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Sdružení Zlatý erb vyhlásilo již devátý 
ročník soutěže Zlatý erb 2007. Soutěž je 
pořádána ve spolupráci se sdružením 
Český zavináč, Svazem měst a obcí ČR, 
portálem Města a obce online a kon-
ferencí ISSS. Soutěž je součástí iniciativ 
v rámci kampaně Březen – měsíc Inter-
netu. Osobní záštitu nad soutěží převzal 
ministr vnitra a ministr informatiky Ivan 
Langer. Nad cenou o nejlepší elektronic-
kou službu převzal osobní záštitu prezi-
dent Nejvyššího kontrolního úřadu Fran-
tišek Dohnal. 

 
Soutěžilo se ve třech kategoriích:  
   1. nejlepší webové stránky města 
   2. nejlepší webové stránky obce 
   3. nejlepší elektronická služba

Grygov přihlásil do kategorie „nejlep-
ší elektronická služba“ naše GRYGOV-
SKÉ OTEVŘENÉ FÓRUM (GOF) a získal 
1. místo v krajském kole soutěže!

Slavnostní ceremoniál a předání cen 
krajského kola se konal dne 28. března 
2007 v Kongresovém sále sídla Olo-
mouckého kraje v Olomouci. Grygov 
kromě ocenění obdržel také výhru – di-
gitální fotoaparát Olympus.

GOF vznikl 28.10.2006 jako spontán-
ní nápad dvou občanů Grygova (dnešní 
redakce fóra - administrátora a globál-
ního moderátora) v reakci na nevyho-
vující původní neredigované obecní 
fórum, které bylo nepřehledné a ne-
chutně poznamenané vypjatou atmo-
sférou místních voleb. Od 13.11.2006 je 
oficiálním obecním fórem. 

GOF je moderované fórum, jehož úče-
lem je umožnit realizaci svobody proje-
vu každému občanu Grygova, který je 
ochoten zachovávat jeho pravidla, aby se 
mohl veřejně vyjádřit k věcem veřejným, 
především týkajícím se obce Grygova. 
Fórum umožňuje občanům vyjadřovat 
se svobodně k řešení obecních záležitos-
tí, komunikovat s vedením obce a ostat-
ními členy zastupitelstva, uplatňovat své 
návrhy, podněty, připomínky a stížnosti. 
Fórum zároveň umožňuje komunikaci 
mezi občany navzájem buď veřejnou 
nebo prostřednictvím soukromých 
zpráv, sdílení společných zálib a zájmů, 
všestrannou bezprostřední demokratic-
kou diskuzi a oznamování novinek. Je 
projevem přímé demokracie a plní úlohu 
občanské kontroly nad prací představite-
lů obce. Je na rozhodnutí občana, zda vy-
stupuje ve fóru pod svým jménem nebo 
anonymně (pod tzv. nickem). Registro-
vaný uživatel má ve fóru podstatně větší 
možnosti. 

V čem GOF zasloužilo ocenění? 
1)  v jeho grafické úpravě, snadnosti a pruž-

nosti použití, přehledném členění, 
2)  v možnosti občanů komunikovat též 

prostřednictvím soukromých zpráv, 
3)  v moderování nezávislým globálním 

moderátorem, který diskuzi usměrňuje 
a zajišťuje, že fórum není zneužíváno 
k nezákonným a nežádoucím aktivi-
tám, zásahům do práva na ochranu 
osobnosti apod., čímž trpí většina po-

dobných aktivit a pro kteréžto důvody 
bývají fóra mnohdy rušena, 

4)  v jeho životaschopnosti a návštěvnosti 
(od jeho vzniku za 5 měsíců bylo shléd-
nuto uživateli již 180 000 jeho stran),

5)  vznik fóra ani jeho provoz obec praktic-
ky nic nestojí, neboť se o něj starají ve 
svém volném čase a bez nároku na od-
měnu jeho tvůrci - dva „nadšenci“ (po 
stránce technické administrátor a sou-
časný místostarosta obce Petr Chra-
mosta, po stránce obsahové globální 
moderátor a občan obce J.S.), fórum 
využívá volně šiřitelný programový zá-
klad, 

6)  jelikož jde o fórum obce, kontrolní 
funkci nad dodržováním objektivního 
přístupu administrátora a globálního 
moderátora v souladu s účelem fóra 
má starosta obce. 

Vše další nejlépe zjistíte nahlédnutím 
do fóra samotného. 

Závěrem Vám chci sdělit, že služba 
GOF se v celostátním kole soutěže Zlatý 
erb umístila na 13. místě.

Pro ty z Vás, kteří nemáte přístup na 
internet a nemůžete se tak na fórum 
podívat, jsme připravili přílohu nazva-
nou Grygovské literární a společenské 
poklesky, která sestává z příspěvků glo-
bálního moderátora fóra pana J.S.

Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce Grygov

Grygov oceněn v soutěži Zlatý erb!

Grygovské NOVINY
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Ve středu 24. ledna 2007 se v naší zá-
kladní škole konal zápis dětí do 1. třídy. 
Na jeho přípravě a zdárném průběhu se 
podílely třídní učitelky, paní vychovatelka 
i děti ze školní družiny. Mottem celého zá-
pisu bylo usměvavé sluníčko, které svými 
paprsky provázelo děti po jednotlivých 
stanovištích, kde hravou formou plnily 
tyto úkoly: poznávaly základní geometric-
ké tvary a barvy, vyprávěly podle obráz-

ků, vyhledávaly známé číslice a písmena, 
určovaly počet, kreslily postavu, přepi-
sovaly předepsané tvary, přednesly bás-
ničku nebo zazpívaly oblíbenou písničku. 
O každé dítě pečovala jeho „víla“, která 
ho provázela celým zápisem. Na závěr si 
děti mohly prohlédnout školu a pohrát 
si s hračkami školní družiny. Při odchodu 
dostaly na památku malý dárek, který 
pro ně vyrobily děti ze školní družiny.

Bylo zapsáno 10 dětí, z nich 5 chlapců 
a 5 děvčat. Všem budoucím školákům 
přejeme, aby se ve škole naučili hod-
ně potřebných i zajímavých věcí, získali 
spoustu pěkných zážitků ze školních akcí, 
našli si zde nové kamarády a aby se jim 
mezi námi líbilo.

Mgr. Anna Škarabelová, ředitelka školy

Zápis do 1. třídy

Co je to Noc s Andersenem, určitě již 
všichni víte. Je to kouzelná noc, kdy se jako 
zázrakem otvírají knihovny se všemi svý-
mi poklady, kdy je dovoleno hrát si mezi 
regály plnými pohádek a dobrodružných 
příběhů, kdy se smí v blízkosti knih mlsat, 
a dokonce si vedle nich na podlaze roz-
balit spacák a doufat, že některý z tajem-
ných příběhů uvězněných v policích nám 
při spánku tiše vklouzne do snu. Vůbec 
nezáleží na tom, kolik nám ráno bylo let, 
v Noci se všichni stávají dětmi a hlavně... 
obdivovateli příběhů.

My jsme Noc strávili v základní škole, 
protože prostory knihovny nemají tako-

vou kapacitu, jakou jsme pro letošní noc 
potřebovali, přihlašuje se stále více a více 
dětí. Večer se nás sešlo 26 dětí, paní ředi-
telka školy, paní vychovatelka a také já, 
paní knihovnice. Následovně nás navští-
vili pan starosta s panem místostarostou, 
kteří přinesli nádherné knihy. Někteří rodi-
če dětí věnovali  domácí koláče a buchty.  
Následovaly soutěže, pohádkové kvízy, 
předvádění pohádek pantomimou a ta-
ké povídání o H.Ch.Andersenovi, J.Ladovi 
a jiné. Po večeři se jen zaprášilo, dětem se 
vůbec nechtělo jít spát a to jsme měli vě-
kové rozhraní od 6 -12 let. Od 23.30 jsme 
pořádali noční pohádkovou hru, které se 

také zúčastnili pan starosta s panem mís-
tostarostou. Děti byly opravdu nadšené, 
slovy nedokážu popsat, co se vše dělo, 
radost působí nejen rozzářená očka dětí, 
ale i vědomí, že jsme pomohli vzbudit zá-
jem dětí o čtení. Spát se šlo v 02.00 a vstá-
vání děti přepadlo v 5.30–6.00 ráno, takže 
jsme ve své podstatě moc nespali, ale to 
nikomu nevadilo, protože to byla nádher-
ná a pohádková noc. Těším se s Vámi ně-
kdy příště, Noc s Andersenem 2007 skon-
čila, ať žije Noc s Andersenem 2008! 

Irena Kotlánová, knihovnice

Noc s Andersenem

Maškarní dětské radovánky
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Možná nevíte, že v obci Grygov vznikla 
základní škola již před více než 130 lety. 
Přesněji řečeno, od 1. září roku 1874 zača-
la nová budova školy sloužit 80 grygov-
ským žákům.  V roce 1880 již měla 129 
žáků,  na přelomu tisíciletí jich bylo okolo 
60 a ve školním roce 2006-2007 naši školu 
navštěvuje 33 žáků. 

Naše základní škola je nyní trojtřídka. 
Vzdělává se zde 33 žáků ve třech třídách 
a 5 ročnících. Můžete si říci, že to s naší 
školou jde pěkně z kopce, když máme 
tak málo žáků. Chtěl bych však na tomto 
místě trochu pohovořit o naší škole a o je-
jím smyslu pro obec.

Počet dětí navštěvujících naší školu je 
ovlivněn dvěma základními faktory. Prv-
ním z nich je počet narozených dětí v obci, 
který klesá od devadesátých let minulého 
století, ale demografický vývoj naznačuje, 
že počet žáků školy se začne postupně 
zvyšovat. Již ve školním roce 2008–2009 
by jich mělo být 40, v roce následujícím 
pak dokonce 49. Tyto počty budou také 
ovlivněny novou výstavbou rodinných 
domků, která v naší obci probíhá a bude 
nadále pokračovat.

Druhým faktorem je rozhodnutí rodičů, 
do které školy své děti umístí. Velkou roli 
zde hraje zaměstnání rodičů, kteří ve vel-
ké míře dojíždějí za prací do Olomouce 
či Přerova a své děti mnohdy umísťují 
do škol v těchto městech, v blízkosti své-
ho pracoviště, aby neztráceli čas přejíždě-
ním. V některých případech jde možná 
také o obavu z možné špatné kvality po-
skytnutého vzdělání.

Ačkoli počet žáků výrazně klesl, pře-
sto (anebo PRÁVĚ PROTO) naše malá 
vesnická škola rodinného typu má svým 
žákům co nabídnout. Výchovně vzdělá-
vací proces probíhá podle vzdělávacího 

programu „Základní škola“ a je zabezpe-
čován plně kvalifikovanými pedagogic-
kými pracovníky. Ke zvýšení aktivity žáků 
je využívána učebna výpočetní techniky 
i netradiční metody a formy práce (např. 
skupinové, kooperativní a projektové vy-
učování). Děti dnes mohou navštěvovat 
tyto kroužky: výtvarný, keramický, pohy-
bových her, angličtina hrou, počítačový 
či další v rámci školní družiny. Všechny ve-
dou učitelé naší školy. Ve spolupráci s LŠU 
v Olomouci je zabezpečena také výuka 
hry na hudební nástroje.

Návštěvy divadelních představení a vý-
chovných koncertů, jakož i zabezpečení 
základního plaveckého výcviku a pravi-
delné ozdravné pobyty školy v přírodě, 
se staly samozřejmostí.

Škola ve spolupráci s mateřskou školou, 
SRPŠ a obecním úřadem pořádá i další 
tradiční akce jako Rozloučení s prázdni-
nami, lampiónový průvod k výročí vzniku 
ČSR, Mikulášský jarmark, Dětské maškarní 
radovánky, Vítání jara, školní akademie 
ke Dni matek či Den dětí.

Stará budova školy byla v roce 2006 
rekonstruována nákladem bezmála 15 
milionů Kč, nově jsou zde umístěna 2 od-
dělení mateřské školy a nová školní výva-
řovna. Ve druhé etapě rekonstrukce bude 
na nové budově provedena přístavba 
2. podlaží s novými prostorami pro škol-
ní družinu a větší tělocvičnou, kabinetem 
a sociálním zařízením. Na obnově školní 
zahrady a hřiště se již začalo pracovat. 
Obecní úřad navíc přispívá na provoz 
základní školy v Grygově ročně více než 
jedním milionem korun. Proto, aby škola 
z naší obce nezmizela.

V čem spatřuji zásadní výhody pro výu-
ku dětí v malotřídkách:
•  škola neslouží jen ke vzdělávání dětí, 

je neodmyslitelnou součástí života obce, 
vesnice bez školy nepřitahuje nové rodi-
ny a postupně stárne

•  děti si vytvoří silnější pouto s učiteli, 
ti zase mají blíže k rodičům, všichni se 
znají a potkávají daleko častěji než jen 
na třídních schůzkách. Učitelé znají děti 
jménem ještě než usednou do lavic. Ne 
jako ve velké škole ve městě, kde si uči-
telé nepamatují jména dětí pomalu ještě 
v pololetí.

•  děti jsou ve třídě se svými kamarády 
z vesnice, je to pro ně přirozené prostře-
dí 

•  šikana, záškoláctví nebo drogy zde ne-
hrozí tolik jako ve větší škole, natož 
ve městě

•  děti mohou s družinou do lesa a s příro-
dou mají daleko užší kontakt

•  děti zde mají větší klid, dalo by se říci, 
že jim vlastně prodlužujeme dětství

•  pro učitele znamená malý počet dětí 
také mnohem větší možnost s dětmi 
pracovat

•  děti, které časem přejdou na větší školu, 
své vrstevníky předčí třeba v samostat-
nosti či jiným žebříčkem hodnot 

Jako starosta obce, která je současně 
zřizovatelem příspěvkové organizace Zá-
kladní škola a Mateřská škola Grygov Vás 
chci požádat, abyste nám pomohli pokra-
čovat v dlouhodobé existenci základní 
školy v Grygově, abyste své děti umístili 
do takové školy, kde je jim dobře, kde 
je jim věnována náležitá péče a kde jsou 
doma. 

Pro získání dalších informací jsem Vám 
kdykoli k dizpozici já nebo paní ředitelka 
Mgr. Anna Škarabelová.

Váš Tomáš Kubáček, starosta obce

Chvála malotřídek
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Lubomír Pleva
(* 31.7.1929  † 1.8.1998)

Fenomenální hudebník Lubomír Pleva 
se narodil v Grygově u Olomouce. Vystu-
doval Filozofickou fakultu Univerzity Pa-
lackého v Olomouci. Stal se jedním z neju-
znávanějších hráčů na foukací harmoniku 
na světě. Působil jako středoškolský pro-
fesor v Přerově, byl primášem cimbálové 
muziky, spoluautorem učebnic, zejména 
(jak jinak než) Foukací harmonika. Věnoval 
se i atletice - stal se dokonce dorostenec-
kým mistrem republiky v hodu oštěpem. 

Srdcem byl však muzikant. Je zajímavé, 
že ve hře na foukací harmoniku, kterou při-
vedl k dokonalosti, byl samouk! Začal na 
ni hrát, když mu bylo šestnáct. Dokázal, že 
foukací harmoniky jsou nejen mnohotvár-
ným sólovým nástrojem, ale že mají též 
své rovnoprávné místo v rodině nástrojů 
orchestru. Když na jednom zahraničním 
turné přidal svůj vlastní dodatek ke Corel-
liho skladbě, napsal o něm místní tisk, že 
„překročil technické možnosti nástroje“.  

Za svůj život pořídil stovky nahrávek, 
které vyšly na LP deskách a CD. Nahrával 
hudbu k rozhlasovým hrám, televizním fil-
mům a v televizi měl několik recitálů (po-
prvé v roce 1957). Vystupoval jako sólista 
i s mnoha orchestry (Ostravským rozhlaso-
vým, Studio Brno, Gustava Broma, Václava 
Hybše, Karla Vlacha, TOČR). Hrál též na 
mnoha místech v zahraničí, např. jen v Ka-
nadě v roce 1974 absolvoval 182 vystou-
pení (!) v Montrealu, Torontu, Quebecu 
a Ottavě. V roce 1980 vystupoval s orches-
trem Ladislava Štaidla na Galakoncertu Čs. 
televize pro Eurovizi a Intervizi ve Sporting 
Clubu Monaco v Monaku. K nejvýznam-
nějším okamžikům jeho kariéry patřilo 
úspěšné vystoupení na závěrečném ga-
lakoncertu v Detroitu v USA v roce 1991. 
Mistr Pleva byl vybrán do poroty obnove-
ného mistrovství světa, které se konalo ve 
Spojených státech. 

Naposledy vystoupil několik měsíců 
před smrtí před přerovskými diváky již 
po těžké nemoci při křtu CD Přerovské 

nocturno na oslavě 40. narozenin přerov-
ského Academic jazz bandu. CD sestavil 
Jaroslav Wykrent a obsahuje jedenadvacet 
orchestrálních nahrávek z let 1975-1992. 
Zahrál zde z něj ukázku. Diváci aplaudova-
li preciznímu výkonu mistra, jehož umění 
ani po letech neztratilo na jistotě a profe-
sionální úrovni.  

Stal se čtyřnásobným mistrem světa 
ve hře na foukací harmoniku:
1. 1971 – MS Eindhoven (Holandsko)
2. 1973 – MS v Ieper (Belgie)
3. 1974 – MS -  vyhodnocení podle magne-

tofonových záznamů sou-
těžních nahrávek.

4. 1975 – MS Offenburg (Německo)

Po jeho smrti napsal jeho přítel Břetislav 
Uhlář do novin článek, ve kterém uvedl: 
„ Lubomíre, ... bolestně se mi píšou tyto 
řádky, zpráva o tvé smrti hluboce zarmou-
tila stejně mě, jako tvé nejbližší, přátele, 
hudební odborníky, ale i množství tvých 
žáků .... Uměl jsi se dokonale koncentrovat 
na každé domácí i zahraniční vystoupení. 
Měl jsi noblesu, nikdy jsi neztrácel humor, 
houževnatost, fandil jsi sportu a jako kan-
tor i spravedlnosti ... Lubomíre, budeš nám 
moc chybět...“  -js-

Za laskavé poskytnutí materiálů a infor-
mací k napsání příspěvku děkujeme paní 
Anně Bundilové, mistrově sestře, občance 
Grygova. 

Grygovská občanská galerie (GOG)

Družstvo A64 Valoz Grygov vstupovalo 
do uplynulého ročníku extraligy s nej-
mladším kádrem celé soutěže (již po ně-
kolikáté). A tato dlouholetá sázka na mla-
dé se začíná vyplácet - tahouny družstva 
byli Štěpán Žilka (18 let, 5 bodů ze 6 partií), 
David Kaňovský (20 let, 5 z 9), Richard Bio-
lek ml. (16 let, 3 z 5) a především naši polští 
hosté Michal Luch (18 let, 5,5 z 9 na 1.-3. 
šachovnici!) a Standa Zawadzki (22 let, 4,5 

ze 7). Jediným méně úspěšným juniorem 
byl Karel Malinovský (18 let, 1,5 z 6), jehož 
bodový zisk byl poznamenán studijními 
povinnostmi (příprava na maturitu). Zku-
šení hráči se mladými nechtěli nechat 
zahanbit a také přispěli důležitými body 
- velmistr Vlastimil Babula (4 ze 7 na 1. ša-
chovnici), Richard Biolek st. (5,5 z 11 na 2.-
4. šachovnici), Sergej Veselovsky (4,5 z 9), 
Radek Sluka (5 z 11) a Petr Buchníček (1,5 

ze 2). Sezóna se vůbec nepovedla velmist-
ru Mikuláši Maníkovi, jehož jediný půlbod 
z 5 partií je málo. Celkové 7. místo z 12 
družstev není špatné a věřím, že vzhle-
dem k získaným zkušenostem můžeme 
do budoucna hledět s optimismem.

Komentář kapitána družstva, mezinárod-
ního mistra Richarda Biolka st.

Tečka za účastí družstva A 64 Valoz Grygov 
v extralize šachu České republiky 2006/2007

Kapitán družstva – mezinárodní 
mistr Richard Biolek 

Mezinárodní velmistr
Vlastimil Babula

Mezinárodní velmistr
Mikuláš Maník

Šachový spisovatel a přispěvatel 
do GOF David „Dejf“ Kaňovský
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Regionální přebor šachu
Také nejnižší šachová soutěž má po 

sezóně. Grygovským borcům - druž-
stvu A 64 Grygov „C“ - se v ní vedlo 
celkem dobře. Za téměř absolutní „věr-
nost“ družstvu je namístě pochválit 
kapitána Jaromíra Odstrčila, Jaroslava 
Šobáně a Františka Netopila. Většinu 
zápasů absolvovali i Šárka Hejhalová, 
Michal Škarabela a Albert Sukaný. Je-
den zápas si zahrál i benjamínek druž-
stva - náhradník Adam Sukaný. Mladí 
adepti postupně dostávají šanci. Druž-

stvo stárne a je třeba zaškolit nástupce. 
Je velkou škodou, že Libor Kalas a Edu-
ard Schwarz nemají vždy možnost se 
zápasů zúčastnit, protože pokud hráli, 
byli vždy úspěšní. Naprostou jednič-
kou letošní sezóny byl ovšem Franti-
šek Netopil, neboť neprohrál žádný 
zápas, ač jich odehrál podstatně více 
než oba posledně jmenovaní. Kuriozi-
tou nepochybně bylo konání prvního 
kola souběžně s extraligou družstev 
v grygovské sokolovně. Nejnižší a nej-

vyšší soutěž České republiky rozhodně 
běžně neprobíhají společně v jedné 
místnosti.

Z devíti kol se našemu družstvu po-
dařilo vyhrát šestkrát, z toho dvakrát 
dokonce zcela suverénně 4:1 (viz ob-
rázky), což je opravdu slušná bilance 
sezóny. Díky ní jsme mezi deseti účast-
níky regionálního přeboru šachových 
družstev skončili podle neoficiálních 
zpráv došlých před uzávěrkou celkově 
druzí.  -js-

A 6� Grygov „C“ - ŠK Žerotín – 11. 11. �006 (�:1) A 6� Grygov „C“ - Tatran Litovel „D“ 
– 18. �. �007 (�:1)

Ing. František Netopil 

Vzpomínkový šachový turnaj seniorů
se konal pod záštitou starosty obce 

dne 31.3.2007 v prostorách 1. patra 
Domu služeb v Grygově. Pořádal ho 
Šachový klub Agentura 64 Grygov, 
družstvo starších pánů. Ředitelem tur-
naje byl pan Jaromír Odstrčil. Zvítězil 
Ing. Vítězslav Musil (55 let, A64 Gry-
gov), druhý se umístil František Kučera 
(63 let, SK Přerov) a třetí Ignác Pospíšil 
(58 let, SK Přerov). V kategorii od 60 let 
výše byl nejlepší Jan Skácel (61, ŠK Lu-
tín), od 65 let Jan Mikulka (68, ŠK Sigmia 
Olomouc) a od 70 let Rudolf Müller (75, 
ŠK Sigmia Olomouc).   

Na tradičním přátelském setkání ša-
chových veteránů, již osmém v pořadí, 
se tentokrát sešlo 26 hráčů ve věku od 
50 do 85 let. Turnaj mívá vždy velmi 

příjemnou neformální atmosféru a ani 
letos tomu nebylo jinak. Starší šachisté, 
vesměs kamarádi, takto dělají každým 
rokem jakousi pravidelnou „inventuru 
jejich stavu“. Ani letos proto nechyběla 
minuta ticha věnovaná šachovým kole-
gům, kteří se v uplynulém roce odebrali 
do šachového nebe a zúčastnit se proto 
již nemohli. Přesto turnaj dýchal po ce-
lou dobu průběhu pohodou.

Účastníci turnaje většinu své kariéry 
absolvovali v období, kdy neexistovaly 
elektronické šachové hodiny a o zpra-
cování výsledků turnaje se nepostaral 
počítač. Samotná šachová hra zůstává 
však po tisíciletí stále stejná. Nespočet 
nových kombinací a zajímavých situací, 
mnohdy strhující napětí a překvapivé 

zvraty ve vývoji partií. Přátelská atmo-
sféra turnaje nikterak neoslabila bojov-
nost hráčů, kteří k sobě na šachovnici 
byli nemilosrdní. V jejich věku již každý 
dobře ví, že jde jen a jen o hru a že nej-
větší umění života není umět vyhrát, 
ale právě naopak. V poměrně šibenič-
ním čase 15 minut na hráče a partii 
(rapid) projevovali hráči herní svěžest 
a svižnost, která jako by popírala jejich 
mnohdy dosti pokročilý věk. Vždyť nej-
starší účastník turnaje, pan Inocenc Ně-
mec, měl již bezmála 85 let. 

Za rok zase na shledanou v Grygově... 
a tentokrát, doufejme, bez obvyklé mi-
nuty ticha.  -js-

Absolutní vítěz turnaje
Ing. Vítězslav Musil 

Nejstarší hráč turnaje
Inocenc Němec (8� let, vlevo) 
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva
Na svém veřejném zasedání dne 

26. března 2007 projednávalo zastupi-
telstvo obce Grygov zejména následu-
jící záležitosti:

–  ZO schválilo jednací řád.
–  ZO schválilo závěry inventarizační ko-

mise.
–  ZO schválilo rozpočtové opatření 

č. 4/2006, při kterém byl schválený 
rozpočet snížen o částku 97 000,- Kč.

–  ZO schválilo závěrečný účet obce Gry-
gov za rok 2006.

–  zpráva kontrolního výboru, ze které 
vyplynuly úkoly pro Obecní úřad, a to 
zejména.

–  aktualizace, oprava a dodržování 
všech obecně závazných vyhlášek.

–  dodržování dopravních předpisů na 
území obce.

–  vymáhání pohledávek
–  plány práce výborů finančního a kon-

trolního.

–  informace o podaných žádostech 
o dotace.

–  zatím byly podány žádosti o dotace 
ve výši 5,3 milionu Kč.

–  dále bude podána žádost o dalších 15 
milionů Kč na dokončení rekonstruk-
ce základní školy.

–  ZO schválilo rozpočet obce Grygov 
na rok 2007 jako přebytkový ve výši 
15 013 550,- Kč.

–  ZO schválilo záměr tvorby nového 
územního plánu obce.

–  ZO schválilo záměr prodeje pozem-
ků u Prefy Grygov o celkové výměře 
11 507 metrů čtverečních k podnika-
telským účelům.

–  záměr prodeje obecního pozemku 
v ulici Zahradní pro výstavbu RD byl 
stažen z programu jednání.

–  ZO schválilo poskytnutí půjčky z Fon-
du rozvoje bydlení jednomu občano-
vi obce.

–  ZO schválilo výjimku z počtu žáků ZŠ 

pro školní rok 2007-2008 a zároveň 
schválilo úhradu výdajů na nadnor-
mativní počet zaměstnanců vzniklých 
v souvislosti se schválenou výjimkou.

–  ZO schválilo záměr vybudování dět-
ského hřiště u ZŠ v roce 2007 a podá-
ní žádosti o dotaci.

–  ZO schválilo realizaci akce rekonstruk-
ce kanalizace v ulici Komenského 
v roce 2007 a zároveň schválilo podá-
ní žádosti o dotaci.

–  ZO schválilo provedení auditu hospo-
daření obce v oblastech fondů, pohle-
dávek a prodeje majetku.

–  Starosta obce informoval o záměru 
města Magistrátu města Olomouce 
vybudovat na katastru obce kom-
postárnu, v areálu bývalé skládky. 
S Magistrátem budou vedena další 
jednání, je třeba zjistit, jaké výhody by 
plynuly obci z případně vybudované 
kompostárny.  -tk-

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
V sobotu  31. března jste mohli vy, ob-

čané Grygova, využít možnosti odložit své 
velkoobjemové a nebezpečné odpady 
v rámci sběrového dne, který zrealizoval 
Obecní úřad v areálu čističky odpadních 
vod od 8 do 11 hodin.

Od rána proudily do sběrného dvora 
davy lidí a směřovaly sem kolony automo-
bilů. V rámci „jarního úklidu“ občanů tedy 
skončilo 90 !!! metrů krychlových velkoob-
jemového odpadu v kontejnerech  Tech-

nických služeb, které je odvezly na skládku. 
Z nebezpečných odpadů bych jmenoval 
zejména 514 kg asfaltové lepenky, 392 kg 
olejů, 403 kg barev či 257 kg baterií.

Ano, je to velké množství odpadů, které 
občané vyprodukují a které Obecní úřad 
na náklady obce nechá zlikvidovat. Stojí 
to každý rok nás všechny nemalé peníze. 
Mnozí z vás mohou namítnout, že svými 
poplatky třeba platíme odvoz odpadu ně-
komu jinému, například sousedovi. Mohu 

však říci, že jsem moc rád, že své odpady 
odevzdáváte v rámci sběrových sobot 
do sběrného dvora a neházíte je někam 
do příkopů kolem silnic. Obec Krčmaň se 
již nějakou dobu potýká s černou sklád-
kou na svém katastru, blízko areálu bývalé 
skládky Grygov. Řešení takového problé-
mu pak stojí spoustu peněz a úsilí pracov-
níků obce. Stačí, že pracovníci naší obce již 
museli vyčistit příkop u cesty podél sklád-
ky, což jim trvalo několik dní a objem ta-
kového odpadu představoval zatím 3 plné 
Multikáry a ještě nás čeká dalších minimál-
ně pět. Zatímco při uložení do kontejneru 
bereme odpad do ruky jednou, v případě 
pohozeného odpadu tak činíme nejméně 
třikrát, což není zrovna nejlevnější řešení.

Děkuji tedy všem, kteří pochopili vý-
znam sběrných sobot, další sběrná sobo-
ta bude 16. června 2007. Těším se s vámi 
na shledanou. 

Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Soutěž v požárním sportu
V sobotu dne 23. června 2007 se na grygovském fotba-

lovém hřišti uskuteční okresní kolo Soutěže v požárním 
sportu. V soutěži bude bojovat i družstvo našich hasičů. 
Věříme, že se před domácím obecenstvem blýsknou, drž-
me jim palce!

Program hodových oslav 2007
Datum hodových oslav v naší obci letos připadlo na ví-

kend od 12. do 13. května 2007. Podrobný program akcí 
obdržíte včas do svých poštovních schránek.

Všechny srdečně zveme!
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Únor v Grygově

Březen v okolí Grygova
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