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Grygovské NOVINY

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
rok se s rokem sešel a opět zde máme 
vánoční čas, dobu jako stvořenou 
k rozjímání, bilancování a plánování. 
Kromě předvánočních příprav se mno-
zí z nás snaží zamyslet nad tím, co se 
nám v tomto roce povedlo, co už méně, 
co nám tento rok přinesl a co bychom 
chtěli v roce příštím udělat tak nějak 
lépe. 

Rok 2006 je rokem tvrdé práce i rokem 
změn, které se nás všech teď bytostně 

dotýkají. V říjnu 2006 se konaly volby 
do zastupitelstva naší obce a výsledky 
těchto voleb ukázaly, že lidé chtějí urči-
tou změnu ve vedení obce a povolební 
události jim tu změnu přinesly. Na obec-
ním úřadě v Grygově teď působí obecní 
zastupitelstvo v novém složení, které 
odráží nové rozdělení mandátů, ve kte-
rém působí zástupci tří volebních stran 
a jehož členem jsem i já, Tomáš Kubá-
ček, nový starosta obce. Laskavý čtenář 
mi zajisté promine kratičké zamyšlení.

Na obecním úřadě teď tedy působí 
starosta a místostarosta z nového vo-
lebního uskupení ZKUSÍME TO LÉPE 
a druhá místostarostka za KDU-ČSL. Co 
to ale znamená pro občany, ptáte se 
oprávněně. Co nám přinese toto nové 
vedení obce nového, lepšího? Ano, 
máme v názvu strany slůvko „LÉPE“. 
A víme proč. Toto slůvko samozřejmě 
neznamená to, že vybudujeme lepší ka-
nalizaci, která bude mít jen větší průměr 
či pozlacené přípojky. Nemůže to ani 
znamenat to, že zajistíme pro každého 
občana vodotrysk. Chci říci, že slův-
ko „LÉPE“ chápeme jako poslání, jako 
morální přidanou hodnotu v práci pro 
obec, která se projevuje každým činem 
nás, zastupitelů obce a projevuje se již 
při prvním setkání s námi. Je to slušnost 
v jednání s vámi, kteří jste nás do zastu-
pitelstva zvolili. Je to zodpovědnost 
v hospodaření s obecními prostředky, 
je to ochota řešit vaše problémy. Je to 
naslouchání, spolupráce se všemi a ta-
ké vize a plánování rozvoje obce pro 
náš budoucí život.

Pokud bych mohl na tomto místě 
vyslovit své vánoční přání, přál bych si, 
aby se lidé v Grygově zase dali dohro-
mady a odhodili staré sváry, aby spolu 
chtěli pracovat i žít, mít společné rados-
ti. Napadá vás, co by se ještě v Grygově 
dalo udělat?  Vzpomínáte na kluziště, na 
ochotnické divadlo, na velké hasičské 
soutěže nebo víkendové zábavy a čaje? 
Proto si přeji – pojďme spolu žít!

A co se týká toho vodotrysku – kdo 
ví? Třeba se nechte překvapit...

Váš ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

VÁNOČNÍ PŘÁNÍ

Dne 8. prosince 2006 skončila rekonstrukce železnič-
ního přejezdu v Grygově. Jednalo se o poslední stavbu 
2. části Modernizace trati Přerov – Olomouc. Moderniza-
ce této části trati se během realizace týkala naší obce víc 
než dost, od modernizace nádraží až po zmíněný přejezd. 
Tím však náš kontakt se stavební firmou nekončí. Zastupi-
telstvo obce si pohlídá, aby stavbaři navrátili okolí stavby 
do původního stavu. Týká se to například obnovy studny 
u přejezdu, vyčištění a opravy kanalizačních šachet v ulici 
Za tratí, vyčištění vodoteče hlavního melioračního zařízení 
apod. Zatím se alespoň pokochejte pohledem na rekon-
struovaný přejezd.  -tk

Rekonstrukce železničního přejezdu
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V sobotu 9. prosince se v sokolovně 
setkali důchodci z celé obce. 

Po kulturním vystoupení žáků zá-
kladní školy a seznámení s činností 
Klubu důchodců v r. 2006 , se přítom-
ným představil úřadující starosta obce 
p. Ing. Tomáš Kubáček, zástupce sta-
rosty p. Petr Chramosta a člen zastupi-
telstva – předseda finančního výboru
p. Ing. Jiří Aust. Pan starosta v krátkosti 

seznámil přítomné s programem nově 
zvoleného obecního zastupitelstva 
v Grygově.

Přítomným bylo podáno občerstve-
ní, předán stolní kalendář mikroregionu 
Království na r. 2007 a k poslechu a ně-
kterým i k tanci zahrála místní kapela 
Žízeň. Na předvánočním posezení se 
setkali důchodci z celé obce a v družné 
zábavě strávili hezké odpoledne. -ou

Setkání našich seniorů

Vítání nových občánků

– Prosinec proměnlivý a vlahý, nedělá nám zima těžké hlavy –

V sobotu 16. prosince se v jednacím 
sále Obecního úřadu Grygov uskutečni-
lo již tradiční Vítání občánků. Děti z ma-
teřské i základní školy při této sváteční 
příležitosti přednesly rodičům i ostatním 
hostům krásné básničky. Máme velikou 
radost z toho, že se naše obec rozrostla 
o tyto nové občánky:
● Matěj Hanák, narozený 9. května 2006 

Markétě Hanušové a Štěpánu Haná-
kovi

● Zuzana Kroutilová, narozená 8. září 

2006 Vladimíře a Petrovi Kroutilovým
● Viktorie Gajdošová, narozená 10. září 

2006 Kateřině Morávkové a Davidu 
Gajdošovi

● Jan Moštek, narozený 22. září 2006 
Evě a Pavlovi Moštkovým

● Zara Žwaková, narozená 28. října 2006 
Kateřině Jančové a Romanu Žwakovi

● Lukáš Kolář, narozený 30. října 2006 
Ludmile Pačanské a Ladislavu Kolářovi
Všem co nejsrdečněji blahopřejeme 

k narození jejich dětí. -ou
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– Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí –

Letošní 17. listopad jsem jel slavit 
s manželkou a dvěma syny (10 a 13 let) 
do Kopřivnice. Promítal se film z letního
putování na kolech po „Dunajské stez-
ce“. Kromě vzpomínek účastníků a hle-
dání inspirace neúčastníků si diváci s se-
bou přinesli papáníčko a pitíčko, které 
společně konzumovali. Filmy a DVD 
došly a tak se vytáhly hudební nástroje, 
rozdaly zpěvníky. Brzo bylo poznat, co 
jsou místní hity.

V jedenáct večer se vše pěkně roz-

jíždělo. Kluci byli unaveni a tak jsme se 
rozloučili a vydali se pěšky ze středu 
města na okraj Kopřivnice, kde jsme 
měli zaparkované auto. Procházeli jsme 
sídlištěm a na jeho okraji jsme narazili 
na skupinku mládeže, která se loučila 
po nějaké akci a část se chystala k od-
jezdu. Již z dálky mně skupinka kluků 
a holek připadala zvláštní. Chovala se 
jinak než podobné skupinky vnímám 
ve svém okolí. Ale strach jsem neměl 
nebo ho alespoň nevnímal. Blížili jsme 
se blíž. Pořád jsem neslyšel žádné citos-
lovce ani skřeky. V tom nám uvolnili ces-
tu a pozdravili nás „dobrý večer“. I auto 
měli divné, nepískaly mu gumy.

Zažil jsem kulturní šok a ztratil identi-
tu, protože nevím, jestli je víc normální 
naše „doupě“ nebo to, co jsem zažil. Vím 
však, že existuje i jiný svět než je naše 
„doupě“.

Možná je to všechno náhoda, ale já to 

zažil, když jsem se vracel z „Domova dětí 
a mládeže v Kopřivnici“, kde je jedna 
ředitelka, tři hospodářští pracovníci, je-
denáct stálých pedagogů, sto externích 
spolupracovníků a na 22.000 obyvatel 
1.000 klientů. Budova stará, upravená 
vlastním přičiněním včetně venkovních 
prostor. Přístupná každému, kdo se při-
hlásí a není potížista. Kroužky vznikají 
a zanikají podle módy. Kromě kroužků 
dětí školou povinných probíhal nácvik 
divadla „výrostků“ a keramika mamin. 
Kvalifikace ředitelky? Strojní průmyslov-
ka. Chudáci stroje! Hurá děti.

V Grygově máme volný Dům služeb, 
nezřízené místo vedoucí zájmové čin-
nosti a spoustu věcí, které nechceme.

Nikdo se nenarodil teroristou. Pro-
středí si ho musí pěkně vychovat. Nasta-
vit životní hodnoty a dávat mu ty správ-
né příklady, aby to byla čest se odpálit 
a stát se hrdinou místního doupěte..

Spokojenost v životě přeje Svatopluk 
Lengál, Grygov 109.

17. listopad 2006

VEŘEJNÝ INTERNET FOND ROZVOJE 
 BYDLENÍ

Zastupitelstvo obce na svém zase-
dání dne 13. 12. 2006 schválilo vy-
hlášení výběrového řízení pro po-
skytování půjček z Fondu rozvoje 
bydlení na území obce Grygov pro 
rok 2007. 

Podmínky poskytnutí půjček 
upravuje obecně závazná vyhláška 
č.2/2003, je k nahlédnutí na Obec-
ním úřadě. Žádosti budou přijímá-
ny na Obecním úřadě v Grygově 
v termínu od 29. 1. 2007 do 28. 2. 
2007 do 17:00 hodin.

POPLATEK ZA SBĚR  
ODPADU NA ROK 2007

Zastupitelstvo obce na svém ve-
řejném zasedání dne 13. 12. 2006 
schválilo Obecně závaznou vyhláš-
ku obce Grygov č. 1/2006, kterou 
se mění Obecně závazná vyhláška 
obce Grygov č. 1/2005, o míst-
ním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování 
komunálních odpadů. Výše roč-
ního poplatku byla stanovena na 
295,- Kč na občana.   -ou

O tom, že rychlost připojení účastní-
ků k internetu není na přijatelné úrovní 
svědčí jejich stížnosti.  Ozývají se kritiky 
nejen na rychlost a kvalitu připojení, 
ale jsou případy, kdy se připojení neda-
ří vůbec. 

Současný stav je takový, že připojení 
celé obce (tzv. konektivita) je 3Mbit/s. 
Připojeno je do 90 klientů za měsíční 
poplatek 300,-Kč.

Obec tyto peníze přeposílá firmě
FOFRNET v plné výši. Síť vybudovala 
obec nákladem zhruba 160.000,- Kč 
a po několikaleté správě má hodno-
tu kolem 50.000,-Kč (odhad nám dě-
lala firma provozující podobnou síť). 
Takový stav je, mírně řečeno, pro obec 
a určitě i pro občany neuspokojivý.

Při nástupu do funkce jsme zjistili, 
že minulé vedení obce připravovalo 
smlouvu o převodu celé internetové 
agendy na Fofrnet. Obec by tak ušetři-
la peníze za administrační práce kolem 
rozúčtování poplatků klientům, což 
však zvládá bez problémů sama, a ztra-
tila by zároveň jakoukoliv finanční kon-
trolu nad poplatky. 

Ujišťujeme vás, že zatímco dosud 
tomuto tématu nebyla věnována po-
třebná pozornost, nyní došlo ke změně! 
Celou věc jsme přehodnotili, jednáme 
s partnery a usilujeme o uzavření smluv, 
které by umožnily, aby provoz, nejlépe 
od Nového roku, vypadal takto: 
– vyšší konektivita 4Mbit/s full duplex 

– spolehlivý místní pracovník (admin) 
zajišťující servisní služby uživatelům, 
se kterým by bylo možno zcela pruž-
ně řešit všechny problémy týkající se 
připojení

– nastavení pravidel a monitorování 
celé sítě

– po revizi paušálního měsíčního po-
platku (který by byl vybírán kromě 
uvedeného též za účelem vytvoře-
ní tzv. „rezervního fondu“ na servis 
a zdokonalování sítě) uvažujeme 
o jeho snížení, případně dalším na-
výšení konektivity (a tím rychlosti 
připojení).
Jednoduše řečeno se snažíme do-

sáhnout toho, abychom peníze vybra-
né od účastníků již neplatili jako zisk 
firmě (s výjimkou konektivity), ale ra-
ději je použijeme na další zvýšení ko-
nektivity, najmutí servisního technika, 
opravy a zdokonalení sítě. Z důvodu 
neziskovosti během příštího roku uva-
žujeme o snížení paušálního měsíční-
ho poplatku.

Celá popsaná transformace však 
nebude bezbolestná a přinese jistě 
provozní potíže. Zvláště první měsíce 
nového provozu budou vyžadovat tr-
pělivost účastníků a jejich spolupráci. 
Vás, občany, jsme chtěli informovat až 
budou všechna jednání zcela jasná, ale 
vzhledem k vašim častým připomínkám 
považujeme za vhodné vás s celou situ-
ací seznámit již teď.  -pch 
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– Není-li prosinec studený, bude příští rok hubený –

Jaromír Odstrčil
Před několika dny, přesně 28. října, 

oslavil 70. narozeniny občan Grygova 
pan Jaromír Odstrčil, kterému si k nim 
touto cestou dovoluji popřát vše nej-
lepší, především ať mu dobře slouží 
zdraví a vydrží i nadále jeho závidění-
hodný životní elán. 

Jako trochu opožděný symbolický 
dárek si dovoluji mu k nim věnovat 
tento příspěvek. Pana Jaromíra Od-
strčila, kterého si jako člověka vysoce 
cením, jsem poznal jako nenápadného 
a velmi skromného, moudrého a vá-
ženého člověka. Podle mého názoru 
si místo v Grygovské občanské galerii 
určitě zaslouží. 

Pana Jaromíra Odstrčila bych nazval 
takovým tatínkem (dnes možná spíše 
již dědečkem) všech grygovských ša-
chistů. Obětavě a zcela nezištně se po 
dlouhou dobu věnuje šachové mláde-
ži od těch nejmenších prcků. Má s ni-
mi neuvěřitelnou trpělivost, je k nim 
hodný a oni ho milují, mimo jiné pro 
jeho svérázný smysl pro humor. Jeho 
slavnými výroky při šachových partiích 

s malými dětmi jsou například: „Smá-
li se zbrojnoši hluboko nad notovou 
osnovou.“ a „Děkujeme Vám, že nešla-
pete trávník.“ Možná jsem nevybral 
ty nejtrefnější, ale nemohu si na další 
momentálně vzpomenout. Vy, co jste 
prošli jeho laskavou péčí, si jistě sami 
na nějaký vzpomenete. Jeho přístup 
k lidem, světu a životu odpovídá mé 
představě, jak se má žít v duchu křes-
ťanských zásad. Pro mne je pan Jaro-
mír Odstrčil člověkem s velkým Č. -js

Vážení čtenáři, s novým kabátem našich obecních novin jsme do nich zařadili také nové rubriky. Jednou z nich je Grygovská 
občanská galerie. Tato rubrika byla založena jako jakási zjednodušená místní obdoba jednoho z nejpopulárnějších českých 
dokumentárních seriálů GEN z dílny Fera Feniče. Chceme Vám v ní představit některé naše občany a sousedy, kteří ve svém ži-
votě něco zajímavého dokázali. O mnohých z nich ani nevíme, ačkoli je denně potkáváme. A tak jako se staré vyspělé civilizace 
učily z moudrosti svých starších, zkusme se poučit i my... Prvním hostem naší galerie je pan Jaromír Odstrčil.

GOG – GRYGOVSKÁ OBČANSKÁ GALERIE

Šachový kroužek
Šachový kroužek vede pan Jaromír 

Odstrčil. V současné době se schází jeho 
členové každý druhý pátek v 18.30 hod. 
v klubovně nad obchodem naproti kap-
ličky. 

Na žádost pana Odstrčila si dovoluje-
me jeho jménem pozvat do šachového 
kroužku všechny malé i větší zájemce 
o šachovou hru z řad dětí a mládeže. Ti 
nejlepší mohou v budoucnu očekávat 
zařazení do družstva, které reprezentuje 
naši obec v okresním šachovém přebo-
ru, jehož členové postupně stárnou a je 
žádoucí je nahradit mladými borci. 

Současně tlumočíme prosbu zejmé-
na rodičům dětí, navštěvujících šachový 
kroužek, ale i jiným občanům Grygo-
va, o výpomoc s vedením začátečníků 
v kroužku, popř. příležitostně při koná-
ní různých šachových akcí v obci (např. 
s přípravou turnajů). „Ochotníci“ a zá-
jemci o činnost v kroužku se mohou 
kdykoli zkontaktovat s panem Odstrči-
lem na tel. č. 585 393 281, popř. v jeho 
bydlišti v Grygově č. 158 (přímo naproti 
vchodu do sokolovny). -tk 

Celkem rychle se nám v Grygově roz-
máhají ne zcela tradiční sporty. Jedním 
z nich je florbal. Hoši jsou plni nadšení
a aktivity. Prostě draci. Na starost si je 
vzal nový člen obecního zastupitelstva 
pan Vladimír Vašo, který si se svými 
dobrovolnými svěřenci výborně rozu-

mí. Holt to s „draky“ umí. Další zájemci 
mohou získat informace na telefonním 
čísle 602754023 (pan Vašo). Další fotky 
jsou z prvního tréninku florbalových
benjamínků z Grygova. Ukázat florbalo-
vé základy jim přišel Tom Baďura (člen 
grygovských draků). -pch

Grygovští draci
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– Když měsíc o vánocích ubývá, rolníku úrody přibývá –

K slavnostnímu přípitku je vhodné 
a případné nalít si čistého vína. Končí rok, 
který nám přinesl na základě výsledků 
demokratických voleb změny ve vedení 
obce. Spousta z nás si jistě klade otázku, 
zda nám a naší obci tyto změny budou 
ku prospěchu. To ukáže především čas. 
Také k tomu může každý z nás svojí troš-
kou přispět. 

Rok 2006 byl předchozím vedením 
obce halasně prezentován jako rok oslav 
700. výročí obce Grygova. Zpočátku „ob-
jevitelé“ či spíše „stvořitelé“ tohoto výročí 
byli opatrnější a označovali ho opatrněji 
jako 700. výročí první zmínky o obci Gry-
gov. Jistě věděli proč. Když prošlo bez 
povšimnutí toto pojmenování, došlo ne-
nápadně k jeho přejmenování na defini-
tivní honosné 700. výročí obce Grygova. 
Nemohu se ubránit dojmu, že šlo o pro-
myšlenou předvolební politickou kalku-
laci. Jak již všichni víme, nebyla nakonec 
nic platná. 

Jak to tedy opravdu bylo s počátky 
obce Grygov? Abych předešel nedoro-
zumění, předesílám, že se nesnažím zpo-
chybnit několikasetletou historii obce. Na 
tu jsem naopak hrdý. Předpokládám, že 
je nepochybnou historickou skutečnos-
tí, že král Václav III. daroval v roce 1306 
městu Olomouc území, na němž měla 
být vybudována ves, německy zvaná Au 
(niva, louka). Následoval však vleklý spor 
o darované pozemky, který se podařilo 
uzavřít teprve v roce 1352. Právě tento 
spor byl patrně důvodem k německému 
označování zmíněného místa jako Krieg-
-Au (sporná niva), z čehož bylo odvozeno 
pozdější německé Kriegaw a ještě později 

české Grygov. Vzhledem k tomu, že obec 
podle historických zdrojů byla založena 
až po vyřešení sporů o darované území, 
a to někdy po roce 1352, bych měl zato, 
že by 700. výročí obce Grygov měli raději 
oslavit až naši potomci, budou-li mít chuť 
a potřebu se takovým výročím zabývat, 
nejdříve v roce 2052. Ale to by vlastně 
nebylo spolehlivým 700. výročím obce. 
Zcela solidní a nejjistější by bylo 700. let 
Grygova pořádně oslavit až v roce 2093, 
tedy 700 let poté, co s naprostou jistotou 
dochované historické prameny zmiňují 
existenci Grygova jakožto Kriegaw. S le-
tošním 700. výročím obce Grygov v tom-
to kontextu bychom mohli vzbuzovat 
dojem, že žijeme ve slavné obci, kde zítra 
znamená již včera (cosi podobného tu již 
kdysi byla a vzpomeňme, jak to dopadlo). 
Anebo že slavíme 700 let obce 13 let po 
jejím 600. výročí. Že by to bylo potvrze-
ním toho předvolebně propagovaného 
bouřlivého vývoje obce v posledních de-
seti letech, který předběhl dokonce i čas? 
To už se dostáváme do sféry Einsteino-
vy teorie relativity, která přesahuje mé 
omezené chápání, a tak raději své úvahy 
ukončím. 

Přesto mám zato, že poněkud uměle 
„vyrobené“ výročí přineslo cosi dobrého. 
Mám na mysli pěknou publikaci GRYGOV 
1306-2006, která obsahuje bohatý souhrn 
dostupných historických informací o Gry-
govu. Text na straně 11 publikace dává za 
pravdu tomu, že rok 1306 je skutečně jen 
rokem první zmínky o území, na kterém 
později někdy po roce 1352 byl vybudo-
ván Grygov: „Teprve po dosažení tohoto 
smíru (1352) mohli Olomoučané přikročit 

k naplnění donace krále Václava, povolat 
kolonisty a založit novou ves, která se 
ovšem v dochovaných písemných pra-
menech objevuje až v roce 1393 pod ná-
zvem Kriegaw.“ 

Na výročích však v životě nezáleží, 
jak praví lidská zkušenost. To důležité 
je obsah a kvalita našeho denního žití 
a prožívání. Podstatná je naše vnitřní 
spokojenost, kterou ovlivňují především 
vztahy k našim nejbližším, ale též k ostat-
ním spoluobčanům. Co bych vám (i sobě) 
do nového roku 2007 přál? Aby v Grygo-
vě zavládl klid a pohoda. Aby z duší úpl-
ně všech lidí zmizela zášť, zloba, závist, 
nenávist a pomstychtivost. Přečtěte si, co 
napsal již v roce 1924 můj oblíbený spi-
sovatel pan Karel Čapek: „Dnešnímu svě-
tu není třeba nenávisti, nýbrž dobré vůle, 
ochoty, shody a spolupráce; je mu třeba 
vlídnějšího morálního klimatu; myslím, 
že by se s trochou obyčejné lásky a srdeč-
nosti daly ještě dělat zázraky.“ Lépe než 
on bych to snad vyjádřit nedokázal. Jako 
by tady u nás v posledních týdnech byl 
a promlouval k nám...

A jak na to? Zdravme se, podávejme 
si ruce, spolupracujme a pomáhejme si, 
smýšlejme o druhých pozitivně a čistě, 
hledejme na druhých to kladné, přej-
me druhým úspěch, spokojenost, štěstí 
a zdraví, nešetřme úsměvem a uznáním, 
buďme sebekritičtí, zlo oplácejme dob-
rem. Uděláme to vlastně pro sebe, proto-
že toto vše se nám několikanásobně vrátí 
a budeme se spolu v Grygově cítit všichni 
příjemně. Všem lidem v Grygově přeje do 
nového roku 2007 zdraví, spokojenost, 
lásku a klid v duši. -js

Novoroční přípitek 

Chcete se veřejně projevit? Sdělit 
svůj názor ostatním občanům Grygo-
va? Upozornit na nějakou zajímavou 
akci? Informovat ostatní o své zájmové 
činnosti či zajímavých zážitcích? Přispět 
svým názorem k dění v obci? Kritizovat 
nedostatky? Pochválit něco či někoho? 
Nebo si jen přečíst, co se aktuálně v Gry-
gově a okolí děje, chystá, kazí, vylepšuje 
a co si o tom kdo myslí? Najít nějaké za-
jímavé internetové odkazy či tipy na vý-
let? Přečíst si vtípek nebo citát klasika? 
Vzkázat něco vedení obce? Navrhnout, 
aby něco v Grygově bylo realizováno 
a případně poradit, jak na to? Požádat 
zastupitele obce o vysvětlení něčeho, co 
vám není jasné? Pak navštivte GOF ne-
boli GRYGOVSKÉ OTEVŘENÉ FÓRUM

Jeho hlavním účelem je umožnit rea-
lizaci svobody projevu každému občanu 
Grygova, který je ochoten zachovávat 
jeho pravidla (respektovat požadavek 
slušnosti a zákonnosti), aby se mohl ve-
řejně vyjádřit k věcem veřejným, přede-
vším týkajícím se obce Grygova. Lze to 
vyjádřit i méně vznešeně - můžeme si 
v GOF spolu navzájem pokecat o tom, 
co nás zajímá, těší nebo trápí. Záleží jen 
na vás, zda tak učiníte pod svým skuteč-
ným jménem, přezdívkou či zcela ano-
nymně. Systematika fóra a fungování 
budou případně i na základě vašich při-
pomínek upravovány tak, aby bylo co 
nejpřehlednější a uživatelsky přívětivé. 

Je předpoklad, že časem se podaří 
více zapojit i zastupitele obce, abychom 

do obecních záležitostí jako občané 
více viděli a mohli posoudit, jak to kte-
rý z nich s námi občany myslí otevřeně 
a upřímně, když v předvolebním klání 
se bezvýjimečně prezentovali jako lidé, 
kteří chtějí působit ve funkcích pro lidi 
a s lidmi. Nové vedení obce má teď ne-
pochybně spoustu práce se zvládnutím 
jejich nových životních rolí, a tak k nim 
buďme trochu shovívaví. U každého no-
vého ministra či funkcionáře obce nutno 
respektovat nějakou tu „dobu hájení“, 
zpravidla to bývají tři měsíce nebo 100 
dnů. Poté bychom již mohli očekávat, že 
GOF bude plnit i úlohu občanské kont-
roly nad prací představitelů obce a k je-
jich vzájemné komunikaci s občany. 

Do GOF se dostanete na interne-
tu prostřednictvím rubriky FÓRUM na 
www.grygov.cz.  -js

Vox populi - vox dei, hlas lidu – hlas Boží 
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– Když v prosinci mrzne a sněží, úrodný rok na to běží –

VÁNOČNÍ KONCERT
V kapli svatého Jana Nepomuckého v Grygově  

v sobotu 30. prosince 2006 vystoupí  

KOMORNÍ PĚVECKÝ SOUBOR  
 evangelického sboru v Olomouci  

(Vstupné dobrovolné)

Sbor dobrovolných hasičů Grygov
Vás srdečně zve na

SPOLEČENSKÝ PLES
který se bude konat 28. ledna 2006 ve 20 hodin v sokolovně.

K tanci a poslechu hraje hudební
skupina KARTÁGO.

Vstupné 40,- Kč  ●  Bohatá tombola  ●  Občerstvení zajištěno. 

aktuálně
Obec Velký Týnec, mikroregion Království 
a Církev římskokatolická ve Velkém Týnci

pořádají

VÁNOČNÍ KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY

České pastorely v proměnách staletí

Chrám Nanebevzetí Panny Marie  
ve Velkém Týnci

pondělí 25. prosince 2006 17 hodin

Účinkují:
Chorus Marianus Tršice

pod vedením J. Navrátilové
Svatocecilský orchestr Olomouc

pod vedením J. Gottwalda
Ludmila Chodilová, Alece Kučerová, Kateřina 

Pešková – sólo soprán
Eva Maňásková – sólo mezzosoprán

Jan Ondrejka – sólo tenor
Vladimír Třebický, Radek Leszynski – sólo bas

Jiřina Navrátilová – varhany
Řídí:

Jan Gottwald

Program:
České pastorely 17. – 19. století od Š. Brixiho,  

J. J. Ryby, J. I. Linka, J. Lokaje a dalších

Vstupné dobrovolné



Grygovské noviny Strana 7

Byla zahájena v květnu 2006. Obec 
na ni získala účelovou dotaci ze státní-
ho rozpočtu pro rok 2006 ve výši 14,9 
mil. Kč. Přes všeliké potíže se ji podařilo 
úspěšně dokončit a dne 7.12.2006 byla 
stavba zkolaudována. Správněji by se 
mělo mluvit spíše o rekonstrukci mateř-
ské školy, protože právě rekonstruovaná 
část budovy bude sloužit převážně těm 
nejmenším drobečkům. Současně byla 

vybudována kuchyně a jídelna pro ško-
lu. Zbývá již jen odstranění drobných 
nedostatků a provoz může začít. Jen 
abychom měli dost těch, kteří budou 
budovu používat. Naštěstí do obce při-
cházejí lidé s malými dětmi a také stá-
vající občané se v reprodukci činí. Teď 
budou mít další motivaci v krásném 
prostředí, které jejich děti čeká. Snad se 
v dohledné době dočkáme i II. etapy re-

konstrukce budovy základní školy, jejíž 
neopravená část teď vedle té rekonstru-
ované parádu zrovna nedělá. Víte, že bu-
doucí vnější vzhled rekonstruované bu-
dovy byl konzultován i se žáky školy a ti 
měli podstatný vliv na to, jak bude jejich 
škola vypadat? V případě první etapy re-
konstrukce rozhodně vybrali dobře. Do 
školy se jim teď bude chodit radostněji. 
Nakonec, posuďte sami...  -tk 

– Je-li studený prosinec, hodně práce bude mít žnec –

I. etapa rekonstrukce budovy základní školy 
(virtuální prohlídka) 
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Dobré tradice se sluší ctít. Možná 
právě proto proběhlo letos opět dne 5. 
12. 2006 v 17 hodin tradiční slavnostní 
rozsvícení vánočního stromu za gry-
govskou kapličkou. Občany, kteří se 
dostavili v hojném počtu i se svými ra-
tolestmi, stručně přivítal pěknými slovy 
novopečený pan starosta ing. Tomáš 
Kubáček a vyzval přítomné děti, aby 
nahlas zavolaly své přání k rozsvícení 
stromu. Strom neodolal a na pokyn 
mnoha dětských hlásků se rozzářil stej-
ně jako jiskřičky radosti v jejich upřím-
ných očích. 

Poté pan starosta popřál všem pří-
tomným hezké prožití zbytku advent-
ního času a vánočních svátků a již při-
šly pod taktovkou svých pedagogů na 

řadu děti z mateřské a základní školy 
se svým milým pásmem koled, říkanek 
a písniček. Zazněla i kytara a flétničky.
Poté se dostavila notoricky známá a pro 
svoji popularitu naprosto nezbytná tro-
jice Mikuláš, Čert a Anděl, která rozdala 
dětem sladké mikulášské dárečky. Děti 
i dospělí si přišli na své v nedalekých 
stáncích, připomínajících tak trochu 
vize klasiků komunismu tím, že v nich 
bylo „zboží“ zdarma. Krásně zdobené 
perníčky, teplý čaj, chléb se sádlem 
nebo pomazánkou a cibulí a sladkosti 
kombinované s milou a ke konzumaci 
povzbuzující obsluhou, vlastně takové 
malé a hřejivé příjemno na druhou. Pří-
tomní měli také možnost podpořit za-
koupením jejich drobných výrobků děti 
ze školy. -js

Slavnostní rozsvícení vánočního stromu 2006
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