá bezpeč-
nostní opatření, může navazovat Vaše 
rozhodnutí o zvýšení zabezpečení své-
ho obydlí. Při rozhodování o volbě 
opatření k vyššímu zabezpečení Vaše-
ho majetku je vhodné posoudit násle-
dující informace:
· Základem každého zabezpečení domova 
jsou pořádné bezpečnostní dveře. Mecha-
nické zabezpečení tvoří hlavní jednotku 
celého komplexního zajištění bezpečnosti 
domu spolu s adekvátním bezpečnostním 
zamykáním. Na druhou stranu není 
nezbytné přehánět nákup bezpečnostních 
dveří, pokud hned vedle je obyčejné neza-
bezpečené okno, přes které se do domu 
zloděj dostane snadno a rychle.
· Okna zajistěte kvalitní zavíráním, případně 
i řetízkem, který okno chrání nejen před 
nehodami dětí, ale i před nezvanými ná-
vštěvami. Do okna můžete nechat vsadit      
i mříž. I když v případě vzniklého požáru 
může být mříž pro změnu spíše překážkou. 
Bezpečnostní fólie jsou velice praktickou 
záležitostí, která okno zabezpečí před poku-

sem se  dovnitř prorazit.
· Pes - ať je jakýkoliv; zloději je nemají rádi    
a raději se jim vyhýbají.
· Venkovní osvětlení domu, dvorku nebo za-
hrady spojené s pohybovým čidlem. Spínací  
večerní osvětlení interiéru s možností auto-
matického nastavení doby zapínání. 
Zmaťte zloděje automatickým rozsvěcením 
světel. Pozor, ale je potřeba, aby se 
rozsvěcovalo pokaždé v jinou dobu!
· Napodobenina kamery - kamerový systém 
je skvělá záležitost, která pomůže ochránit 
dům, ale kolikrát postačí pouze psycholo-
gický efekt vytvořený pomocí napodobe-
niny kamery.
· Elektronické zabezpečovací systémy 
(EZS) a alarmy se stávají pomalu samo-
zřejmou součástí našich domovů a mají 
velký podíl na zabezpečení domu. Můžete 
zvolit komplexní řešení pro celý dům nebo 
můžete zabezpečit pouze jeden uzlový bod 
v domě (hala, předsíň, křížení chodeb).
Zabezpečovací firma Vás vždy bude pře-
mlouvat ke komplexnímu řešení s  umístě-
ním pohybových čidel téměř do každé 
místnosti, ale rozhodnutí je na Vás. Pokud 
nechcete nebo nemůžete utratit velkou 
částku, je i částečné zabezpečení lepší než 
žádné. Navíc komponenty zabezpečovací 
techniky lze postupně dokupovat a můžete 
tak budovat svůj systém postupně.
· Při objednávání EZS dávejte přednost za-
bezpečovací firmě, která se prokáže patřič-
nými oprávněními, má dobré reference       
a provádí komplexní služby. Vyžádejte si 
více nabídek od různých firem (solidní firmy 
je nabízejí bezplatně). Nechte si vysvětlit 
vše, co je vám nejasné. Zajímejte se také    
o  vazbu zvolené certifikované techniky na 
pojistné podmínky pojišťoven; popř. poji-
šťovny, u které máte sjednané pojištění 
majetku a domácnosti.
· K zabezpečení cenných věcí jsou vhodné 
trezory. Nemusí jít přímo o typické zazděné 
trezory. V současné době je více možností, 
jak uchránit svůj majetek. Existuje možnost 
vytvoření různých falešných zásuvek a skr-
ší, které jsou od ostatního zařízení v domě   
k nerozeznání. Důležité je, aby o skrýši ne-
vědělo příliš mnoho osob, a současně my-
slet na  to, aby v případě, že se Vám něco 
přihodí, mohla rodina skrýš objevit. Jestliže 
však vlastníte věc značné hodnoty, potom 
je nejvhodnější uložit ji do bezpečnostní 
schránky v  bance.
· Navštivte nejbližší poradenskou místnost 
Policie České republiky nebo kontaktujte va-
šeho strážníka obecní policie, se kterým 
můžete konzultovat svoji situaci.

Filip Raclavský
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Na konci června se Rodinné centrum Grygov 
rozloučilo se školním rokem. V sále místní 
sokolovny vystoupily s říkankami děti ze cvi-
čení od jednoho roku pod vedením Zuzany 
Kopečné. Následovala rytmika s pásmy „Já 
jsem muzikant“ a „Bob a Bobek“, které děti 
nacvičily se Zlatkou Hlaváčovou a Eliškou 

RCG – to nejlepší na konec (roku)
Vávrovou. Na konec napochodovaly mažo-
retky v čele s působivou Karolínou Lexovou, 
trenérka Monika Gábová je sledovala z hle-
diště. Notička měla z organizačních důvodů 
závěrečné rozloučení v klubovně RCG.
Po oficiální části besídky následovalo hro-
madné focení v prostoru sokolské zahrady, 

kde byly všechny děti, které navštěvují 
kroužky RCG, odměněny malou pozorností.
Rodinné centrum Grygov přeje všem krásné 
prázdniny a těšíme se opět v září, ačkoli se   
s některými dětmi uvidíme v průběhu léta 
na příměstských táborech.

-kg- 

Absolventský koncert Hudební školy v Gry-
gově, vedené učiteli Šiškovovými, proběhl    
v pondělí 22. června 2015 v jednací síni 
Obecního úřadu Grygov.
Na koncertě vystoupilo třináct žáků, jme-
novitě Alex Zavadil, Čestmír Vacula, Irena 
Gédušová, Marek Mutina, Barbora Zrostová, 
Jana Bundilová, Kateřina Holcová, Jakub 
Kovář, Veronika Holcová, Vojtěch Himmler, 
Zuzana Kroutilová, Amélie Friedrichová       
a Adam Hodinář.
Všem našim malým hudebníkům děkujeme 
za krásný umělecký  zážitek!

-tk-

Sedmá propagační jízda Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska, která v minulém 
týdnu projela republikou, nemohla samo-
zřejmě minout Grygov. Starosta grygovské-
ho sdružení dobrovolných hasičů, pan Jiří 
Zrost, připnul milým hostům na jejich pra-
por slavnostní stuhu, ukázal jim naší zbroj-
nici a nabídl malé občerstvení. Hasiči v hi-

Hasičská propagační jízda
storických uniformách a s neméně historic-
kým automobilem pak pokračovali dál na 
své pouti, která se konala u příležitosti pá-
tého sjezdu SHČMS. 
Děkuji panu Zrostovi za důkladnou přípravu 
důstojného přijetí hasičské jízdy.

-tk-  

Absolventský 
koncert

Vítězové 
sportovního dne

Společné foto účastníků sportovního dne

Volejbalisté
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A je to doma! Kamerun postupuje! Po dvou 
nepovedených sezónách, kdy jsme sestou-
pili do IV. ligy, se konečně blýská na lepší 
časy. Jsme totiž na prvním místě v naší lize   
a postup do III. ligy nám již nemůže unik-
nout. Poděkování patří všem fanouškům, 
kteří nás podporují, jak na domácích, tak       
i venkovních zápasech. Sportu zdar!   
               

-Petr Skopalík- 

V sobotu 20. června 2015 na sportovním 
areálu v Grygově uspořádala Obec Grygov 
za finanční účasti mikroregionu Království 
Sportovní den mikroregionu Království. Tato 
sobota byla přeplněna akcemi jak v obcích 
mikroregionu, tak i jinde. Což bohužel 
vyústilo v nízkou účast sportsmenů na klání 
v Grygově. Přítomné to ovšem neodradilo, 
počasí vydrželo a i proto dnes můžeme 
hovořit mimo jiné o kolosálním triumfu 
grygovských volejbalistů, kteří si zaslou-
ženě odnesli všechny tři poháry. Děkuji 
všem, co přijeli. A doufám, že si dobře 
zahráli.

-tk-

Agentura 64 Grygov je největším šachovým 
klubem v našem kraji. V současné době má 
kolem 65 členů, z toho je skoro polovina 
mládež do 16ti let. Hrajeme 1. ligu, 2. ligu, 
krajský a okresní přebor, dorosteneckou ligu 
(letos 3. místo). Naši mladí hráči se pravi-
delně zúčastňují Mistrovství ČR mládeže. 
Oporou mezi staršími žáky je Milan Skula, 
který zasahuje do bojů i v soutěžích dospě-
lých. Pořádáme několik velkých šachových 
akcí jako např. Mezinárodní šachový festival 
Olomoucké šachové léto, kterého se pra-
videlně účastní na 300 šachistů z celého 
světa. V období Vánoc pořádáme v Litomyšli 
České šachové vánoce.    
V Grygově se hraje tradiční turnaj pro hráče 
nad 50 let a nesmíme zapomenout na nej-
větší grygovskou šachovou akci - závěrečný 
turnaj Krajského přeboru mládeže, Grand 
Prix Grygov, na který se v sobotu 2. května 
sjelo do Grygova 92 mladých šachistů z ce-
lého kraje.    
Práce s mládeží je pro nás prioritou. Mladí 
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Šachy
šachisté odehrají do roka mnoho turnajů, 
pořádáme šachový tábor, vedeme kroužky 
na školách, jak v Olomouci, tak i v Grygově  
a Droždíně. A právě mezi mládež putuje 
nejvíce získaných finančních prostředků, 
jak od sponzorů tak i od obce Grygov, která 
nás již tradičně podporuje. Patří ji za to ve-
liké poděkování.

Jaroslav Fuksík, -at- 

Kamerun 
postupuje!

V sobotu 13. června se v naší obci uskutečnil 
tenisový turnaj ve čtyřhře. Navzdory šíle-
nému vedru se ho zúčastnilo 16 tenistů, tj.   
8 párů, což svědčí o tom, že o tento sport je 
v naší obci velký zájem a měl by se pod-
porovat.
Ve skupinách probíhaly zápasy vesměs dle 
papírových předpokladů a žádné pře-
kvapení se nekonalo. Do play off tak postou-
pil pár Himmler - Helekal proti páru  Skopal - 
Kučera z Olomouce. Zápas byl v jasné režii 
domácích a po vítězství 6:1 postoupil pár    
z Grygova do semifinále. Ve druhém čtvrt-
finále se utkal pár Skopal - Ecler z Velkého 
Týnce proti ostříleným borcům z domácího 
prostředí Koudelka - Buček. Domácí borci 
útočili, přesto podlehli týneckým 3:6.
Ve třetím zápase play off nastoupili Ječmín-
kovi proti páru z Dubu Pěcha - Neubauer      
a hrálo se asi nejkvalitnější čtvrtfinále dne. 
Zkušený pár z Dubu nakonec vyhrál 6:3.
K poslednímu mači nastoupil pár Strohalm - 
Macenauer proti Havlikům. Ačkoliv měl 
tento zápas jasného favorita, tak utkání 
zdramatizoval výborný výkon nejstaršího 
hráče J. Havlíka. Nakonec přesto vyhrál pár 
Strohalm - Macek poměrem 6:4.
V semifinále se tak utkali favorité celého 
turnaje Himmler - Helekal proti Dubákům 
Pěcha - Neubauer a začal se hrát jeden z nej-
hezčích zápasů dne. Hráči z Dubu mají svůj 

styl založený na velice dobré hře na síti,       
a naopak domácí zase na razanci od základ-
ní čáry.  Úspěch nakonec slavila hra domá-
cích, a to vítězstvím 6:3.
Druhé semifinále už tak dramatické nebylo, 
jelikož pár Strohalm - Macek podal velice 
soustředěný výkon a přehrál pár Skopal - Ec-
ler z Týnce jasně 6:1.
A tak se o třetí místo utkali Dubáci proti 
Týnečákům. V tomto utkání favorité zkla-
mali, pod tíhou teplého počasí a nedostatku 
sil podlehli mladšímu páru Skopal - Ecler 
3:6.
V očekávaném finále nastoupil mladý pár 
Himmler - Helekal, reprezentující naší obec 
v oblastní soutěži, a nutno podotknout, že 
velice dobře,  proti ostříleným borcům, jež 
neméně tak dobře reprezentují naši obec    
v oblastní soutěži veteránů. Pár Strohalm - 
Macenauer začal velice dobře a ujal se 
vedení 3:2, ale pak začal úřadovat nejlepší 
hráč turnaje Ráda a svým dělovým back-
handem, jenž pravidelně končil na čárách 
soupeře, ničil veterány tak moc, že ač se 
snažili jak mohli, postupně zápas ztráceli     
a nakonec páru mladíků podlehli 3:6.
Turnaj se všem účastníkům velice líbil a pří-
ští rok snad bude pokračování.
Sportu zdar a tenisu zvlášť přeje organizátor 
turnaje.

Zdenek Strohalm,  -at-

Tenisový turnaj ve čtyřhře

Sportovní den 
mikroregionu 

Království


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8

