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Po loňských volbách se v naší obci 
vyměnilo zastupitelstvo, pracují v něm 
noví lidé a já považuji za svou povinnost 
trochu shrnout naši činnost za uplynulý 
rok. 

Schválený rozpočet obce na rok 2007 
činil 15,0 mil Kč v příjmové i výdajové 
části. Po započtení dotací a ostatních 
rozpočtových opatření se jeho rozsah 
zvýšil na 19,2 mil. Kč. Ve srovnání s ostat-
ními lety zásadně nevybočuje z řady (rok 
2004 – 22,5 mil. Kč; rok 2005 – 18,9 mil. 
Kč). Rok 2006 byl výjimečný, díky dotaci 
na částečnou rekonstrukci budovy ško-
ly se rozpočet vyšplhal na 28,3 mil. Kč. 
V letošním prosinci obec doplatí vysoké 
úvěry na vybudování čističky odpad-
ních vod a tím přibudou volné prostřed-
ky na realizaci nových projektů v dalších 
letech. 

Největší investiční akcí roku 2007 byla 
bezesporu rekonstrukce kanalizace v uli-
ci Komenského. Celkové náklady stavby 
činily 2,9 mil. Kč, z toho 2,2 mil. Kč po-
kryla krajská dotace. Další důležitou akcí 
bylo bezpečnostní osvětlení přechodů 
pro chodce, které zajistilo podstatně 

větší viditelnost chodců na přechodech 
v ulicích Týnecká a Valentova. Na rozdíl 
od přání některých zastupitelů, kteří 
doporučovali přechody zrušit, byla akce 
dokončena nákladem 116 tisíc Kč, třeti-
nu nákladů činila krajská dotace. Nové 
vedení obce letos zásadním způsobem 
zasáhlo do činnosti Sboru dobrovolných 
hasičů. Za finanční pomoci Olomoucké-
ho kraje (110 tis. Kč) byl zakoupen speci-

ální hasičský automobil AVIA, který zlep-
ší akceschopnost našich hasičů. Obec 
jej výhodně zakoupila za 340 tis. Kč od 
hasičů města Žďár nad Sázavou, když 
byl před 4 lety zrekonstruován a přesta-
věn nákladem přesahujícím 1,3 mil. Kč. 
Po dlouhých letech tedy obec konečně 
vlastní hasičský automobil, schopný 
přepravit kromě techniky a materiálu 

Co se nám podařilo v roce 2007

Grygovské NOVINY

Vážení spoluobčané, milí sousedé, 
loni jsem na tomto místě vyslovil své 
vánoční přání. Teď je nejlepší příležitost 
trochu zhodnotit, zda se mi alespoň 
trochu vyplnilo. Nežádal jsem nic ne-
možného, jen trochu tolerance a ocho-
ty společně pracovat a žít. Myslím, že 
se mi, alespoň částečně, splnilo. Sna-
žili jsme se letos zvládnout investiční 
akce a přitom nezanedbat ani kulturu. 
Možná se mýlím, ale připadá mi, že le-
tos na kulturních akcích pořádaných 
obcí přibylo lidí a věřím, že nacházíme 
společnou řeč i s těmi, kteří se se mnou 
a mým týmem zpočátku názorově roz-
cházeli. Dokázali jsme zrekonstruovat 
kanalizaci, profinancovat konečně ne-
příjemné staré dluhy a při „kácení máje“ 
se mi dokonce podařilo májku podtít 

na první pokus. Život nám však nechys-
tá jen příjemná překvapení. Letos jsme 
se museli vypořádat i s nepříjemnostmi 
z minula. Ano, mluvím o mimořádném 
auditu hospodaření obce, o jehož vý-
sledcích a nálezech si můžete přečíst na 
straně 3. S následky těchto zjištění se 
bohužel budeme ještě chvíli potýkat.

Ve stínu nepříjemných záležitostí 
s výsledky auditu mne napadá mé le-
tošní přání: Nechť myšlenky a záměry 
nás všech jsou tak křišťálově čisté jako 
tvář anděla...

Přeji Vám všem krásné a poklidné Vá-
noce, plné pohody a lásky.

Váš Tomáš Kubáček, starosta obce

Vánoční přání

dokončení na straně 6
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Vítání občánků 16. 12. 2007
V neděli 16. prosince 2007 se v jed-

nacím sále Obecního úřadu Grygov 
uskutečnilo již tradiční „Vítání občán-

ků“. Děti z mateřské i základní školy při 
této sváteční příležitosti přednesly rodi-
čům i ostatním hostům krásné básničky 

a písničky. Máme velikou radost z toho, 
že se naše obec rozrostla o tyto nové 
občánky:

Školní družina a její soutěže
Dne 17.10.2007  proběhl II. Ročník 

soutěže „O nejmenší a největší jablko 
ŠD“ v prostorách školní tělocvičny ZŠ. 
Součástí  této soutěže  byla výstav-
ka z prací žáků ŠD na téma „Podzimní 
ovoce“ a výstavka   „Podzimní dary naší 
zahrady“. Děti se sešly v plném počtu  
a panovala zde veselá atmosféra, plná 
očekávání, kdo bude majitelem oce-

nění. Konkurence byla velká a tak do 
poslední chvíle panovalo napětí, jak 
porota, složená z řad maminek, soutěž  
vyhodnotí. Majitelem „Nejmenšího ja-
blka ŠD 2007“ se stal Milan Skula, žák I. 
třídy, majitelem „Největšího jablka ŠD 
2007“ se stal Dušan Kulíšek, žák I. třídy. 
Všechny děti, které se soutěže zúčastni-
ly, dostaly diplom. Na závěr se děti těšily 

z tomboly, která byla sestavena z darů 
rodičů a Obecního úřadu Grygov.

Strávili jsme příjemné a veselé odpo-
ledne. Naše poděkování patří všem ma-
minkám v porotě, rodičům a Obecnímu 
úřadu Grygov za dary do tomboly. Akce 
byla určena pro děti ŠD.

Barbara Benešová, vychovatelka

Jakub Kovář Marek Mutina Terezka Suchá Vanesska Hradilová

Krystýnka Chramostová společné foto
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Co Grygovu ukázal AUDIT?
Zásadním tématem tohoto roku se stal 

nezávislý audit hospodaření obce Gry-
gov, který odsouhlasilo a objednalo za-
stupitelstvo na přání některých občanů. 
Audit byl proveden za roky 1998 až 2006 
a týkal se finančních fondů, pohledávek 
obce a prodeje obecního majetku.

Audit provedl nezávislý auditor Ing. 
Josef Špaček z Olomouce a jeho zjištění 
jsou následující:

Fond rozvoje bydlení – zjištěno po-
rušení rozpočtové kázně, které vznik-
lo (v návaznosti na zákon 250/2000 Sb. 
o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů) nepřevedením 50% výno-
sů z prodeje obecních bytů (v domech 
č. p. 304, 305 a 294) tj. 518 tis. Kč do pří-
jmové části fondu v roce 2002. To může 
obci způsobit značné problémy v roce 
2010 při plnění povinnosti vrátit částku 
1.000.000,- Kč do státního rozpočtu.

Fond hospodářského rozvoje – zjiště-
no porušení rozpočtové kázně, fond 
od roku 2001 nebyl naplňován ani čer-
pán. Je otázkou, proč byl fond vytvořen, 
když se do něj po dobu  6 let nic z hospo-
daření obce nepřevádělo.

Veřejná účelová sbírka „Grygovská 
zvonkohra“ – vyhlášení sbírky v roce 
1999 není možné považovat za právně 
platné, neboť je v rozporu v § 40 zákona 
367/1990 Sb. o obcích. Dokument o vy-
hlášení uvádí datum usnesení zastupi-
telstva obce 14.4.1999, což byla pracovní 
porada, nikoli veřejné zasedání. Navíc, 
ne všichni, kteří měli platný mandát čle-
na zastupitelstva, mohli o vyhlášení sbír-
ky rozhodnout. Všichni členové zastupi-
telstva obce mají stejná práva a nikdo 
z členů nemůže být z hlasování vylou-
čen. Nebylo také doloženo povolení od 
okresního úřadu dle zákona č.37/1973 
Sb. o veřejných sbírkách a o loteriích. 
Obec bude muset tento stav projednat 
s Krajským úřadem Olomouckého kraje a 
jelikož jsou finanční prostředky účelové, 
není zatím možné s nimi nakládat. Hrozí 
dokonce, že o peníze obec přijde.

Pohledávky za neuhrazené kanalizační 
přípojky v ulicích Týnecká a Valentova 
– v roce 2003 před stavbou kanalizace 
nebyly uzavřeny dohody s jednotli-
vými občany o finanční spoluúčasti na 
vybudování kanalizačních přípojek. Z to-
hoto důvodu je nyní problematické po 
občanech dlužnou částku vymáhat.

Prodeje pozemků – byla zpochybně-
na právní platnost 2 prodejů obecních 
pozemků – panu Přemyslu Hlaváčovi 
a panu Otakaru Hlaváčovi mladšímu 
– tyto prodeje nebyly odsouhlaseny na 
veřejných zasedáních zastupitelstva, 
jak stanovuje § 40 zákona 367/1990 Sb. 
o obcích v platném znění !!! 

Na takto závažná zjištění současné 
zastupitelstvo reagovalo následují-
cím způsobem:

Fond rozvoje bydlení
– do roku 2010 převést finanční pro-
středky ve výši 518.000 Kč z běžných 
prostředků obce do účelových prostřed-
ků obce tak, aby tento fond mohl existo-
vat i po roce 2010.

Fond hospodářského rozvoje
– zastupitelstvo obce zrušilo vyhlášku, 
která fond ustanovila.

Veřejná účelová sbírka „Grygovská 
zvonkohra“
– stanovisko, jak s finančními prostředky 
naložit, vydá Krajský úřad Olomouckého 
kraje.

Pohledávky
– pohledávky za kanalizační přípojky 
jsou nevymahatelné. Vzhledem k tomu, 
že některé kanalizační přípojky plně 
hradila obec, stávají se majetkem obce, 
nikoli občana.

Prodeje pozemků
– starosta Ing. Tomáš Kubáček vyzval 
osoby, kterým byly pozemky neplatně 
převedeny, k sepsání dohody o vlastnic-
kém právu obce a na základě ní navrhnul 
změnu zápisu v katastru nemovitostí,  
– jelikož nedošlo k dohodě, právník zastu-

pující obec Grygov podá do 31.12.2007 
žalobu  na určení vlastnických práv 
k těmto pozemkům a na základě určení 
vlastnictví obce soudem navrhne změnu 
zápisu v katastru nemovitostí, 
– v rámci vypořádání s těmito občany 
bude v obou případech třeba oproti za-
placené kupní ceně započítat jejich bez-
důvodné obohacení v podobě ušlého 
nájmu za tyto pozemky za dobu jejich 
užívání bez právního důvodu

Je důležité zdůraznit, že mimořádný 
audit zjistil závažná porušení zákonů mi-
nulým zastupitelstvem. Celá věc má však 
i finanční rozměr. 

Pro příklad uvádím, že cena 5 pozem-
ků V Podlesí byla v roce 1998 znalcem 
určena ve výši 50.000,- Kč, následně byly 
panu Přemyslu Hlaváčovi neoprávněně 
prodány za 21.000,- Kč. Pokud soud roz-
hodne o vlastnictví těchto pozemků ve 
prospěch obce Grygov, může jejich cena 
(po změně územního plánu a zařazení do 
zóny výstavby rodinných domů) stoup-
nout až na zhruba 3 miliony Kč !!! S touto 
částkou by obec mohla vybudovat např. 
350 metrů kanalizace, 200 metrů komu-
nikace nebo část domu pro seniory! 

Vzhledem k závažnosti závěrů au-
ditu byl podán podnět k Státnímu za-
stupitelství k prověření, zda nedošlo 
ke spáchání trestného činu.

Předpokládám, že si již každý sám do-
káže udělat obrázek o tom, že i takovým 
způsobem bývalý starosta pan Hlaváč 
v naší obci hospodařil…

Ing. Tomáš Kubáček,
starosta obce
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Řešení problému jménem obchod
Dle písemného sdělení paní Kami-

ly Navrátilové, provozovatelky místní 
samoobsluhy, bude v této prodejně 
ukončen provoz k 31. 12. 2007. Po tom-
to datu bude probíhat pouze doprodej 
zásob za výrazně nižší ceny.

V provozu by tedy po 1. lednu 2008 
zůstal pouze Minikonzum U Loveč-
ků v Domě služeb s prodejní plochou 
16 metrů čtverečních. Aby byla uspoko-
jena poptávka občanů po potravinách 
a sortimentu smíšeného zboží, vedení 
obce hledalo vhodné prostory pro pří-
padné vybudování dalšího obchodu. 
Jedinou prostorově vhodnou lokalitou 
v obci pro vybudování obchodu je bu-
dova bývalé vývařovny. Po konzultaci 
s projektantem však bylo jasné, že tato 
varianta by byla příliš finančně náročná 
a navíc by podstatně zkomplikovala 
připravovaný projekt výstavby Domu 
seniorů.

Proto vedení obce (v květnu 2007) 
oslovilo pana Lovečka s návrhem rozší-
řit stávající prodejní prostory Minikon-
zumu o plochu jeho příručního skladu 
a zvětšit tak prodejní plochu obchodu 
na celkem slušných 30 metrů čtvereč-
ních. Výdaje na úpravy by hradila obec. 
Pan Loveček však nechtěl přistoupit na 
žádnou dohodu, nechtěl na prodejně 
měnit nic, ani přidat regály se zbožím 
pro další zákazníky, kteří do obchodu 
přijdou.

Aby bylo vůbec možné problém řešit 
a prodejnu rozšířit, muselo vedení obce 

přistoupit k vypovězení smlouvy panu 
Lovečkovi o pronájmu předmětných 
prostor. Pan Loveček provozoval tento 
obchod celých 17 let včetně sobot a ne-
dělí. O to víc mne mrzí a udivuje, že se 
letos pan Loveček postavil k občanům, 
zákazníkům i obecnímu úřadu zády.

Sliboval jsem řešení. Zde je:

1. Zájemců o provozování obchodu 
v Domě služeb je celkem pět:
– pan Oldřich Liška, firma Rosnička 
(provozovatel obchodu v Krčmani)
– manželé Motáňovi, provozovatelé vý-
robny baget V Podlesí
– pan Marcel Hirsch, majitel Pekařství 
HIRSCH, Velká Bystřice
– pan Luboš Lisický, provozovatel pro-
dejny masa a uzenin v Grygově
– manželé Chadzikasovi, provozovatelé 
několika prodejen potravin v Olomouci

2. Výběrová komise obecního úřadu 
vybere z těchto zájemců nejvhodnější-
ho provozovatele obchodu. Důležitými 
kritérii pro výběr jsou: šíře sortimentu 
zboží, otevírací doba, úroveň prodejní-
ho vybavení.

3. Koncepční řešení je přichystané, 
s úpravami bude možné začít poté, až 
pan Loveček veškeré prostory vyklidí. 
Věřím, že bude vstřícný a bude s ním 
bude možné dohodnout termín přija-
telný pro obě strany.

4. K zajištění chodu obchodu bude 
potřeba zajistit oddělenou šatnu pro 

obsluhu obchodu, kterou chceme vy-
budovat v části provozovny kadeřnic-
tví. Tyto prostory by měly být volné od 
1. února 2007.

5. Provozovna kadeřnictví může 
po případné dohodě s jeho provozo-
vatelkou paní Hlaváčovou fungovat 
buď v trochu zmenšených prostorách 
(zmenšených o plochu, kde je dnes ba-
rový pult) nebo po úpravách v prosto-
rách po bývalém obecním bytu po paní 
Janouškové.

6. Prodej potravin v období od 22. 12. 
do 31. 12. bude ještě fungovat v nákup-
ním středisku paní Navrátilové.

7. Po dobu úprav během ledna a úno-
ra bude prodej základních potravin 
v prodejně masa a uzenin vedle Domu 
služeb. Stále ještě jednáme o další mož-
nosti - prodeje z pojízdné prodejny.

Dovoluji si Vás požádat o trpělivost 
během úprav v Domě služeb. Věřím, že 
prodejna po úpravách uspokojí Vaše 
potřeby. V případě jakýchkoliv dotazů 
se s důvěrou obraťte na Obecní úřad.

Na fotografiích si můžete prohléd-
nout prostory prodejny v Krčmani, je-
jichž prodejní plocha činí 30 m čtvereč-
ních.

Ing. Tomáš Kubáček,
starosta obce
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Grygovská občanská galerie (GOG)

Anna Janoušková
(* 5. května 1915)

Motto: „Dbejme, aby nám stáří 
neudělalo vrásky také na duši, když 
už je kreslí na tváři.“

Stáří někdy přináší problémy. Ubývá 
sil a běžné životní situace se pojednou 
jeví jako nezvládnutelné překážky. Vše 
je ještě horší, když žijete sami a nemáte 
po ruce nikoho, kdo by vám pomáhal 
s tím, co je pro vás již problematické. 
Pro mnohé staré lidi je taková situace 
zdánlivě neřešitelná. Příbuzní buď již 
nežijí nebo mají své rodiny a společné 
soužití z různých důvodů není možné. 
Do podobných potíží se před nedáv-
nem dostala i naše spoluobčanka, paní 
Anna Janoušková. Vyřešit její situaci jí 
nakonec pomohla naše obec, přede-
vším pak místostarostka paní Božena 
Skopalíková. O tom, jak dnes, po čty-
řech měsících odchodu z Grygova, 
paní Janoušková žije, jsme se s oběma 
našimi místostarosty zajeli přesvědčit 
do Domova důchodců v Olomouci-
Chválkovicích.

Nejprve se zdálo, že s paní Janouš-
kovou nebude komunikace vůbec 
možná. Vůbec nás neslyšela. Ale sta-
niční sestra, paní Olinka, nám poradila, 
jak musíme s babičkou (snad si mohu 
dovolit ji tak nazývat) mluvit - pěkně 
zblízka a přímo do ucha. Paní Janouš-
ková má sice sluchátka, ale jak nám 
řekla, nezvykla si na jejich používá-
ní. Také bylo zřejmé, že babičku naše 
„početná delegace“ trochu zaskočila. 
Ovšem ne nadlouho. Když zjistila, že 
jsme ji nepřijeli znovu stěhovat, její 
počáteční obavy se rozplynuly, uvolni-
la se a mnohé nám povyprávěla. Když 
pominu zmínky o špatném sluchu, zra-
ku, paměti a pohyblivosti, musím kon-

statovat, že paní Janoušková si na nic 
nestěžuje, což je v dnešní době spíše 
výjimkou.

V závorkách v rámci přímé řeči uvádím 
své upřesňující údaje či poznámky.

„Narodila jsem se nedaleko Grygova 
v Majetíně. Byli jsme tři holky a kluk. 
Ten umřel mladý. Do školy jsem cho-
dila v Majetíně, tam jsem prožila i dět-
ství a léta dospívání. Pak jsem se vdala 
a válku jsme přečkali v Lipině nad Šter-
nberkem, co jsme přes ni jeli, když jste 
mě vezli z Berouna. Bydleli jsme tam 
na zemědělské usedlosti a tam se nám 
také narodili i dva starší chlapci, Milan 
a Honzík. Protože by to měli daleko do 
školy, až do Šternberka, přestěhovali 
jsme se raději v roce 1948 do Grygo-
va, Na Horka. Dostali jsme byt, pro-
tože manžel šel pracovat jako skalař 
do lomu a vápenky. Nakládal v lomu 
vápenec na vozíky, které pak odvážel 
Emil Horák z Grygova (dědeček na-
šeho spoluobčana Ing. Pavla Horáka) 
malou lokomotivou po úzkokolejce 
do vápenky. Tam se vápenec skládal 
do pece a pálilo se z něj vápno. Aby 
chlapi tu dřinu v létě vydrželi, chodi-
li nakládat vozíky ve dvě nebo ve tři 
hodiny v noci, kdy nebylo takové hor-
ko. Na Horkách se nám narodily další 
dvě děti, syn Pepa a dcera Olga. Když 
děti odrostly, pracovala jsem v země-
dělství, na statku a taky v olomoucké 
Zoře. S přibývajícím časem si děti zalo-
žily vlastní rodiny a odešly z Grygova. 
Pak mně umřel manžel a zůstala jsem 
sama. Už je to 36 let. Kolem roku 1980 
se v domě, kde jsem bydlela, měly pro-
vádět stavební úpravy. „Na přechod-
nou dobu“, mě odstěhovali ze samoty 
do dědiny, do „Domu služeb“. Pře-
chodný pobyt se ale poněkud protáhl, 
vlastně na celých pětadvacet let a zpět 
Na Horka jsem se již nikdy nevrátila. 
V obou bydlištích v Grygově se mně 
líbilo, i když ani v jednom jsem nemě-
la svoji koupelnu nebo záchod. Prostě 
jsem tak žila a ani mně nepřišlo, že by 
mohlo být jinak.“

Zvědavě se ptáme, na co ze života v Gry-
gově paní Janoušková vzpomíná ráda 
a co se jí zde naopak nelíbilo.

„Není nic, na co bych vzpomínala ne-
rada, žila jsem v Grygově spokojeně. 

Moc ráda vzpomínám na zábavy, který 
se konávaly na parketu v Hájku (vrásčitá 
tvář se babičce rozjasnila a na rtech se 
objevil úsměv). Měla jsem to tam z do-
mu Na Horkách kousek a často jsem tam 
chodila poslechnout si muziku, i když já 
jsem nikdy nebyla člověk zrozený pro 
zábavu, spíš pro práci. A práce mě vždy 
těšila, i když nebyla lehká. I v důcho-
du jsem chodila pomáhat ostatním na 
pole nebo na zahrady. Byla jsem také 
dlouho v Červeném kříži v Grygově, na 
stráně vápencových lomů jsem chodila 
sbírat šípky. Vyhráli jsme tehdy 1. místo 
v republice v soutěži ve sběru a pěsto-
vání léčivých bylin.“

Jak to bylo s odchodem z Grygova?

„S postupujícím stářím začaly 
problémy, protože jsem v Domě 
služeb žila sama. Třeba jsem doma 
spadla a zlomila si ruku nebo rozbila 
hlavu a bylo štěstí, že Lovečkovi byli 
vedle v obchodě a zavolali mi pomoc. 
Nevím, jak by to kolikrát dopadlo, 
kdyby se to stalo večer a nikdo poblíž 
nebyl. Děti se mnou žít nemohly, mají 
svoje  rodiny a byt na to byl malý. 
Boženku (Skopalíkovou) si pamatuji 
ještě jako malou holku, vždyť je 
stejně stará jako moji dva starší kluci. 
S Milanem chodila do třídy a ještě 
dnes se potkávají na srazech. Nakonec 
jsem se dala přesvědčit, že ve svých 
letech už sama žít nemohu a tak 
mě Boženka s mojí vnučkou Erikou 
začaly vyřizovat umístění do Domova 
důchodců. Nebylo to snadné, protože 
nejdříve se musely vyřídit papíry. (Paní 
Janoušková tehdy neměla vyřízený 
příspěvek na péči, který je pro umístění 
v domově potřeba.) Proto mě tady 
mladý pán (ukazuje na místostarostu 
Petra Chramostu) s Boženkou odvezli 
napřed do Moravského Berouna (na 
geriatrii - dřívější LDN). Až se všechno 
vyřídilo, převezli mě teprve sem do 
Chválkovic. Bylo mi velice těžko, když 
jsem musela opustit místo, kde jsem 
tolik roků bydlela a měla kamarádky 
a známé. Na Horkách to byli třeba 
Kovářovi, Valentovi, Jechovi, Mikošovi, 
Šimoníkovi, Nádeníčkovi, v dědině pak 
Zdena Čejková, Anežka Hlaváčová, 
Lojzinka Žídková, Věrka Kelnarová 
a další. Nedalo se však nic dělat, ztrácím 
nejenom sílu, ale i paměť a nechci 
druhým přidělávat starosti.“
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A jak se jí v Domově důchodců líbí?

„Je to tu moc hezké, dobře se tady 
o mě starají a pěkně se mnou zacháze-
jí. Dokonce tu pracují i sestřičky z Gry-
gova - Olinka a Radka - Olinku znám jak 
běhávala jako děvče po Hájku. (Jedná 
se o staniční sestru Olgu Škarkovou 
a její neteř Radku Grmolenskou.) V do-
mově žije také Miladka Suchánková 
(Pavlíková) z Grygova, už jsem ji byla 
navštívit na pokoji. Jídlo mně tu chut-
ná, navštěvují mě příbuzní, taky mně 
pořád něco nosí, ani to skoro nesta-
čím sníst. Už jsem si na tu velkou změ-
nu zvykla. Míváme různé programy, 
zrovna včera bylo divadlo. Společně 
cvičíme a potom si vždy zazpíváme. 
Až bude teplo, budeme jezdit na výle-
ty, pojedeme na Svatý Kopeček a teď 
před Vánocema k radnici, podívat se 
na rozsvícený vánoční strom. Jenom 
těžce nesu, že tak špatně slyším, proto 
už mě mnohé věci nebaví jako dřív.“

Rozloučili jsme se a popřáli paní Ja-
nouškové, ať jí zdraví co nejvíce slouží. 
Alespoň tak jako doposud. Dověděli 
jsme se o ní totiž, že je v domově na-
prostou výjimkou tím, že nepotřebuje 
ve svých dvaadevadesáti letech užívat 
žádné léky.

„Jste hodní, že jste za mnou přišli a po-
zdravujte všechny v Grygově.“

Závěru netřeba. Popis jednoho pro-
stého lidského osudu z úst představi-
telky jeho hlavní a jedinečné role ho-
voří za vše. Nezbývá mi proto, než za 
nás všechny, kteří jsme s paní Annou 
Janouškovou rozprávěli, skončit podě-
kováním:  

„Babičko, děkujeme za hezké chvíle 
prožité ve Vaší milé společnosti.“

Odkazy na instituce, o kterých je 
v rozhovoru zmínka:

Odborný léčebný ústav Moravský Beroun
(http://www.olung.cz)

Domov důchodců a penzion Chválkovice
(http://www.ddol.cz)

-js-

dokonce i hasiče. Samotní hasiči z naše-
ho grygovského sboru letos vůbec neza-
háleli. Opravili strop hasičské zbrojnice 
a pak si troufli na organizaci okresního 
kola soutěže v požárním sportu. Sou-
těž proběhla v grygovském sportovním 
areálu v červnu, za účasti 29 družstev. 
Od listopadu v Grygově funguje i oddíl 
mladých hasičů.

Vedle důležitých projektů se obecní 
úřad stará o každodenní provoz obce. 
Sezónní práce jako je pravidelné seká-
ní trávy či úklid veřejných prostranství 
letos doplnily další činnosti. Byla vyčiš-
těna kanalizace v ulici Zahradní, jsou 
opravovány uliční vpusti, do nich jsou 
dokupovány dlouho chybějící sběrné 
koše. Své místo v naší činnosti měly i ob-
cí zajišťované  sběrné soboty. 

Patřičnou pozornost jsme věnovali 
i kulturnímu a společenskému životu 

v obci. Tříkrálová sbírka, obecní maškar-
ní ples, Májová noc, hodové slavnosti, 
kácení máje, ale i vítání občánků a ce-
loobecní setkání seniorů ke dni matek 
či před Vánocemi – to jsou akce, které 
prověřily naše organizační schopnosti 
v prvním roce našeho působení. 

Spolu se školou jsme pak připravili 
dětské radovánky, dětský den, pasování 
na školáka, rozloučení s páťáky či prázd-
ninami a rozsvěcování vánočního stro-
mu s mikulášskou nadílkou.

Recitál písní a poezie Karla Kryla 
v podání Michala Zapletala byl vzpo-
mínkou na výročí 17. listopadu. Závěr 
roku bude patřit vánočnímu koncertu 
v kapli Sv. Jana Nepomuckého (koná se 
29. 12. 2007 v 17.00 hod.).

Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Co se nám podařilo v roce 2007
dokončení ze strany 1
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BABY KLUB
Letošním říjnem vstoupil Baby klub 

do druhého roku své existence. Je za-
měřen na rodiče a jejich děti ve věku od 
jednoho do tří let. Scházíme se každé 
pondělí od 9.00 do 10.00 v tělocvičně 
naší základní školy. Baby klub v Grygo-
vě se snaží být levnější i časově méně 
náročnou alternativou podobných 
klubů, které můžete navštěvovat v Olo-
mouci. Sháníte-li vyžití pro svou aktivní 
ratolest, přijďte se podívat k nám. „Mlá-

dežníci“ řádí na nářadí, žebřiny a kotou-
ly zvládají „levou  zadní“, prolézají tu-
nelem, barvy, ty už dávno umí... Učí se 
spoustu říkadel a písniček, takže pokud 
na ulici potkáte veselé a zpívající dítě, je 
to neklamným znamením, že je členem 
Baby klubu. 

Pokud jsme vás touto upoutávkou 
a fotkami navnadili, neváhejte, vem-
te papuče sobě i dítěti, svačinku, pití 
a vzhůru do Baby klubu. Vstupné je 

20 Kč. Na nové kamarády se těší Natá-
nek, Vojtíšek, Alexík, František, Míša, 
Péťa, Šárka...

Veškeré informace Vám podá Ivana 
Bartíková na telefonu: 775 826 213, 
585 393 549

Před první návštěvou mne prosím 
kontaktujte, občas mívám děti nemoc-
né a klub odpadá..

Ivana Bartíková

Lampiónový průvod
Ku příležitosti státního svátku Vzni-

ku ČSR uspořádal Obecní úřad Grygov 
Lampiónový průvod od budovy základ-
ní školy k budově sokolovny. Celá akce 
vyvrcholila položením věnců k pomní-
ku Svobody. Za přítomnosti vzácného 
hosta, prvního náměstka hejtmana 
Olomouckého kraje Ing. Pavla Horáka 
předal starosta obce Ing. Tomáš Kubá-
ček nově zakoupený automobil, hasič-
ský speciál Avia 31 K DA-12 zástupcům 
Sboru dobrovolných hasičů  v Grygově.

-pch-
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Rozsvěcení vánočního stromu
Nechce se tomu ani uvěřit. Od po-

sledního rozsvícení vánočního stromu 
uběhl už celý rok. Možná na to má vliv 
i skutečnost, že mezi těmito tradičními 
událostmi vlastně nebyla žádná pořád-
ná zima. Jako vždy, z akce měly největší 

radost malé děti. Několik zajímavých 
slov o Svatém Mikuláši (narodil se ko-
lem r. 280/286 v Patrasu, Řecko, zemřel 
6. prosince kolem r. 345/351 v Myře, 
dnes Demre, Turecko, svátek se slaví 
6. prosince) a přání dobré pohody v na-

stávajícím svátečním čase pronesl pan 
starosta Ing. Tomáš Kubáček. Zahrát 
a zazpívat přišel sbor Bambini di Hey-
rák. A naše děti přišel obdarovat Anděl, 
Mikuláš a Čert... 

-js-


