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Další Zlatý erb patří Grygovu
Grygovská sbírka Zlatých erbů se 

v pondělí 17. března 2008 rozrostla o dal-
ší exemplář. V tomto volebním období již 
o druhý. V krajském kole této soutěže 
Grygov získal Zlatý erb za nejlepší webo-
vé stránky obce. Na nových webových 
stránkách pracovali, s přispěním firmy 
AXON systems s.r.o., společně místosta-
rosta Petr Chramosta s JUDr. Jaroslavem 
Sukaným. Stránky zůstaly propojeny 

s diskusním Grygovským otevřeným 
fórem, za které jsme obdrželi erb loni. 
Ačkoliv jsme se v celostátním kole neu-
místili na příčkách nejvyšších, může nás 
hřát vědomí, že v celé České republice 
obec Grygov jako jediná získala plný po-
čet bodů v sekci zveřejňování povinných 
informací. 
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„Gregofsky hode 2008“
Či só hode naše hode... zpívá se ve 

známé hanácké písni. Naše hode, tedy 
grygovské, slavívali už naši předkové 
v polovině měsíce května. Možná Vás 
napadne, proč právě v květnu. Vysvět-
lení je prosté. Kaplička ve středu obce, 
na Masarykově návsi, postavená v ro-
ce 1846 ze sbírek farníků, je zasvěcená 
svatému Janu Nepomuckému. Svátek 
tohoto mučedníka, jehož socha stojí 
naproti grygovské školy, připadá v cír-
kevním a dříve i občanském kalendáři, 
na 16. května. Před více než padesáti 
lety se slavilo v den, na který svátek 
svatého Jana připadl. V pozdější době 
a stejně tak i dnes se hody slaví v ne-
děli, která je v kalendáři nejblíže uvá-
děnému datu. 

V letošním roce jsme „hodovali“ v so-
botu 17. a v neděli 18. května. Poča-
sí oslavě příliš nepřálo, pršelo a bylo 

chladno. Kdo však chtěl slavit a bavit 
se, nedal se počasím odradit. Na fotba-
lovém hřišti kopali do míče snad všech-
ny generace mužů, od starších žáků až 
po staré pány – veterány. Mladí hasiči 
nám předvedli požární útok a v areálu 
parku měly děti a mládež k dispozi-
ci kolotoče a další atrakce. V sokolské 
zahradě vytvořili po oba dny příjem-
né prostředí, k posezení pod májkou 
s mysliveckým občerstvením, členo-
vé Honebního společenstva Grygov 
– Nový Dvůr. V neděli dopoledne byla 
v grygovské kapli mše svatá pro všech-
ny, kdo se jí chtěli zúčastnit.

Díky všem, kdo program hodových 
slavností připravovali a zajišťovali. 

Trošku nostalgie na závěr
Ty tam jsou časy, kdy se v nedělní od-

poledne vydal hodový průvod farníků 

a hostů (a nebylo jich málo) k sochám 
svatých od Slaměníkového až k Hájku, 
kde stávaly sochy sv. Václava a sv. Ka-
teřiny, dnes umístěné v parku u kaple. 
Omladina sochy svatých ozdobila ze-
lenými věnci s papírovými růžičkami 
a kolem nich postavila v lese nařezané 
břízky. Odpoledne po průvodě, stejně 
jako večer, byla na sále u Žídků taneční 
zábava. Hodové veselí končilo v neděli 
o půlnoci.

Jenže časy se mění a co bývalo, dáv-
no už není. Škoda pěkných zvyklostí, 
ale každá doba má své. Věřím, že nás 
ta dnešní něčím novým a zajímavým 
příjemně překvapí. Hody se slaví pře-
ce každý rok a program na ty příští se 
může začít připravovat už dnes. 
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Z grygovské radnice
Zastupitelstvo obce se letos na svých 

zasedáních zabývalo hlavně rozvo-
jovými projekty a žádostmi o dotace. 
Na březnovém veřejném zasedání byl 
schválen rozpočet obce Grygov na rok 
2008 ve výši 15,9 mil. Kč (podrobně na 
straně 10). Schválený záměr prodeje 
obecních pozemků u Prefy byl v měsíci 
květnu dotažen do vítězného konce, 
pozemky byly prodány za 3,48 mil. Kč 
firmě Severe jedna s.r.o., která zde vy-
buduje areál velkoobchodu s mramory 

a kamenem. O tuto částku bude navý-
šen grygovský rozpočet a prostředky 
budou využity na realizaci schválených 
projektů. Byly podány nebo se zpraco-
vávají dotační žádosti do Regionálního 
operačního programu na rekonstrukci 
místních komunikací, obnovu spor-
tovního areálu a opravu budovy ZŠ. 
Obci letos nebyla přiznána dotace od 
Olomouckého kraje na rekonstrukci 
kanalizace, nicméně nepovažuji to za 
zásadní neúspěch. Realizační projekty 

kanalizace, zpracované v předchozích 
letech, musí být stejně přepracovány 
dle požadavků aktuálních dotačních 
titulů. Problém s kapacitou nové ma-
teřské školky bude řešen při dokončení 
rekonstrukci budovy ZŠ. Letos alespoň 
provedeme dílčí úpravy prostor školní 
zahrady. 

Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce
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Akademie ke dni matek
Dne 7. 5. 2008 okolo 14. hodiny se 

sál grygovské sokolovny začal hemžit 
podivnými bytostmi. Mohli jste potkat 
například Dobro, Zlo, Elfy, Skřítka, Za-
hradníky, Fantomy, Hada, Motýly a další. 
Nebylo se čemu divit, protože v 17.30 
hod. začínalo představení ZŠ a MŠ Gry-
gov pod názvem „Čarovná zahrada“ ke 
Dni matek.

Když zazněly první tony podmanivé 
hudby, začal se v Čarovné zahradě ode-
hrávat pohádkový příběh, který děti 
předvedly po hodinách a hodinách ná-
cviků excelentními pohybovými kreace-

mi. Jejich taneční výkony byly podtrženy 
krásnými kostýmy a úžasným nalíčením.

Dobro zvítězilo nad Zlem, jak už to 
v pohádkách chodí. Na závěr na mamin-
ky čekalo překvapení v podobě kytky, 
která nám v Čarovné zahradě „vyrostla“. 
A že to nebyla jen tak ledajaká kytka, 
o tom se přesvědčili všichni přítomní.

Vychovatelka ŠD Barbara Benešová

Dovolte mi, abych touto cestou podě-
kovala všem dětem za jejich skvělé vý-
kony a prezentaci naší školy. Poděkování 

patří také těm, kteří přiložili ruku k dílu, 
všem sponzorům a Obecnímu úřadu 
Grygov za finanční podporu celé akce. 

Největší poděkování patří paní vycho-
vatelce Barbaře Benešové, která vše vy-
myslela, navrhla a nacvičila.

Dále děkuji celému přípravnému 
týmu, který tvořili: H. Špásová, T. Kucha-
řová, I. Vávrová, A. Škarabelová, J. Hudeč-
ková, L. Smělá, V. Langerová, P. Chramo-
sta a F. Beneš.

Mgr. Hana Navrátilová
ředitelka školy

Škola v přírodě
Od 12. do 16. května 2008 se naše 

škola zúčastnila ekologického programu 
„Příroda jako dům“. V rámci školy v pří-
rodě se tato akce uskutečnila v ekolo-
gickém středisku Sluňákov v Horce nad 
Moravou.

Děti se seznámily s přírodními eko-
systémy Les, Louka, Voda a Krajina. Hráli 

jsme různé hry, plnili zajímavé úkoly, 
chodili na výlety do přírody a na závěr 
všechno výborně zhodnotili. Žáci se na-
učili spoustu nových věcí, které využijí 
například v prvouce nebo v přírodově-
dě. Děti se učily také samostatnosti. Star-
ší děti si vyzkoušely péči o mladší spo-
lužáky a pomáhaly jim překonat prvotní 
stýskání po maminkách.

Týden utekl jako voda a mnohým se 
ani nechtělo zpátky domů. Letošní škola 
v přírodě skončila, ale určitě se už všich-
ni těší na tu další.

Mgr. Ivana Vávrová

McDonald Cup
Ve středu 7.5.2008 se žáci naší školy 

zúčastnili tradičního fotbalového tur-
naje McDonald Cup ve Velkém Týnci. 
Soutěžili jsme v mladší kategorii, tedy 
děti, které chodí do 3. třídy a mladší. 

Vzhledem k tomu, že družstvo tvoří 7 
hráčů a 1 brankář, museli jsme přizvat 
i naše prvňáčky a druháky. Také 3 děv-
čata se mezi ostatními hráči neztratila 
a byla oporou týmu.

Po velmi urputných a vysilujících 
třech zápasech se nám podařilo po-
stoupit do finále, kde jsme bojovali 

o 1.- 4.místo. Zde už nám bohužel došly 
síly. Přesto celkové 4.místo je pro naši 
malou školu velkým úspěchem, neboť 
jsme byli rovnocennými soupeři druž-
stvům, jejichž podstatnou část tvořili 
hráči, kteří trénují v klubech SK Sigma 
Olomouc nebo HFK Olomouc.

Velké poděkování patří všem hráčům, 
kteří předvedli obrovskou bojovnost 
a navíc byli po pěti odehraných zápa-
sech ještě večer schopni účinkovat na 
akademii ke Dni matek. Nemalou záslu-
hu na celkovém umístění má také pan 

trenér Ing. Milan Skula a další rodiče, 
kteří přijeli podpořit naše malé hráče.

Naše sestava: Adam Glauder, Petr 
Čápek, Michaela Sommerová, Nikola 
Ječmínková, Lukáš Černík, Matěj Křížek, 
Rostislav Bartoněk, Klára Kubáčková, 
Milan Skula, Pavel Ondráš, Vladimír Hla-
váč a Dušan Kulíšek.

Mgr. Hana Navrátilová
ředitelka ZŠ

Měsíc květen, nazývaný také Máj, je 
bohatý na nejrůznější významné udá-
losti. Jednou z nich je porážka fašismu 
a konec druhé světové války – 8. květen 
1945. I když je to už třiašedesát let, na 
hrůzy války a její oběti nemůžeme a ne-
měli bychom nikdy zapomenout. 

Nejcennější, co člověk má, je život. 
Téměř šest let trvající válka však mno-

ho životů předčasně ukončila. Výrazem 
úcty a poděkování všem padlým je ti-
chá vzpomínka a kytička květin. To patří 
ke kulturní vzdělanosti člověka. Je dob-
ře, že na to v naší obci nezapomínáme. 

-bs-

Kladení věnců
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Grygovská občanská galerie (GOG)

JUDr. Jaroslav Sukaný
(* 16. 10. 1960   † 1. 2. 2008)

Motto:
„Život je jako hodina matematiky,
počítáš, počítáš, stále se mýlíš
a když chceš chybu napravit,
zazvoní...“

Když na věžičce grygovské kapličky 
zazvonil v dopoledních hodinách dru-
hého únorového dne zvon, několik 
srdcí se zachvělo a vstoupila do nich 
vážnost chvíle. Zvon oznamoval všem 
smutnou zprávu – zemřel jeden z nás, 
občanů obce. V takovou chvíli si člo-
věk uvědomí, jak je třeba vážit si kaž-
dého dobrého dne nebo i chvíle, které 
jsou nám osudem určeny.

Padne-li strom, poznáme podle le-
tokruhů jeho stáří. Letokruhy lidského 
života však vypovídají nejen o počtu 
prožitých let, ale především o jejich 
intenzitě, vnitřním náboji a skryté dra-
matičnosti.

Muž, který přišel s myšlenkou zařa-
dit jako součást Grygovských novin 
rubriku „GOG – grygovská občanská 
galerie“, se stal zároveň jejím tvůrcem, 
nebo chcete-li, jejím autorem. S hosty 
galerie se seznamoval, ty živé navště-
voval a svým působivým vyprávěním 
nám, čtenářům, jejich život, plný vzpo-
mínek, přibližoval. Netušil a s ním i ni-
kdo z nás, jak brzy, ale jistě právem, se 
hostem této galerie stane i on sám.

K nám do Grygova se, rodák z Uher-
ského Hradiště, přestěhoval společně 
se svou rodinou v roce 2000, zlomovém 
roce nového tisíciletí. V obci se dobře 
zabydlel, našel si v ní své kamarády 
a cítil se v ní doma. I jeho zásluhou se 

obec dobře prezentuje na interneto-
vých stránkách nebo prostřednictvím 
kultivovaných obecních novin. Jím 
psaná „grygovská občanská galerie“ 
pak svědčí o jeho krásném vztahu 
k prostým, dříve narozeným obča-
nům. Jejich vzpomínky, nejen jemu, 
dávaly nahlédnout do historie naší 
obce. Její současnost nám pomáhal 
tvořit, neboť v obci nejen bydlel, ale 
přímo žil. Na besedy u kulatého stolu, 
které navštěvoval, přicházel s dobrými 
nápady a otevřenou kritikou. Kamarád 
Jaroslav nám bude chybět i při spravo-
vání věcí obecních. 

Absolvent právnické fakulty, jako 
doktor práv, působil ve funkci soudce 
více než 20 let. Trestní delikty soudil už 
v Uherském Hradišti, ale posledních 
jedenáct let soudil ty nejzávažněj-
ší trestní činy, jako soudce vrchního 
soudu v Olomouci. Muž, přísný sám 
k sobě, s velkou odpovědností k ro-
dině i společnosti, bude jistě chybět 
i v pracovním kolektivu, který před-
časně opustil.

Jako každý z nás měl i on své ušlech-
tilé záliby k nimž patřila hudba a s ní 
spojená hra na kytaru, fotografování 
a v neposlední řadě „královská hra“ 
šachy. Domácí kutilství pak uplatňoval 
na své nemovitosti, v níž rodina žila. 
Největší relaxací jeho náročného po-
volání však byly chvíle strávené u po-
čítače.

Jako nezávislý moderátor Grygov-
ského otevřeného fóra – moderované-
ho fóra – měl velkou zásluhu na infor-
movanosti spoluobčanů, ale i ostat-
ních, které život v naší obci zajímá. 
Muž, s profesní znalostí práva, soudce, 
diskusi na fóru usměrňoval a byl naší 
jistotou, že fórum nebude zneužíváno 
k nezákonným a nežádoucím aktivi-
tám. Ve svém volném čase se rád vě-
noval své další zálibě, fotografování 
a tak na obecních stránkách najdeme 
kromě zajímavých textů i jeho zdařilé 
snímky z okolí obce nebo ze života 
rostlin či zvířat. Fórum se jeho přispě-
ním stalo živou, stále aktuální, obecní 
kronikou. Právě poslední den v lednu 
končilo podání přihlášek do soutěže 
o Zlatý erb webových stránek obce, 
na jejichž novém návrhu má značný 

podíl. Loňské vítězství v krajském kole 
bylo přímo hnacím motorem jeho 
snahy, vytvořit webové stránky obce 
pro všechny ještě zajímavější.

 
Další aktivitou mého hosta bylo 

členství v redakční radě Grygovských 
novin. Jeho zásluhou se staly kulti-
vovaným občasníkem života v obci, 
jejich vydávání v pravidelných inter-
valech už nestihl prosadit. Jistě neza-
pomenutelné zůstanou i jeho Grygov-
ské literární a společenské poklesky. 
Sám sebe v nich nazval amatérským 
pisálkem, psal je však člověk sečtělý, 
dobře znalý práv a svobod občana, 
pozorně sledující dění v obci, fandící 
všemu dobrému, s bohatou slovní zá-
sobou a správnou gramatikou, vtipně, 
bez jakékoliv hořkosti, urážení koho-
koliv a nároku na cokoliv. Opravdový 
romantik.

Jím psaný Nekrolog byl prostou 
reakcí slušného člověka na vulgární 
a urážlivý příspěvek, uvedený na we-
bových stránkách obce v povolebním 
čase, který napsal člověk, jemuž vlast-
nosti „amatérského pisálka“ chybí. Zá-
věr jeho nekrologu, určený čtenářům, 
je však nadčasový. Jako by tušil, že se 
pomalu uzavírá jeho poslední leto-
kruh. Jistě mi dáte za pravdu, když si 
ho znovu přečtete.

Cituji:
„Na shledanou, odpusťte mi a ne-

vzpomínejte na mne ve zlém.“

Díky za setkání s Vámi, pane dok-
tore, díky za „moudra“, která nám zů-
stala, když jste odešel. Dobrá věc se 
podařila, obec Grygov, Vaší zásluhou, 
opět zvítězila.

17. března 2008 zveřejnil krajský 
úřad Olomouckého kraje výsledky 
soutěže Zlatý erb 2008. Soutěže se 
v letošním pátém ročníku zúčastni-
lo 24 webových stránek měst a obcí. 
Nejlepší webovou stránku mezi obce-
mi má podle poroty Grygov, který ve 
Zlatém erbu uspěl i v roce 2007 s elek-
tronickým diskusním fórem pro veřej-
nost, „Grygovské otevřené fórum“. 

Božena Skopalíková
místostarostka

Další Zlatý erb patří Grygovu
Grygovská sbírka Zlatých erbů se 

v pondělí 17. března 2008 rozrostla 
o další exemplář. V tomto volebním 
období již o druhý. V krajském kole 
této soutěže Grygov získal Zlatý erb 
za nejlepší webové stránky obce. Na 
nových webových stránkách pracovali, 
s přispěním firmy AXON  systems s.r.o., 
společně místostarosta Petr Chramosta 
s JUDr. Jaroslavem Sukaným. Stránky 
zůstaly propojeny s diskusním Grygov-
ským otevřeným fórem, za které jsme 

obdrželi erb loni. Ačkoliv jsme se v celo-
státním kole neumístili na příčkách nej-
vyšších, může nás hřát vědomí, že v ce-
lé České republice obec Grygov jako 
jediná získala plný počet bodů v sekci 
zveřejňování povinných informací. 

-tk-
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Šachový klub Agentura 64 Grygov 
ohlédnutí za sezónou

V dubnu skončila pro šachisty A64 
sezóna, která patřila určitě mezi velmi 
úspěšné. Největší úspěch v soutěžích 
jednotlivců dovezl z Havlíčkova Brodu 
Mezinárodní velmistr Vlastimil Babula, 
který se stal mistrem ČR pro rok 2008. 
hrál skvěle a díky tomuto úspěchu se 
dostal v celosvětovém žebříčku mezi 
hráče světové extratřídy. V jednotliv-
cích nesmím zapomenout i na juniora 
Richarda Biolka, který na mezinárodním 
turnaji v Olomouci udělal první krok 
k zisku titulu Mezinárodní mistr. 

V soutěžích družstev jsme byli také 
úspěšní. V nejvyšší české soutěži, v Ex-
tralize ČR, jsme již odehráli 14. sezónu 
a jsme jediným družstvem, které se zú-
častnilo všech 14 ročníků. V letošním 

roce jsme podali velmi dobrý výkon 
a s absolutně nejmladším družstvem 
Extraligy jsme vybojovali 5. místo, těs-
ně za loňskými mistry Pardubicemi. 
Vítězem se stal poprvé Nový Bor, který 
má na soupisce nejkvalitnější hráče. Jen 
pro zajímavost, plná třetina hráčů Nové-
ho Boru s extraligou začínala před lety 
v Grygově. I v šachu je ale vše o peně-
zích. 

Béčko nakonec dopadlo ve 2. lize také 
slušně, po smolném začátku vybojova-
lo nakonec ve finiši 7. místo. „C“ druž-
stvo složené převážně se starých pánů 
a z mladých hráčů, hrálo Okresní přebor 
a umístění v polovině tabulky je dobré. 

Ani mládež nezaostává za výkony do-
spělých, v Extralize mladšího dorostu 

jsme se s přehledem udrželi a zajistili 
si tak účast v příštím ročníku. Naši nej-
mladší žáčci vyhráli se stali vítězi Kraj-
ského přeboru. 

V jednotlivcích si skvěle vedli bratři 
Sukaní, když v krajském seriálu Grand 
Prix si Albert vybojoval celkové 3. místo 
v kategorii do 12ti let a Adam byl v kate-
gorii do 10ti let pátý. Oba dva reprezen-
tovali svou školu ZŠ Hálkova na přeboru 
ČR škol 1. stupně a velmi významně do-
pomohli olomoucké škole k 9. místu. Na 
svých šachovnicích získali oba shodně 
bronzové medaile.

Jaroslav Fuksík

Konečná tabulka Extraligy
Poř. Družstvo V R P Body Partie Skóre

1. 1. Novoborský ŠK 9 2 0 29 34 57.0
2. ŠK Mahrla Praha 7 4 0 25 33 52.0
3. BŠŠ Frýdek-Místek 7 1 3 22 31 51.0
4. RC Sport Pardubice 6 2 3 20 31 51.5
5. A64 VALOZ Grygov 6 1 4 19 26 45.5
6. ŠK Zikuda Turnov 5 3 3 18 26 46.0
7. ŠK Zlín 5 1 5 16 23 42.5
8. Labortech-Geofin Ostrava 4 3 4 15 20 44.0
9. TJ Bohemians Praha 2 3 6 9 17 38.5

10. TŽ Třinec 1 3 7 6 21 37.0
11. Tatran Litovel 1 2 8 5 17 38.0
12. Sokol Plzeň I 0 1 10 1 10 25.0

Konečná tabulka 2. ligy
Poř. Družstvo V R P Body Partie Skóre

1. Slavia Kroměříž 10 1 0 31 47 62.5
2. ŠK Zlín B 9 0 2 27 38 54.0
3. Tatran Litovel B 6 2 3 20 35 51.5
4. ŠK Lokomotiva Brno B 5 3 3 18 34 47.5
5. ŠK Staré Město C 5 2 4 17 31 45.5
6. ŠK Lokomotiva Brno C 4 1 6 13 29 43.5
7. A64 PROCLIENT Grygov B 3 3 5 12 26 39.0
8. AŠK DA Olomouc 3 3 5 12 24 38.0
9. TJ Tatran Poštorná 3 2 6 11 24 38.0

10. ŠK HPM TEC Hustopeče 3 2 6 11 21 35.0
11. SK Prostějov 2 3 6 9 25 41.0
12. SK Boršice 1 2 8 5 18 32.5

Z činnosti mysliveckého spolku honebního 
společenstva Grygov – Nový Dvůr

Veškerá myslivecká činnost je říze-
na „Zákonem o myslivosti 449 ze dne 
27. listopadu 2001“ a dalších navazují-
cích zákonů, předpisů a doplňků, které 
ukládají myslivcům zachovat současné 
stavy veškeré zvěře a postupně zvyšo-
vat jejich stavy pro další generace. Dále 
udržovat a rozvíjet myslivecké tradice 
a zvyky jako součást českého národního 
kulturního bohatství.

Výměra honitby je 1092 ha a myslivec-
ký spolek má 28 členů a jednoho čekate-
le. Tak jako všude jsou členové, kteří mají 
zájem o dobré jméno našeho spolku, tak 
jsou i takoví, kteří mají jen malý zájem se 
účastnit vůbec našeho dění. Plánovaný 
stav zvěře, který má v současné době 
být je 14 srnců, 14 srn, 10 srnčat, 210 za-

jíců, 56 bažantích kohoutů a 224 bažan-
tích slepic. Při jarním sčítání zvěře, které 
bylo 8. března bylo napočítáno 16 srnců, 
17 srn, 9 srnčat, 190 zajíců, 74 bažantích 
kohoutů, 130 bažantích slepic, 38 korop-
tví a 45 kachen divokých. Při osamělých 
a společných lovech se odloví přírůstek 
tak, aby byl dodržen plánovaný stav. 
V tomto roce máme zaevidovaný násle-
dující úhyn zvěře – 1 srnec, 3 loňská srn-
čata, 33 zajíců, 5 bažantů a 8 bažantích 
slepic. Ze zkušenosti víme, že je to zhru-
ba 50 % uhynulé zvěře – sebráno auto-
mobilisty a zkonzumováno predátory je 
dalších 50%.

Pro tuto zvěř musíme zajistit vhodné 
i když většinou podřadné krmivo. V roce 
2007 jsme zajistili přes 100q jadrného 

krmiva, cca 90q krmné řepy a 3 vlečky 
kvalitního sena. Téměř vše se zkrmilo.

Ulovená zvěř jde částečně jako vyrov-
nání za krmivo, dopravu a jinou proti-
službu, částečně na jídlo a tombolu na 
našich společenských akcích a honech, 
nějaký bažant se dává na lovecké psy, 
kteří jsou na honech a malou část dosta-
nou členové.

Pro zachování drobné zvěře , která 
tady byla jsme v r. 2007 koupili 8 králí-
ků divokých, které chováme ve dvou 
voliérách a odrostlé vypouštíme ven. Je 
to celkem náročné na čas i peníze. Dále 
jsme koupili 70 jednodenních bažantích 
kuřat, které byly dány pod kvočny ve 
zbudované voliéře a odchovaných 45 
jsme vypustili do honitby.
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Od roku 2006 jsme do honitby poří-
dili a zabudovali jako sklad skříň s V3S, 
3 ks umělých liščích nor, 3 ks budek pro 
vodní ptáky, 2 ks betonových a 4 ks ko-
vových lapacích zařízení na zvěř škodící 
myslivosti, 4 kovové žebříkové posedy, 5 
kazatelen a několik krmících zařízení pro 
bažanty, zajíce a srnčí zvěř. Je pro nás 
velkou škodou, že nám tato myslivecká 
zařízení stále někdo ničí – sebrané ple-
chy ze střech, rozbitá okna v kazatelnách 
a některá zařízení se úplně ztratila.

Dále se snažíme dodržovat tradiční 
společenské myslivecké akce jako mys-

livecký ples, občerstvení na hodech, vy-
cházky s dětmi ZŠ a MŠ, srpnovou noc, 
hony a poslední leče. V letošním roce to 
byl myslivecký ples, který máme zato, 
že se vydařil. 17. a 18. května to bylo 
občerstvení za sokolovnou na hodech. 
V sobotu se tato akce vydařila, ale v ne-
děli pro nepřízeň počasí to nevyšlo. Jako 
další máme naplánovanou vycházku ve 
čtvrtek 26. června s dětmi ZŠ a MŠ na 
které se děti seznámí s jednoduchým 
výkladem o myslivosti a jako ukázkou 
s vyčiněnými kůžemi a vycpaninami zvě-
ře, chladnými a palnými zbraněmi, ukáz-

kou výcviku loveckého psa a střelbou 
ze vzduchovek. Obyčejně na této akci si 
nejlepší žáci vystřelí z brokovnic.

Finanční prostředky získané z těchto 
společenských akcí jdou na zdárné ob-
hospodařování honitby – nákup krmiva 
a medikamentů, materiálu na opravy 
mysliveckých zařízení, dopravu, telefo-
ny, vyšetření a nákup zvěře.

Závěrem žádáme rodiče dětí a mlá-
deže, aby své děti upozornili na to, aby 
nám neničili naše myslivecká zařízení.

Děkujeme. 
Arnošt Vodička

Český červený kříž v Grygově 
Český červený kříž v Grygově oslavil 

50 let svého trvání. Prožil si období slávy 
a horečné činnosti – v době působení 
své zakladatelky a dlouholeté předsed-
kyně p. Boženy Plevové.

Ta byla „stanicí“ neodkladně pomoci 
při úrazech i osvětové činnosti, mnohdy 
i právní a manželskou poradnou. Mnohá 
manželství zůstala zachována díky její-
mu zásahu a autoritě.

Pohotovostní služba tehdy byla v plen-
kách, v obci lékař nebyl. Porodní asistent-
ka Vilma Strnadová (matka B. Plevové) 
spolupůsobila. B. Plevová ač laik se svou 
touhou po vědění absolvovala všechny 
druhy tehdy dostupných kurzů i praxi 
v nemocnici. Hlavně přirozený talent či 
cit, chladnokrevnost ve vypjatých situa-
cích ji činily dokonalou při poskytování 
první pomoci. Lidé se vraceli z nemocni-
ce se slovy lékařů : „Ta paní vám zachráni-
la život, ošetření bylo dokonalé.“

B. Plevová vedla kurzy první pomoci 
v obci pro všechny věkové kategorie, ale 
nejvíce pracovala s dětmi a mládeží.

Vytvořila si okruh spolupracovnic. Kur-
zy probíhaly nejen ve škole. Pořádaly se 
výlety do přírody, kde se znalosti procvi-
čily v terénu a pak se opékalo na ohníč-
ku, mlsalo cukroví. Záhy si získala jméno 
mezi lékaři FN Olomouc a ti si ji vyžádali 
do okresního a později do krajského ve-
dení Československého červeného kříže, 
do různých komisí s mezinárodním do-
sahem. Odměna nebyla nikdy finanční, 
jen dobrý pocit a závěrem života oceně-
ní ČČK v Praze (Zasloužilá pečovatelka 
1.stupně se zlatou medailí).

My dcery jsme se na práci ČČK podí-
lely tím, že jsme doma „dotahovaly“, co 
maminka nestihla. Syn Lubomír Pleva 
už tehdy vystupoval v rozhlase a televizi 
a ochotně a bezplatně koncertoval na 
akcích Červeného kříže.

Po skonu B. Plevové se předsednictví, 
na dlouhá léta ujala paní Drah. Gábo-
vá a po ní H. Zedníková, M. Stehurová, 
A. Bundilová a dnes Kamila Zdráhalová. 
Jednatelkou je už dlouhou dobu J. Ha-
báňová, pokladní A. Austová. Další pilné 
a ochotné členy mívají své fotografie 
z akcí ve vývěsní skříňce ČK.

Dnes, kdy jsme až zahlceni osvětou 
z mnoha medií, není o poučení velký 
zájem. Přesto jsme uspořádali zdravotní 
kurz vedený MUDr. Bartošovou.

Členům i ostatním zájemcům poskytu-
jeme autobusové výlety do olomoucké-
ho divadla. Přes rok pořádáme společen-
ský ples nejen pro mladé. Na požádání 
vysíláme zdravotnickou hlídku při akcích 
pořádaných jinými spolky. S činností se-
znamujeme slovem i fotodokumenty ve 
vývěsce.

A. Bundilová

Úcta ke starším, dříve narozeným občanům
Seniorklubům na Olomoucku bylo 

v loňském roce (2007) už celých 10 let. 
I v obci Grygov máme Klub seniorů, 
který vznikl v roce 2004 a má více než 
50 evidovaných členů, což je asi pětina 
všech občanů pobírajících starobní dů-
chod. Jeho členové se setkávají pravi-
delně jednou za měsíc v klubovně gry-
govské sokolovny na svých besedách. 

Na svých setkáních si připomenou vý-
znamné události v dějinách obce a re-
publiky, přednesou své připomínky ur-
čené představitelům obce k jejich práci 
pro občany, ale hlavně si zde připravují 
podle svých zájmů akce, mezi něž pat-
ří procházky po okolí, výlety na kolech, 
nebo poznávací výlety autobusem či 

vlakem do širšího moravského okolí. 
Klub důchodců od jeho vzniku vedla, 

ke spokojenosti jeho členů, paní Libu-
še Šiklová. Ze zdravotních důvodů se 
této činnosti nebude nadále věnovat 

a tak si členové vybrali mezi sebou její 
nástupkyně, paní Zdeňku Pospíšilovou, 
paní Ludmilu Drápalovou a paní Marii 
Látalovou. Za práci, spojenou s vede-
ním klubu, paní Šiklové děkují a pevné 
zdraví přejí nejen představitelé obce, 
ale i všichni členové klubu seniorů. 

Dvakrát v roce se ve víceúčelovém 
sále sokolovny konají, ve spolupráci 
s obecním úřadem, celoobecní setkání 
seniorů, na která jsou zváni všichni seni-
oři obce. Tato setkání se konají v měsíci 
květnu při příležitosti Dne matek a v pro-
sinci jako předvánoční. Jejich součástí 
je kulturní vystoupení, malé pohoštění 
a setkání s představiteli obce. Poslední 
celoobecní setkání se konalo 16. května 
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Grygovský Kamerun
KAMERUN je prezidentská republi-

ka, nacházející se mezi Nigerií, Čadem 
a Středoafrickou republikou s počtem 
obyvatel 16 milionů.

„GRYGOVSKÝ KAMERUN“, to je parta 
mladých mužů, která hraje malou ko-
panou. Od velké kopané se ta malá liší 
např. menší brankou (rozměrově při-
bližně stejná jako házenkářská), asi 2,5x 
menším hřištěm a samozřejmě menším 
počtem hráčů. Loni se ještě hrála s pěti 
hráči v poli a brankářem, pro letošní rok 
stačí už jen brankář a čtyři hráči v poli. 
Inu, každý sport má svá pravidla. V Gry-
gově se malá kopaná hraje na hřišti za 

sokolovnou. Stálý kádr mužstva tvoří 
pánové Ladislav Rybařík, Petr Talaš, Ja-
kub Řezníček, Martin Rampa, Miroslav 
Kucharovič, Radek Helekal, Petr Skopa-

lík, Martin Lukáš, Petr Koutný a Jakub 
Vandas.

Vzhledem k tomu, že vznikají stále 
další nové týmy mladých fotbalistů, je 
těžké se mezi konkurencí prosadit. Na-
šim grygovským mladíkům se to však 
podařilo. Poslední týden v květnu sla-
vili úspěch – čtyři kola před koncem 
ligy mají zajištěn postup ze IV. ligy do 
III. ligy. Úspěch je to opravdový, neboť 
postupují pouze dvě mužstva. BLAHO-
PŘEJEME a děkujeme za vzornou repre-
zantaci obce.

-bs-

za účasti téměř stovky seniorů. Vzácný-
mi hosty setkání byli paní Anna Janouš-
ková z Domova důchodců Chválkovice 
a Ing. Pavel Horák, 1. náměstek hejtma-
na Olomouckého kraje. Milým dárkem 
pro všechny přítomné babičky a dědeč-
ky byl hodinu a půl trvající hudební po-
řad, „Květy paní operety“.

Naši senioři jsou velmi aktivní a ne-
myslí jen na sebe. Rádi a vstřícně zajiš-
ťují Tříkrálovou sbírku, včetně přípravy 

občerstvení pro koledníky, darovaného 
sponzory. Na „gregofsky hode“ vyzdobí 
vlastnoručně pletenými věnci a růžička-
mi sochy svatých v obci. Nemohou však 
chybět ani při přípravě občerstvení a za-
jišťování hladkého průběhu na akcích 
pořádaných společenskými organizace-
mi nebo obecním úřadem. 

Názorně tak ukazují všem mladším jak 
intenzivně žijí nejen sami, ale především 
pro druhé. Právem jim tedy patří naše 

poděkování, za krásné chvíle prožité 
v jejich společnosti, s přáním pevného 
zdraví v dalších letech jejich života.

Božena Skopalíková
předsedkyně sociální komise

Z deníku „rychlé roty“
Teď už znáte přezdívku tří našich 

stálých obecních zaměstnanců, kteří 
se starají o údržbu obecního majetku. 
Naše jednotka zasahuje všude tam, 
kde je jí zapotřebí. Díky dotačnímu pro-
gramu Úřadu práce v Olomouci se náš 
tým, na dobu minimálně šesti měsíců, 
rozrostl o dalších 8 pracovníků. Může-
me se tedy zabývat i pracemi, na jejichž 

provedení dlouhodobě nezbýval čas. 
Věřím, že jste si všimli očištěných ob-
rubníků podél cest, kompletní údržby 
zeleně v celé obci, nově předlážděných 
chodníků či vysekané a přehledné kři-
žovatky u Prefy. A to jsou tady teprve 
šest týdnů. V nastoupeném trendu bu-
deme pokračovat, přátelé...

-tk-

Nový obchod nám slouží již 4 měsíce
V pondělí 11. února byl pro naše obča-

ny znovuotevřen obchod potravin a smí-
šeného zboží v Domě služeb. Otevření 
předcházel výběr provozovatele prodej-
ny, který provedla pětičlenná výběrová 
komise dne 27.12.2007, její členkou byla 
i zástupkyně z řad občanů. Následovala 
rekonstrukce prostorů bývalého Mini-
konzumu a kadeřnictví tak, aby vyho-
vovaly všem hygienickým normám pro 
provoz obchodu. Ačkoli byla situace 
s obchodem trochu komplikovanější 
než se původně zdálo, myslím, že všich-
ni zúčastnění nakonec udělali maximum 

pro rychlou adaptaci zmíněných prostor. 
Chci touto cestou ocenit přístup manže-
lů Lovečkových, kteří v Domě služeb po 
dlouhých 17 let denně provozovali Mi-
nikonzum, obecnímu úřadu vyšli vstříc 
a prodejní prostory předali v pořádku 

a v rekordně krátkém čase. Do otevření 
renovovaného obchodu převzal na svá 
bedra problém zásobování základními 
potravinami pan Lisický ve svém obcho-
dě s uzeninami a zejména usměvavá ob-
sluha, paní Kozumplíková. Nový provo-
zovatel, pan Oldřich Liška – ROSNIČKA, 
celou rekonstrukci provedl s nejnižšími 
možnými náklady a dodržel slíbený te-
mín otevření. Největší dík ale stejně patří 
Vám, že jste v tom mrazivém období ve 
frontě neztratili humor, o čemž jsem se 
sám několikrát přesvědčil.

-tk-
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V sobotu dne 19. 1. 2008 proběh-
la v místní sokolovně výroční schůze 
Sboru dobrovolných hasičů v Grygově. 
V oficiální části starosta SDH Grygov 
bratr Jiří Zrost přečetl zprávu o činnos-
ti sboru v roce 2007. Z nejdůležitějších 
událostí vzpomeňme na konání „I. kola 
soutěže v požárním sportu okresu Olo-
mouc kategorie muži, ženy“ jež náš sbor 
organizačně zajišťoval. Je nutné dodat, 
že k plné spokojenosti všech zúčastně-
ných. Druhou velkou událostí pak bylo 
pořízení nového hasičského auta AVIA 
31K DA12. 

V současnosti je tento automobil 
v případě nutnosti připraven 24 hodin 
k výjezdu. To je zajištěno pomocí trva-
lého připojení k elektrické síti a ke kom-
presoru. 

Z dalších počinů našeho sboru byla 
ukázka požárního útoku mužů během 
hodových oslav. Poté pak bylo před-
staveno nové plovoucí čerpadlo PPCA 
– HONDA GCV 160, jež bylo pořízeno 
v prosinci roku 2006.

Dále se grygovští hasiči zúčastnili 
tradiční soutěže o pohár starosty SDH 
ve Vacanovicích, okrskového kola v po-
žárním sportu ve Velkém Týnci, soutě-
že netradičních disciplín u příležitosti 
oslav 800 let obce Velký Týnec a nako-
nec v Majetíně na hodových oslavách 
soutěže s historickou technikou míst-
ních hasičů. 

13. 11. 2007 byl v časných ranních ho-
dinách vyhlášen poplach v areálu H+W 
Grygov. Naštěstí se tento poplach uká-
zal jako planý, neboť kouř vycházející 
z budovy pocházel od plynových spo-
třebičů. Ze zmínku stojí, že zástupce 
SDH Grygov dorazil na místo současně 
s profesionální jednotkou HZS z Olo-
mouce.

Z kulturních akcí to pak bylo uspo-
řádání již tradičního plesu a dále dvou 
zábav. 

Zlatým hřebem celé výroční schůze 
ale bylo přijímání nových členů do na-
šich řad. To platí zejména o 11-ti nových 
členech oddílu mladých hasičů. Po pře-
dání členských průkazů Sdružení hasičů 
Čech, Moravy a Slezska byla přečtena 
motlitba hasiče. 

Modlitba hasiče

Nechť kdekoliv oheň vzplane,
já splním svoji povinnost.
Pro záchranu životů, Pane,
dodej mi síly dost.
V náručí vynést dítě,
když ještě nevypršel čas,
ale i starce, matku,
která má šedý vlas.
Stále na stráži stojím,
protože povolaný jsem,
před ohněm blízké chráním
a pomoci chci všem.
Když z tvé vůle se má stát,
že sám při tom život ztratím,
žehnej Pane mé rodině
a laskavou rukou vrať jim,
co při plnění poslání
jsem jiným lidem dal.

Ti nejmenší ještě nechápou význam 
těch slov, ale pro nás starší musí sloužit 
jako návod jak mladé hasiče vychovat, 
aby z nich byly pokračovatelé tradi-
ce hasičského sdružení v Grygově, ale 
i správní patrioti a řádní občané. 

Hasičské desatero
Již v počátcích hasičstva se jím řídili 

hasiči.

Nehledej v dobrovolném sboru hasič-
ském ni zisku, ni slávy, nýbrž jen povin-
nosti bratrské pomoci v neštěstí.

Jsi-li hasičským dobrovolníkem, buď 
jím celou duší a celým tělem, nemáš-li 
dobré vůle, nejsi dobrovolníkem a jsi dob-
ré věci na obtíž.

Buď obětavý a statečný, ale jednej vždy 
s rozvahou, zbytečně nevydávej se v ne-
bezpečí a dbej v činnosti hasičské svého 
zdraví.

Jsi-li činovníkem, nevypínej se nad jiné, 
ale pamatuj, že ti, kteří Tě zvolili, očeká-
vají od Tebe činnost zvýšenou a všechny 
přednosti těla i duše.

Bratry své považuj za rodné, jsi-li vzdě-
lanější, nepohrdej jimi, ale hleď se jich 
povznést.

Pamatuj, že na hasičském dobrovol-
níku se žádá povaha přímá, šlechetná 

a vlastenecká, v pospolitém jednání po-
čestná a vlídná.

Užitečnost hasičského zřízení dokazuje 
se lépe skutky než slovy, ale zájmy hasič-
ské dlužno vždy a všude slušným způso-
bem hájit.

Nevyvolávej ve spolku různic,sporů 
a pohoršení, ale přičiň se kvůli dobré věci, 
abys všelijaké neshody přátelským způ-
sobem zamezil nebo usmířil.

Máš-li na sobě čestný stejnokroj ha-
sičského dobrovolníka, pamatuj, že ne-
vhodným způsobem a chováním nezpů-
sobíš hanbu jen sobě, ale zařízení, jehož 
odznak nosíš.

Jsi-li členem hasičské dobrovolnosti, 
pak se tímto desaterem řiď a pak budeš 
dobrým hasičským dobrovolníkem.

Činnost v letošním roce byla zahá-
jena uspořádáním tradičního plesu 
se skupinou Comeback pořádaného 
12. 1. 2008. Téměř celý výtěžek z této 
akce byl investován do vybavení po-
žární zbrojnice (lavice do klubovny) 
a nákupu materiálního vybavení pro 
mladé hasiče.

Za finančního přispění firmy FEMAX 
– ENGINEERING, s.r.o. prostřednictvím 
p. Romana Bartoňka mladí hasiči obdr-
želi slušivé dresy, ve kterých se poprvé 
představili na veřejnosti během gry-
govských hodových oslav. Při této pří-
ležitosti družstva mladších žáků a star-
ších žáků předvedla ukázku provedení 
požárního útoku. Poté byla v prosto-
rách požární zbrojnice připravena pro-
jekce fotografií a videí z naší činnosti 
pro rodiče a ostatní občany Grygova. 
K tomu bylo připravené malé občerst-
vení jako odměna pro děti za perfektně 
provedené ukázky požárního sportu.

V sobotu 26. dubna se uskutečnila 
I. Hanácká hasičská pouť v Dubu nad 
Moravou, kde je staré poutní místo 
s proboštským kostelem Očišťování 
Panny Marie. Na programu byla pre-
zentace hasičských sborů, slavnostní 
pochod s prapory, mše svatá se svěce-
ním praporů a soch sv. Floriána a se-
tkání hasičů a poutníků kolem kostela, 
kde byla výstava hasičské techniky. 
Vyhrávala kapela Věrovanka. Pouť po-
řádali dobrovolní hasiči z Hané - z Du-

Ze života hasičů
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bu, Tovačova, Kojetína a Ivaně, spolu 
s městysem Dub nad Moravou a místní 
farností. Celá akce proběhla pod zášti-
tou I. náměstka hejtmana Olomoucké-
ho kraje Ing. Pavla Horáka. 

4. 5. 2008 se dvě družstva mladých 
hasičů zúčastnila soutěže Ligy mla-
dých hasičů v disciplíně požární útok 
mládeže v Loučanech. Družstvo mlad-
ších žáků se umístilo na 10 místě za 14 
družstev a družstvo starších žáků na 
17 místě z 18 družstev. Nejsou to sice 
vysoké příčky v celkovém pořadí druž-
stev, ale naši mladí hasiči si zaslouží 
pochvalu za preciznost provedení po-
žárního útoku a přístup k jejich první 

soutěži. Vzhledem k tomu, že se grygo-
vští mladí hasiči opět účastnili soutěže 
v požárním sportu po dlouhých 20-ti 
letech, jde o sbírání prvních zkušenos-
tí. Pevně věřím, že s rostoucími zkuše-
nostmi z hasičských soutěží se bude 
zlepšovat i umístění našich mladých 
hasičů. V současnosti má oddíl mla-
dých hasičů 18 členů. 

3. 5. 2008 se družstvo mužů zúčastni-
lo okrskové soutěže ve Velkém Týnci. 

V rámci zvyšování kvalifikace úspěš-
ně absolvovali br. Ing. Jiří Aust, br. Ing. 
Tomáš Kubáček, br. Miroslav Polášek 
a br. Petr Bundil v Jánských Koupelích 
školení vedoucích a instruktorů mlá-

deže. Složením zkoušek II. stupně – ve-
doucí kolektivu mladých hasičů, tak 
všichni splnili nezbytnou podmínku 
pro práci s mládeží.

V nejbližší době se pak chystáme 
uspořádat sběr kovového šrotu a bě-
hem léta pak budeme pořádat zábavy 
se skupinou TRIFID v termínech 28. 6., 
26. 7. a 23. 8. Mladí hasiči se budou 
pravidelně účastnit hasičských soutěží 
podle vyhlášených termínů. 

Ing. Jiří Aust
vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Grygov

Vyúčtování a kalkulace
položky výpočtu ceny podle cenových předpisů pro stočné v roce 2007 

a kalkulace ceny pro rok 2008 

kalkulace 
plánová r. 2007

skutečnost 
r. 2007

překročení/
úspora

kalkulace 
plánová r. 2008

Materiál 18 000,- 32 179,58 – 14 179,58 50 000,-

Energie (el.energie + voda) 185 000,- 198 052,- – 13 052,- 230 000,-

Mzdové náklady (včetně pojištění) 166 000,- 152 614,- + 13 386,- 170 000,-  

Ostatní přímé náklady (provoz ČOV a kanal.) 267 000,- 358 301,20 – 91 301,20 375 000,-

Finanční náklady (splátka úroků z úvěru) 69 000,- 64 515,50 + 4 484,50 25 000,- 

Úplné vlastní náklady 705 000,- 805 662,28 – 100 662,28 850 000,-

Příjmy za stočné od obyvatel 638 000,- 644 818,- 775 000,-

Počet pracovníků 0,5 0,5 0,5

Voda odpadní fakturovaná 65 000m3/rok 67 473m3/rok 68 500m3/rok

– z toho domácnosti 57 500m3/rok 60 816m3/rok 62 000m3/rok

Voda odpadní čištěná (dle evid. na ČOV) 162 000m3/rok 146 619m3/rok 150 000m3/rok 

Jednotkové náklady 10,85 Kč/m3 11,94 Kč/m3 12,41 Kč/m3

Cena pro stočné 10,85 Kč/m3 12,50 Kč/m3

Počet platících obyvatel 1310

rok 2006 rok 2007

Hodnota infrastr. hmotného majetku 62 644 427,96 65 612 954,44
V roce 2007 došlo k navýšení infrastrukturního hmotného majetku (ul. Komenského).

Údaje jsou uvedené v Kč, osobách a metrech krychlových.
Směrná čísla roční spotřeby vody na osobu uvádí příloha č. 12 Vyhl. 428/2001 Sb. 

V roce 2007 došlo k překročení položek:
 materiál (nové poklopy a mříže do vpustí z důvodu zcizení, doplnění košů do vpustí)
 energie (vyšší navýšení ceny elektřiny)
 ostatní přímé náklady (kalibrace měřidla a oprava čerpadla na ČOV)
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Rozpočet obce pro rok 2008

Rozpočtové příjmy

Schváleno zastupitelstvem obce na veřejném zasedání dne 17.3.2008

OdPa Pol Popis ROK 2008
2141 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch  180 000,00 Kč 
2212 Silnice  216 000,00 Kč 
2241 Železniční dráhy  36 000,00 Kč 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly  744 000,00 Kč 
3117 První stupeň základních škol  1 203 000,00 Kč 
3314 Činnosti knihovnické  59 000,00 Kč 
3341 Rozhlas a televize  8 000,00 Kč 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků  40 000,00 Kč 
3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků  182 000,00 Kč 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce  75 000,00 Kč 
3419 Ostatní tělovýchovná činnost  391 000,00 Kč 
3611 Podpora individuální bytové výstavby  903 000,00 Kč 
3612 Bytové hospodářství  29 000,00 Kč 
3613 Nebytové hospodářství  3 000,00 Kč 
3631 Veřejné osvětlení  509 000,00 Kč 
3639 Komunální služby územní rozvoj jinde nezařazené  354 000,00 Kč 
3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů  85 000,00 Kč 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů  763 000,00 Kč 
3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň  253 000,00 Kč 
4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení  31 000,00 Kč 
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ost. skupinám obyvatelstva  48 000,00 Kč 
5512 Požární ochrana - dobrovolná část  119 000,00 Kč 
6112 Zastupitelstva obcí  1 614 000,00 Kč 
6171 Činnost místní správy  6 709 000,00 Kč 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací  30 000,00 Kč 
6320 Pojištění funkčně nespecifikované  25 000,00 Kč 
6399 Ostatní finanční operace  302 000,00 Kč 

8124 Uhrazené splátky dlouh. přijatých půjčených prostředků  1 050 000,00 Kč 
Celkem  15 961 000,00 Kč 

OdPa Pol Popis ROK  2008
1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 2 233 000,00 Kč 
1112 Daň z příjmu FO ze samostatně výdělečné činnosti 870 000,00 Kč 
1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 142 000,00 Kč 
1121 Daň z příjmu právnických osob 2 565 000,00 Kč 
1122 Daň z příjmu právnických osob za obce 302 000,00 Kč 
1211 Daň z přidané hodnoty 3 884 000,00 Kč 
1337 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu 520 000,00 Kč 
1341 Poplatek ze psů 46 000,00 Kč 
1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 6 000,00 Kč 
1346 Poplatek za povolení k vjezdu do vybraných míst 3 000,00 Kč 
1347 Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj 25 000,00 Kč 
1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 40 000,00 Kč 
1361 Správní poplatky 65 000,00 Kč 
1511 Daň z nemovitostí 700 000,00 Kč 
2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva 148 000,00 Kč 
4112 Neinvestiční přijaté transfery ze stát. rozpočtu v rámci souhr. dot. vztahu 123 000,00 Kč 

0 Bez ODPA 11 672 000,00 Kč 
2141 Vnitřní obchod 410 000,00 Kč 
2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly 700 000,00 Kč 
3117 První stupeň základních škol 12 000,00 Kč 
3314 Činnosti knihovnické 2 000,00 Kč 
3349 Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 1 000,00 Kč 
3399 Záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 85 000,00 Kč 
3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3 000,00 Kč 
3419 Ostatní tělovýchovná činnost 22 000,00 Kč 
3511 Všeobecná ambulantní péče 50 000,00 Kč 
3611 Podpora individuální bytové výstavby 8 000,00 Kč 
3612 Bytové hospodářství 23 000,00 Kč 
3613 Nebytové hospodářství 27 000,00 Kč 
3639 Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 28 000,00 Kč 
3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 62 000,00 Kč 
3725 Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 145 000,00 Kč 
4349 Ostatní sociální péče a pomoc ostatním skupinám obyv. 15 000,00 Kč 
4351 Osobní asistence, peč. služba a podpora sam. bydlení 11 000,00 Kč 
6171 Činnost místní správy 521 000,00 Kč 
6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 12 000,00 Kč 

8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech 2 152 000,00 Kč 
Celkem 15 961 000,00 Kč 

Rozpočtové výdaje
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Malí hasiči 
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Májová noc (stavění Máje)

Kácení Máje a dětský den 


