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Grygov řekl kompostárně kategorické NE
Na svém veřejném zasedání dne
25. června 2007 přijalo zastupitelstvo
obce usnesení, ve kterém neschvaluje záměr města Olomouce vybudovat
v obci Grygov kompostárnu.
Kompostárna nebo přesněji řečeno
záměr Statutárního města Olomouc vybudovat kompostárnu v areálu bývalé
skládky se stala významnou událostí letošního jara v Grygově. Magistrát touto
myšlenkou oslovil obec Grygov již v loňském roce, ale neúspěšně. Další kontakt
zástupců města s Grygovem následoval
po volbách, konkrétně v únoru letošního roku, oslovením nového vedení
obce se stejným projektovým záměrem. Dlužno dodat, že zástupci města
považovali záměr s kompostárnou za
natolik důležitý, že jej přijel do Grygova
představit přímo sám náměstek primátora města Olomouce pan Mgr. Ščudlík
společně se zástupci odboru životního
prostředí magistrátu, představiteli Technických služeb města Olomouce a firmy
Stavoprojekt. Vedení obce projekt sice
hned zpočátku nezavrhlo, požadovalo
však po městu přesnou specifikaci kompostárny a sdělení výše finanční kompenzace za případný souhlas s výstavbou. Žádnou konkrétní nabídku možné
finanční kompenzace však obec Grygov
neobdržela.
Nejvíce ohlasů vzbudily články v novinách MF Dnes a Olomoucký deník ze
dne 4. května a Olomoucký večerník
ze 7. května. Nadpisy uvedených novin

hlásaly, že „Kompostárna bude“ nebo
„Grygov: Souhlasíme s kompostárnou“.
Informace v článcích vycházely z prohlášení představitelů města na zasedání Rady města Olomouce, že byla
uskutečněna dohoda s Grygovem, což
nebyla informace zrovna nejpravdivější.
Tyto okolnosti rozpoutaly velkou obecní debatu o zásadních nevýhodách
či možném přínosu kompostárny pro
obec Grygov. I když informace o záměru kompostárny byly na obecním úřadu
k dispozici, opravdová diskuse se rozpoutala až po článcích v tisku.
Ve čtvrtek 21. června se na žádost
starosty uskutečnila v místní sokolovně
informační schůzka o kompostárně. Zástupci města předložili našim občanům
své představy a hlavně konkrétní údaje
o záměru. Olomouc by ráda ve své kompostárně likvidovala (kompostovala)
biologický odpad z celého města. Dle
jejich slov by se jednalo pouze o posekanou trávu, listí a drcené větve v objemu mezi 4 a 10 tisíci metrů krychlových
ročně. Kompostárna by tedy údajně nelikvidovala kaly z čističek odpadních vod
ani jiné odpady. Naši občané, kterých se
dostavilo na schůzku kolem šedesáti, se
vyjádřili k celému záměru odmítavě. Své
stanovisko mohl každý vyjádřit i v anketě, která byla k dispozici na schůzce a je
i nyní na obecním úřadě. Dosud se vyjádřilo více než 370 občanů.
Mezitím probíhalo zjišťovací řízení
posuzování vlivu záměru kompostárny

na životní prostředí. Své námitky proti
kompostárně zaslala obec Grygov, její
kontrolní výbor, skupina občanů z ulice
Zahradní i např. obec Krčmaň, která by
byla záměrem rovněž dotčena. Na základě těchto vyjádření Krajský úřad rozhodl, že celý záměr kompostárny musí
byt podroben rozsáhlejšímu zkoumání
dle zákona č. 100/2001 Sb.(posuzování
vlivů na životní prostředí), což by město
stálo další nemalé finanční prostředky.
Zásadním problémem by se kompostárna stala ve spojení se samotnou
skládkou odpadů, na které by měla stát.
Se skládkou máte vy, občané obce, bohaté negativní zkušenosti z minulosti.
Po přičtení vlivů zdánlivě neškodné
kompostárny společně s nepříznivými
dopady dopravy, možného budoucího
kompostování čistírenských kalů či odpadů z potravinářských továren by se
totiž z celé lokality U kříže mohla stát
„nebezpečná časovaná bomba“. A dokonce bez náhrady...
Závěrem opakuji slova pana náměstka Ščudlíka, který nám na schůzce v sokolovně sdělil, že v případě odporu či
nesouhlasu občanů Grygova postaví
kompostárnu jinde než u nás. Věřím, že
své slovo dodrží. A to si pohlídáme.

Ing. Tomáš Kubáček
starosta obce

Co chceme ještě letos stihnout?
Osvětlení přechodů – projektová
dokumentace se zpracovává, po stavebním řízení proběhne stavba, přijata
dotace od Olomouckého kraje
Vybavení parku lavičkami a odpadkovými koši – asi jste si již všimli, že
park pravidelně sekáme, aby se v něm
dalo „žít“. Do parku zakomponujeme
několik napevno přimontovaných laviček a betonové odpadkové koše, které
by měly spolehlivě odolat náporu vandalů.

Školní zahrada – prostor zahrady byl
na jaře srovnán a je pravidelně sečen.
Bohužel jsme neobdrželi požadovanou dotaci od Ministerstva pro místní
rozvoj. V zahradě prozatím umístíme 2
herní prvky pro školku a „nalajnujeme“
stávající hřiště školákům.
Rekonstrukce kanalizace v ulici
Komenského – obdrželi jsme dotaci
od Olomouckého kraje na rekonstrukci
hlavní stoky, v srpnu proběhne výběrové řízení na dodavatele stavby a ne-

prodleně bude následovat její realizace.
Občané dotčeni stavbou budou včas
informováni o časovém harmonogramu a možnostech řešení domovních
kanalizačních přípojek.
Hasičský automobil – přijali jsme
dotaci od Olomouckého kraje na nákup hasičského automobilu, který bude
sloužit našim hasičům, ale především
obci při řešení nepředvídaných situací
(požár, povodeň apod.).
(-tk-)
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Pod hvězdnou oblohou se školní družinou
Dne 15.6.2007 se děti ze školní družiny v Grygově sešly v 21.15 hodin před
školou, aby společně strávily večer s názvem “Pod hvězdnou oblohou se školní
družinou“.
V 21.30 hodin jsme všichni usedli na
školní zahradě k připravenému táboráku, který jsme slavnostně zapálili za doprovodu krásné relaxační hudby. Poté
jsme přivítali dva členy občanského
sdružení hvězdárny v Lošově. Protože
pršelo, pracovníci hvězdárny nám nej-

dříve ve školní tělocvičně podali odborný výklad o naší sluneční soustavě a doplnili ho úchvatnými záběry z vesmíru.
Mezitím se počasí naštěstí umoudřilo. Hvězdáři poté nainstalovali dalekohled k pozorování hvězd přímo na
školní zahradě. Děti tak měly možnost
“nakouknout“ samy do vesmíru. Hvězdy pozorovaly po skupinách. K jednotlivým souhvězdím poslouchaly odborný
výklad. V průběhu večera se občerstvovaly u bohatého švédského stolu, který
byl pro ně připraven přímo pod hvězdnou oblohou. Pozorování probíhalo
zhruba do 2.00 hodin ráno. Přespali
jsme v prostorách školy.
Celou akci jsme zakončili v sobotu
16. 6. 2007 v 7.00 hodin snídaní a zhodnocením programu v komunikačním
kruhu. Na závěr děti dostaly drobné
upomínkové předměty. Domů odcházely spokojené, s novými poznatky
o vesmíru.

Chtěla bych poděkovat firmě Truhlářství Petr Lexa, která nám zajistila pro
děti občerstvení, maminkám za jejich
napečené dobroty, pracovníkům hvězdárny v Lošově, panu Bohdanu Špiritovi a jeho kolegovi, za poutavý výklad
i všem ostatním, kteří se na přípravě
podíleli: paní ředitelce Anně Škarabelové, paní. učitelce Ivaně Vávrové a panu
Františku Benešovi.
Tato akce byla uspořádána pro děti
školní družiny v Grygově. Pro její zdárný průběh byl pracovníky hvězdárny
určen maximální počet dětí.

Akci připravila Barbara Benešová
vychovatelka ŠD Grygov

Nová ředitelka ZŠ a MŠ Grygov
Dne 26. června 2007 se konalo konkurzní řízení na obsazení pozice ředitel
příspěvkové organizace Základní škola
a Mateřská škola Grygov. Konkurz se
konal po odstoupení paní Anny Škarabelové z této funkce. Z konkurzního řízení vyšla vítězně paní Mgr. Hana

Rozloučení s páťáky

– Grygovské noviny –

Navrátilová, doporučila ji sedmičlenná
konkurzní komise.
Paní Navrátilová má třináctiletou praxi ve školství, z toho jedenáct let učila na
ZŠ Porubská 832 v Ostravě a poslední 2
roky na ZŠ Heyrovského v Olomouci. Ve
svém novém působišti se chce zaměřit

zejména na kvalitní výuku, přátelskou
atmosféru a rozšíření volnočasových
aktivit dětí.
Nová paní ředitelka se ujme funkce
dne 1. srpna 2007. Přejeme jí hodně
zdaru v započaté práci!“
(-tk-)

Holanďané opět v Grygově
Možná jste zaznamenali v médiích, že
město Olomouc opět navštívila dvacítka mladých lidí z partnerského města
Veenendaal v Holandsku, kteří se rozhodli strávit část svých prázdnin opravdovou misií. Celý výjezd organizoval
grygovský občan Jiří Bartík za Apoštolskou církev. Hlavně díky jemu Holanďané část svého pobytu opět prožívají
u nás v Grygově.

Po tři dny jste je mohli vidět v naší
obci při dobrovolném vykonávání veřejně prospěšných prací. Pilně pleli, čistili chodníky a sekali trávu. Nový kabát
dostala jejich zásluhou i autobusová zastávka. Kromě práce si však našli čas i na
oddechové aktivity. V pondělí si zahráli
malou kopanou s grygovským mužstvem Kamerun a v úterý zorganizovali
zábavné odpoledne pro grygovské děti.

– Grygovské noviny –

Středeční Holandský večer nám pak přiblížil jejich zemi, zvyky i kulturu. Myslím, že svým aktivním přístupem k práci
i zábavě nám mladí Holanďané ukázali,
že se od nich můžeme mnohému naučit. Děkujeme a za rok nashledanou!
(-tk-)
s přispěním Mgr. Jiřího Bartíka
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Grygovská občanská galerie (GOG)
František Polášek
(* 10. ledna 1911)

me sme to aji trhale jako děcka, tenkráť
to nebelo chráněny. Otec ze skal lámal
kameň a prodával ho na stavbo. Stavěle
se selnice a belo potřeba šutr. Měle sme
taky palečke a nalámaný kameň se s nima rozbijel. Mali zemědělci si tak v zímě chodile k tatovi převedělať - lámale
a rozbijele kameň. Rodiči neměle penize, proto dež sem vešil ze škole, mosel
sem iť do cukrovaro do Holece. To sem
chodil pěške každý deň.

O mládí:

Za nejstarším občanem naší obce
jsme se vypravili s tajným vnitřním přáním poodhalit tajemství dlouhověkosti.
Pan František Polášek nás na svůj věk
překvapil mimořádně dobrou fyzickou
i psychickou kondicí a pamětí. Jedinou
překážkou, trochu ztěžující komunikaci, byla jeho sluchová vada, díky které
si od nás nenechal skákat do řeči. Asi
tři hodiny povídání o jeho bohatém
životě v několika politických režimech
nebylo možno vtěsnat do několika vět,
a tak jsem byl nucen vybrat jen několik
epizod. Jelikož pro projev pana Poláška
je typické používání čuháckého nářečí,
pokusil jsem se ho o ně neochudit. Vydatně mi s ním pomohla jeho znalkyně
paní Božena Skopalíková.
Samozřejmě jsme hned začali dotazem na „recept na dosažení dlouhého
věku“:
Na to se mě ptá každý gdo sem přende. Já so abstinent a nekuřák. Pil sem
akorát pře zábavě to pivo. Každý deň
do do lesa, do Hájko, do Králofstvi už je
daleko, na kole už fčelka po tý mrtvičce
nemožo. Předtym sem bel v Králofstvi
každý deň.

O dětství:

Narodil sem se v Gregově. Otec bel
z Krčimaně a mama od Hanzlíku z Gregova. Bele sme tři súrozenci. Rodiči měle
chalúpko na krajo v Krčimani. Za kopcem bela žlotá hlena a z tý dělale tihle.
Otec postavil decky chajdo a prodal jo
a zas dělal znova vepřáke, tře chajde tak
postavil. Až našetřel penize na páleny
tihle tak si postavil pro sebe z pálenych
chalúpko v Gregově. Do škole sem chodil v Gregově. Bele dvě třide. Na Strýčkovym lomě bele už tehdá koniklece,

Pořádalo se nekolek zábav do roka.
Ples, velekonočni, hodová, vinobrani, kateřenská. Tenkráť mohl podnikať
každý co chtěl, ale dvacet procent z teho sme mosele dať na obec. Měle sme
vstupenke, na obce nám ich orazitkovale, me sme si tak vedělávale penize.
Pak se odělal o hodech takový večirek
a všecko tam belo zadarmo. Me sme
měle napletenych věncu, soche svatych
bele ověnčeny.

O válce:

Oženil sem se ve válko. Měle sme
svajbo, eště sme ležele a Němci na nás
búchale a sháněle partyzáne. Tade bele
odstaveny vagúne ohli. Starši chapi
s puškama s bajonetem z Rakúska to
hlidale. Na to ohli sme chodivale. Za
chvilo bele vagúne pomale prázdny.
Nebo vlak neměl volno v Králofstvi
a tak ledi, co měle koně, otevřele dveře
na vagúně a dež vlak cukl a rozjel se, tak
ohli se vesepalo. To pak naložele, nasekale trávo a ohli tym zasepale.
Než šla fronta, me sme měle plný
dvur Němcu. Měl sem z nich strach, oš
chtěle otěkať pryč. Jedneho Němca tam
dovezle, měl oraženú noho. Jak ho potom na vozo odvezle, tak to tam o mně
zostalo - noha aji s botkem.
Fronta tade šla od Krčimaně. Na dvoře
sem vekopal a vezdil kryt a dal sem na
to metr pisko. Čítale sme, že fronta sem
přende. Já sem měl přes pisek nad krytem dany trubke skrz vzduch. Dež německý dustojnik kryt oviděl, přešil a povidal mně: „Gut, gut.“ Měl sem nadělany
otypke z prúti, abe to belo zamaskovany. Já sem tam ale nešil, zadělal sem to
otypkama a zostal sem venko. Franta
Grégr, strýc moji manželke, měl rádio,
řikal že bodem v kryto poslúchať jak
fronta ide. Měle sme strach, že jak pude
fronta, že nám rádio zeberú. Dale sme
ho do odirně na zahradě. Dež začala
iť fronta, začale litať kaťuše. Dopadale

– Grygovské noviny –

decky po patnásti metrech. Jak kaťuša
vebuchla, pisek padal přes trubke do
kryto a odirňa se rosepala aj s rádiem.
Drohá kaťuša přešla do škole, tam
belo moc Němcu a moc jich tam padlo
aj s konima. Dalši kaťuša přešla zas
o kos dál a tam padl ten Jan Bundil. Bel
zvědavý jak to střilelo a zrovna před
něho kaťuša dopadla. Zapálelo to aj
Dosúdilovo stodolo. V Žedofský naproti Bundilovyho přešla taky kaťuša,
bele tam Němci, jejich dustojnikovi to
orazelo nohe. Volal o pomoc. Taky volal německe maminko. Dosúdil řikal, že
vešle ven a rači zavřele dveře, pomoce
mo nebelo. Němec začal nadávať, vzal
pistol a zastřelel se. Němci jak otěkale,
tak vehodile aj železný most přes Moravo o Blatca do povětři.
Nývěči drama gregofský válke belo,
dež pár gregofskych klučesku odzbrojilo vojáke ve škole a pustilo jich, ať idú
do města. Němci sem poslale tanke
a postavile nad Gregof. Jak Němci šle,
tak klučeska začale po Němcich střileť.
Němci palbo opětovale samopalama.
Jeden kluk bel se mě zdá raněný. Jak
kluci viděle tade přesilo, otekle do lesa.
Němci šle na obec a Očenášek, kerý bel
starosta a púvodem Němec, to dokázal
s něma vesfětleť, řekl jim, že to nebele
ledi z Gregova. Němci už naštěsti neměle moc časo, fronta se blížela. Očenášek pak skončel ve sběrnym táboře
v Olomúco a odsunole ho. Předtym
sem se s nim eště potkal a on mě řikal:
„Pane Polášek, podívejte se, jak jsem
dopadl.“ On nebel špatný. Celý život se
sem vracel.
Už Němci sem zvale na hone do Králofstvi Američane. Tenkráť kvuli temo
vekácele padesát metru šeroky páse,
kery sú tam eště dneska. Hone tade
bele potom aji za komunistu.

O JZD:

Tade je všade pisek, já sem ho kopal
aji na dvoře. Jak se potom odělalo družstvo, všecke stroje - žačko, seci stroj sem tam naházel a zasepal sem to hlenú
(poté se pan Polášek srdečně rozesmál).
Nechtěl sem iť do družstva a tak sem šil
dělať do Prefe. Tam sem dělal tře leta,
aj s otcem bývaliho staroste Hlaváča,
on bel předtym živnostnik-krýči. Mně
pořáď chodile přesfěčovať, abech šil
do družstva. Nakonec to odělale tak,
že nařidile na národnim výboře, abe
mě z Prefe propustile a mosel sem do
(dokončení na straně 6)
družstva.
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Grygov uvítal hasiče z celého okresu
V sobotu dne 23. června 2007 se
v Grygově po čtyřech letech opět konalo okresní kolo soutěže v požárním
sportu. V celodenním klání se utkalo 28
hasičských družstev ve štafetě, běhu na
sto metrů s překážkami a samozřejmě
i v požárním útoku.
Družstvo Grygova se bojů neúčastnilo přímo v disciplínách, mělo totiž
spoustu práce s organizačním zajištěním soutěže. Organizovat a nasytit více
než 350 lidí dá pořádně zabrat.
A nakonec přijelo hasičské družstvo
„Dráčci“ z Dubu nad Moravou, kde nám
benjamínci předvedli opravdický požární útok i vyproštění zraněného z hořícího auta.

Mezi hosty jsme přivítali náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ing.
Horáka, ředitele HZS Olomouc pana
Poppa, náměstka krajského ředitele
HZS pana Kolaříka, vedoucí oddělení
krizového řízení Olomouckého kraje
paní Hložkovou, člena výkonného vý-

boru SDH pana Zatloukala či starostu
okresního SDH pana Sýkoru. Velitelem
soutěže byl pan Roman Mácha, velitel
okresního sdružení velitelů SDH.
(-tk-)

Hodové slavnosti v Majetíně
V pátek 6. 7. 2007 se v Majetíně
uskutečnily Hodové slavnosti spojené s několika výročími: 730 let obce,
75 let založení místní kopané a 115 let
založení SDH Majetín. Grygovští hasiči si při této přiléžitosti změřili své síly
v požárním útoku s domácími hasiči.
Útok byl proveden historickou požární
stříkačkou z roku 1894. Každé družstvo

mělo tři možnosti. Nejlepšího času dosahli hasiči z Grygova s časem 21,5 vteřin. Družstvo z Majetína dosáhlo času
24,3 vteřin. Na závěr hasiči z Majetína
předvedli uhašení skutečného požáru.
Ve výsledku šlo ale především o zábavu
a podívanou pro diváky.
(Ing. Jiří Aust)

Pohárová soutěž v požárním sportu Vacanovice
Sbor dobrovolných hasičů Grygov se
dne 5. 7. 2007 zúčastnil pohárové soutěže v požárním sportu ve Vacanovicích. Soutěže se zúčastnilo 12 mužských
družstev a 3 ženská družstva. Grygovští
hasiči skončili na 10 místě. Je to sice třetí
místo od konce, ale vzhledem k technické vybavenosti to není umístění vůbec
špatné. Pro soutěže v požárním sportu se totiž používá speciálně upravená
technika (zvýšený výkon motoru požární
stříkačky) a speciální výzbroj (sportovní
hadice, ejektor pro rychlejší sání vody

apod.). Pouze tři sbory dobrovolných hasičů měly klasické vybavení bez těchto
„vymožeností“. A právě z těchto družstev

jsme byli nejlepší s časem 45,07 vteřin. Za
námi skončily Tršice (48,10 vteřin) a Čertoryje (49,58 vteřin) Hasičská technika se
„sportovní“ úpravou je schopná podat
obrovský výkon, ale pouze po krátkou
dobu. Proto si tuto výbavu mohou dopřát pouze ty sbory dobrovolných hasičů,
jenž vlastní více motorových stříkaček.
Grygovští hasiči mají bohužel jen jednu
a její prioritou je práce při hašení požárů
nebo při povodních. V takovýchto případech musí fungovat několik hodin nebo
i dnů.
(Ing. Jiří Aust)

Informace o činnosti šachového kroužku
Po prázdninové přestávce bude
činnost kroužku pokračovat dne
14. 9. 2007 v 18.30 hod. Jelikož se nám
počet členů rozrůstá a u dětí lze pozorovat dosti rozdílnou úroveň šachového umění, máme v úmyslu rozdělit
je na začátečníky a pokročilé. Mělo by
se to stát právě od září. Kroužek by byl
zase ve čtrnáctidenním cyklu, ale tak,
že jeden týden by se scházeli začátečníci a další pro změnu pokročilí. Doufáme, že se nám podaří přesvědčit pana
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Ing. Eduarda Schwarze, aby se jako
zkušený šachista věnoval pokročilým.
Pan Jaromír Odstrčil by se zaměřil na
začátečníky. Předpokládáme, že mu
v tom budou nápomocni jako dosud
i někteří rodiče, kterým patří za jejich
dosavadní pomoc poděkování. Bylo by
vhodné, aby na první podzimní schůzku přišli s dětmi i oni.
(-js-)
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Zprávy ze zasedání zastupitelstva
Na svém veřejném zasedání dne
25. června 2007 projednávalo zastupitelstvo zejména následující záležitosti:
ZO schválilo Smlouvu o dotaci od Krajského úřadu Olomouckého kraje (dále
jen KÚOK) na osvětlení přechodů
ZO schválilo smlouvu o dotaci od KÚOK
na nákup hasičského auta
ZO schválilo rozpočtové opatření č.1/2007, o navýšení rozpočtu
o 403 tis. Kč, jedná se zejména o spolufinancování výdajů na hasičské auto,
osvětlení přechodů a audit hospodaření obce
ZO schválilo poplatek za stočné na rok
2007, který činí 10,85 Kč za metr krychlový. Celková výše poplatku se vypočítá
dle tabulky směrných čísel potřeby vody
ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku
č.1/2007, která upravuje systém likvidace odpadů a zároveň ruší některé staré
vyhlášky, čímž se snížil počet platných
vyhlášek v obci

ZO schválilo obecně závaznou vyhlášku č.2/2007, která doplňuje vyhlášku
o Fondu rozvoje bydlení, konkrétně
v roce 2007 je možné vyhlásit druhé výběrové řízení na poskytnutí půjček z tohoto fondu občanům, zejména pro vybudování kanalizačních přípojek v ulici
Komenského
ZO neschválilo záměr výstavby kompostárny na území obce Grygov, kterou
zamýšlí vybudovat Statutární město Olomouc
ZO uložilo obecnímu úřadu zadání výběrového řízení pro zpracování nového
územního plánu obce
ZO schválilo převody pozemků mezi obcí
Grygov a Olomouckým krajem. Jedná se
o vypořádání po opravě silnice č. III/4353
procházející obcí
ZO schválilo záměr prodat pozemky
1079/1, 1080 a 1081 (u Prefy) vcelku
nebo po částech
ZO schválilo provedení mimořádného
auditu firmou OL Auditing, s.r.o.

Novinky v tříděných odpadech v Grygově

 O schválilo uzavření smlouvy s panem
Z
JUDr. Krejčím o zpracování dokumentace a podání žádosti o dotaci na akci rekonstrukce ZŠ a MŠ Grygov – II. etapa
ZO schválilo realizaci akce „Rozvoj sportovně-společenského centra v obci
Grygov“ v letech 2007 – 2013. Jedná se
o rekonstrukci návsi a sportovního areálu. Bude vypsána veřejná soutěž na zpracování studie tohoto záměru.
ZO schválilo poskytnutí finančního
příspěvku Sboru dobrovolných hasičů
Grygov ve výši 13 000,- Kč na pořádání okresního kola soutěže v požárním
sportu
ZO uložilo starostovi, aby v případě obdržení dotace od KÚOK na rekonstrukci
kanalizace v ulici Komenského provedl
výběr technického dozoru a firmy pro
vypsání výběrového řízení na dodavatele této stavby. Dnes již víme, že obec obdržela dotaci ve výši 2,2 milionu Kč.
(-tk-)

Komplexní pozemková úprava
Ve středu 25. července proběhlo
v jednacím sále obecního úřadu jednání Pozemkového úřadu a dotčených
vlastníků pozemků ohledně protierozních opatřeních v části obce Za Humny.
Tato opatření jsou součástí komplexní
pozemkové úpravy v obci Grygov, která stále ještě probíhá. Kdy bude ukončena, záleží na dohodě vlastníků a realizátora pozemkové úpravy. Je třeba
připomenout, že termín jejího dokončení přímo ovlivňuje zahájení prací na
novém územním plánu obce. Jinými
slovy, zpoždění úpravy způsobí zpoždění nového územního plánu a tedy
i oddálení další bytové výstavby v obci. Věřím, že všichni zúčastnění najdou
společnou řeč.
(-tk-)

Barevné kontejnery na tříděný odpad
již dnes považujeme v naší obci za samozřejmost. Drtivá většina z nás již svůj
odpad také třídí. Tímto bych chtěl Vám,
všem „třídícím“ spoluobčanům, poděkovat za zodpovědný přístup k této
problematice.
Je nutné ještě připomenout, jaký je
vlastně pro obec z finančního pohledu rozdíl mezi komunálním odpadem
a odpadem tříděným:
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žít, smířen s osudem a světem, což mu
můžeme všichni jen závidět.
Za velmi pěkné přijetí a pohoštění
děkujeme manželům Tesařovým, kteří
o pana Poláška láskyplně pečují. Milého
příjemného setkání s nejstarším občanem Grygova se se mnou zúčastnili
místostarostové Božena Skopalíková
a Petr Chramosta. Paní Boženě Skopalíkové děkuji za citlivé vedení rozhovoru
s panem Poláškem a trpělivou korekci
nářečových tvarů.
(-js-)

Z výše uvedeného je tedy zřejmé, že
každý Vámi vytříděný odpad šetří obecní pokladnu a tedy i kapsu nás všech.

Obec Grygov pro zajištění lepší dostupnosti třídění odpadů letos zrealizuje:
p
 osílení stanovišť o asi 11 kontejnerů
r ozšíření počtu stanovišť z pěti na
devět.
z avedení sběru nápojového kartonu
na některých stanovištích
(-pch-)

– postupné rozšíření během 2. pololetí 2007

č.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ulice
U Parku (u nákupního střediska)
K Nádraží (u panelových domů)
Masarykova náves (za kapličkou)
Komenského (u Genoservisu)
Za Tratí (za přejezdem)
Valentova (u sokolovny)
Valentova (u vývařovny)
Týnecká (Na Skalkách)
K Nádraží (u nádraží)

Jak třídit?

Odpady bychom měli třídit přímo
doma, pozdější roztřídění odpadu není
často možné - smícháním se odpad
znečistí nebo slepí. Např. zamaštěný
papír už není možné zpracovat.
pořiďte si do domácnosti další koše
na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše do bytu nevejdou,
můžete je nahradit papírovou krabicí,
do které postavíte tři tašky. Do jedné
tašky budete dávat papír, do druhé
plasty a do třetí sklo. Do tašky dávejte
raději pouze nerozbité sklenice a lahve, pokud se vám rozbije sklenička,
odneste ji raději opatrně rovnou do
kontejneru ve vaší ulici.

něné tajemství dlouhověkosti? Nejsem
si jist, zda zcela, ale postřehli jsme, že
pan Polášek při dlouhém vzpomínání na mnohdy těžké doby a utrpěná
příkoří nikdy neprojevil zlobu, výčitky,
ublíženost ani jiný negativní postoj.
Nabyli jsme dojmu, že čím byl, byl vždy
rád, svůj osud pokorně přijal, vyrovnal
se s jeho úklady a v požehnaném věku
sídlí v jeho duši naprostý klid. Ač podle
názoru mnohých prožil úplně obyčejný
život, přesvědčil nás, že vždy uměl a umí

Z
 a odvoz a likvidaci komunálního odpadu v popelnicích v roce 2006 obec
Grygov zaplatila částku 524 000 Kč.
A
 LE... za vytříděný odpad (plast, papír, sklo, nápojové kartony) ve stejném období obec Grygov obdržela
134 000 Kč.

Seznam stanovišť pro tříděný odpad

Dobrá rada:

Grygovská občanská galerie (GOG) – dokončení
Tam sem pracoval jako údržbář
a elektrikář až do sedmdesáti let. Neměl
sem ale vzděláni, a tak sem se mosel
eště v šestapadesáti veočeť. Nakonec
se okázalo, že f tym družstvě nebelo tak
špatně.
Dalo by se pokračovat dál, ale prostor
v novinách je omezený. Snad se někdy
ke zvukové nahrávce zajímavého povídání a vzpomínání vrátím. Možná jste si
teď vzpomněli na úvod a napadlo vás,
jestlipak se nám podařilo odhalit zmí-
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Za všechny tyto tříděné odpady dostává obec peníze!!!
Sběr plastů
Do žlutých nádob můžete odhodit:
PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte sešlápnout!), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte:
novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly z plastů bývají označeny:

Sběr papíru
Do modrých nádob můžete odhodit:
noviny, časopisy, kancelářský papír,
reklamní letáky, knihy, sešity, krabice,
lepenka, kartón, papírové obaly (např.
sáčky)
Prosím, nevhazujte:
mokrý, mastný nebo jinak znečištěný
papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby
Obaly z papíru bývají označeny:

Sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit:
láhve od nápojů, skleněné nádoby,
skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné
sklo a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny:

Sběr nápojových kartonů
Nápojové kartony odhazujte do kontejnerů označených touto oranžovou
nálepkou:

Obaly z nápojových kartonů bývají
označeny:
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Sběr kovů
Kovové odpady si odvážejí několikrát
v roce spolky v obci nebo třikrát v roce
na sběrný dvůr k čističce odpadních
vod a to ve sběrné soboty.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Třikrát v roce můžete na akci sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu ve sběrném dvoře v areálu ČOV Grygov odvážet tyto druhy odpadu:
Objemné odpady: starý nábytek
(křesla, židle, skříně, válendy apod.),
podlahové krytiny (koberce, linolea),
umyvadla, toalety.
Tyto odpady se odkládají do velkoobjemových kontejnerů, které mají objem
od 5 až do 30 metrů krychlových.
Nebezpečné odpady jsou sbírány na
dvorech vybavených speciálními ekosklady. Je to vlastně takový kontejner
s nádobami a dvojitou podlahou - to
proto, aby nebezpečné látky nemohly
uniknout. Mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky,
výbojky, barvy, lepidla, oleje a nádoby
jimi znečištěné atd.
Elektrotechnika: televize, rádia, počítače, mikrovlnné trouby, mrazničky,
ledničky, akumulátory, galvanické články (baterky), apod.
Další sběrná sobota je naplánována na sobotu 6. října 2007 od 8 do
11 hodin.
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