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Slovo starosty
Společně se vstupem do posledního čtvrt-

letí roku můžeme konstatovat, že letošní rok 
je pro naši obec zatím mimořádně štědrý. 
Grygovu byly přiznány dvě dotace z Regio-
nálního operačního programu a získal dvě 
zajímavá ocenění. O krajském Zlatém erbu 
za nejlepší webové stránky obce jsme psali 
již v minulém čísle Grygovských novin. Hor-
kou novinkou z minulého týdne je však námi 
obsazené  třetí místo v celorepublikové sou-
těži otevřenosti veřejné správy OTEVŘENO x 
ZAVŘENO, o které se dočtete na jiném místě 
tohoto vydání. Jsou však obce, které na roz-
díl od Grygova nejsou k občanům zrovna 
otevřené – ve Lhotce nad Labem se napří-
klad konala nezákonná neveřejná zasedání 
zastupitelstva, za což obdrželi negativní 
cenu v kategorii „zavřeno“. Chválabohu, 
v Grygově pořádáme v tomto volebním ob-
dobí zasedání vždy veřejná.

Důležitějším a takříkajíc hmatatelnějším 
důkazem úspěchu jsou však dotace přizna-

né grygovským projektům. Velké investiční 
akce obcí se bez státních či evropských do-
tací neobejdou. Za pomoci dotací byla již 
v uplynulých letech budována kanalizace, 
čistička odpadních vod i zrekonstruována 
část školy. 

Obec Grygov v letošním roce podala 2 žá-
dosti do tzv. „evropských fondů“ prostřed-
nictvím Regionálního operačního progra-
mu Střední Morava, v prioritní ose Rozvoj 
venkova. Obě naše  žádosti byly úspěšné:
–  Projekt „Obnova místních a účelových 

komunikací obce Grygov“ byl podpořen 
částkou 21.500.000,- Kč.

–  Projekt „Sportovně rekreační areál Grygov“ 
získal dotaci ve výši 6.970.000,- Kč.

Získáním dotací však práce zdaleka ne-
končí. Chtěl bych touto cestou poděkovat 
těm zastupitelům i občanům, kteří s projek-
ty aktivně pomáhali, a zároveň je požádat 
o jejich další čas, který nad projekty ještě 

stráví. Vám, čtenářům a sousedům, se chci 
předem omluvit za potíže a dočasná ome-
zení, která vám při všem tom stavění v příš-
tích dvou letech vzniknou. A zároveň vás 
prosím o pochopení a trochu shovívavosti, 
abychom mohli stihnout veškeré termíny.   

Závěrem chci připomenout, že v souvis-
losti s obnovou komunikací je nutno pro-
vést ještě výstavbu kanalizace v několika lo-
kalitách, takže v nejbližších letech nás čeká 
zvelebení obce v hodnotě přes 50 milionů 
korun. A to za trochu odříkání stojí, co říká-
te?

Podrobnější informace o projektech na-
leznete na dalších stránkách těchto novin, 
v příloze uprostřed pak podrobnou mapku 
obnovy komunikací.

Přeji Vám hezký den!

Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Grygov má otevřeno!
K mezinárodnímu dni informací 28. 9. 

vyhlásila Otevřená společnost, o.p.s. 
výsledky šestého ročníku soutěže OTE-
VŘENO x ZAVŘENO. Ocenila největší 
„přátele“ a „nepřátele“ svobody infor-
mací a otevřenosti veřejné správy v Čes-
ké republice za období 2007 - 2008.

Z 52 nominací, z toho 12x OTEVŘENO 
a 40x ZAVŘENO, vybírala porota deseti 
nezávislých odborníků*. Nominovaní 
mohli získat nejvíce 100 bodů. Výsled-
né pořadí v obou kategoriích je

„OTEVŘENO“

1. cena:  Semily za plnění volebního pro-
gramu v oblasti otevřenosti: transparent-
nost výběrových řízení, úplný obrazový 
záznam zastupitelstva a další (70 bodů)

2. cena (dvakrát): Veřejný ochránce 
práv za aktivní prosazování práv občanů 
při jednání zastupitelstev obcí a krajů 
(65 bodů), Němčovice za dlouhodobý 
a trvalý přístup k informacím o činnosti 
obce (65 bodů)

3. cena: Grygov za naprosto bezchyb-
né zveřejnění povinných informací na 
webu (64 bodů)

„ZAVŘENO“ – Letos poprvé hodno-
ceno ve čtyřech oddělených oblastech 
+ hlavní cena.

Hlavní cena + 1.cena v oblasti „pří-
stup k informacím“: Karlovy Vary Ma-
gistrát  – stavební úřad za mimořádně 

rozsáhlou obstrukci soustavným (6x) 
odepíráním informace  v rozporu s opa-
kovaným rozhodnutím nadřízeného 
orgánu (84 bodů – nejvyšší počet ze 
všech oblastí).

1. cena v oblasti „svoboda projevu, 
šíření informací“ + v oblasti „účast 
veřejnosti a otevřenost rozhodová-
ní“ + v oblasti „web úřadu“: Lhotka 

pokračování na str. 4



Strana � Říjen �008

– Grygovské noviny –

Vítání občánků v neděli 21. září 2008

Nelly Kopečková Matěj Volf Čestmír Vacula Aneta BartoňkováPatrik Vaněk

Matouš Dohnal Vojta Panuš Amálie Schwarzová Adéla HermanováTomáš Vlček

Monika Sládková Simona Kroutilová Vilém KolářJakub Kotlán
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Sportovně rekreační areál Grygov
Za tímto krásným dlouhým názvem 

si jednoduše představte zvelebení na-
šeho stávajícího fotbalového hřiště 
a jeho zázemí. Areál byl grygovskými 
postaven a otevřen v roce 1965. Víte, 
že tehdy u nás v Grygově hrála slavná 
SLAVIA? Zeptejte se, s jakým výsledkem 
nás sešívaní borci porazili. Důležitý však 
nebyl výsledek, ale hrdost, že se takhle 
hrálo zrovna u nás. Dnes, po 43 letech, 
nám areál poněkud zestárnul a je třeba 
z něj udělat opět naši chloubu.  

Z Regionálního operačního progra-
mu nám byla přislíbena dotace ve výši 
6.970.000,- Kč, ve výši 90% z celkových 
nákladů. Projekt bude realizován v le-
tech 2009 – 2010 a zahrnuje rekon-
strukci budovy zázemí, výstavbu no-
vého dětského hřiště s herními prvky 
a nové multifunkční hřiště pro možnost 
provozovat na jedné ploše více sportů. 
Nedílnou součástí je též modernizace 
tenisových kurtů. Areál tak poskytne 
možnost aktivního trávení volného 

času jak dětem, tak dospívající mládeži 
i maminkám s těmi nejmenšími.  

Celý projekt byl projednán se zástup-
ci sportovců, kteří nám poskytli své 
cenné zkušenosti. Momentálně probí-
há poptávkové řízení na zpracovatele 
kompletní projektové dokumentace 
k realizaci stavby.

-tk-

Obnova místních komunikací
Na základě přislíbené dotace z Regi-

onálního operačního programu ve výši 
21.500.000,- Kč bude projekt realizován 
v letech 2009 – 2010. Dotace činí 90% 
z celkových nákladů akce, zbylých 10% 
dofinancuje obec z vlastních zdrojů. Do 
obnovy byly zahrnuty ulice K nádraží, 
Libušina, 8.května, U Parku, Komenské-
ho a Masarykova náves. Projekt řeší ob-
novu vozovek, vytváří parkovací stání, 

zeleň i chodníky. Dopravními policisty 
doporučené vyvýšené křižovatky zase 
řeší zpomalení dopravy a bezbariéro-
vost chodníků.  

Na informační schůzce v sokolovně 
byla celá akce projednána s Vámi, ob-
čany, a konstruktivní připomínky byly 
zapracovány do projektu. Momentálně 
byla zpracována projektová dokumen-

tace firmou SPOLIA INVEST s.r.o. z Kro-
měříže a byla podána žádost o stavební 
povolení. 

Realizaci akce bude v některých uli-
cích předcházet výstavba kanalizace. 
Další se dozvíte v článku o kanalizaci.

-tk-

Výstavba kanalizace
Realizaci projektu obnovy komuni-

kací bude logicky předcházet výstavba 
moderní splaškové kanalizace v několi-
ka lokalitách. Jedná se o ulice 8. května, 
Masarykova náves a dále odkanalizová-
ní lokalit V Podlesí a Na Horka.  

V současné době je přepracována 
projektová dokumentace k celému 
záměru a může být podána žádost 
o územní rozhodnutí a stavební povo-
lení. Žádost o dotaci bude následně 
směřována na nejvhodnější dotační 

program, ať už Ministerstva zeměděl-
ství, Státního fondu životního prostředí 
či Evropských fondů.  

-tk-

Zprávy ze zastupitelstva
Zastupitelstvo obce projednalo na 
svém zasedání dne 8. 8. 2008 tyto 
nejdůležitější body:
–  výběr firmy Spolia Invest s.r.o. jako 

zpracovatele projektové dokumenta-
ce pro obnovu místních komunikací

–  neinvestiční příspěvek od Olomouc-
kého kraje ve výši 16.000,- Kč na vy-
bavení požární jednotky

–  pokutu a náhradu řízení ve výši 
4.000,- Kč od Magistrátu města Olo-
mouce 

–  zjišťovací řízení k záměru „Rychlostní 
silnice R55“

–  záměr prodeje obecních pozemků 
1070/6 a 1070/8 pro výstavbu rodin-
ných domků

–  zápis do kroniky obce za rok 2006

Zastupitelstvo obce projednalo na 
svém zasedání dne 22. 9. 2008 tyto 
nejdůležitější body:
–  prodej pozemků pro výstavbu RD
–  rozpočtové opatření č.2/2008
–  projekt „Obnova místních a účelových 

komunikací obce Grygov“
–  dostavba kanalizace
–  pronájem bytu na sportovním areálu
–  pronájem nebytových prostor v Do-

mě služeb
–  zápis do kroniky obce za rok 2006 

a odměnu kronikáři
–  poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 

Agentuře A64 (šachisté)
–  poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce 

Honebnímu společenstvu Grygov 
– Nový Dvůr

–  vyhlášení 2. kola výběrového řízení 
pro žádosti o půjčku z Fondu rozvoje 
bydlení určené pro financování kana-
lizačních přípojek 

–  schválení aktualizované směrnice pro 
vedení účetnictví obce

–  stav Lípy Svobody na ulici Valentova
–  záměr prodeje obecního pozemku 

p.č. 1303 
–  zpracovatele projektové dokumen-

tace pro „Sportovně rekreační areál 
Grygov“

–  Dílčí přezkoumání hospodaření obce 
za rok 2008 

Další zasedání je plánováno na středu 
17. prosince 2008 od 18 hod. v zasedací 
místnosti obecního úřadu.

-tk-
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Grygovská občanská galerie (GOG)

Mít svého zástupce ve vyšších orgá-
nech veřejné správy je jistě pro obec 
dobré a potřebné. Obec Grygov, ale 
i všechny obce mikroregionu Králov-
ství, v končícím čtyřletém období, ho 
naštěstí mají. Je jím 1. náměstek hej-
tmana Olomouckého kraje, Ing. Pavel 
Horák. V naší obci, rodišti svého dědy 
a táty, na Týnecké ulici, žije se svou rodi-
nou již pátým rokem. I když při své práci 
spravedlivě pamatuje na rozvoj celého 
kraje, Grygov i další obce mikroregionu 
Království jsou mu hodně blízké.

 
Ing. Pavel Horák se narodil před 44 

lety v Olomouci rodičům Evě (Murc-
kové) a Jiřímu Horákovým, dřívějším 
grygovským občanům a kamarádům 
mnohých z nás. Jako absolvent strojní 
fakulty Vysokého učení technického 
v Brně pracoval ve funkcích projektan-
ta, jednatele a majitele firmy. Je ženatý, 

otcem třech dětí ve věku 16 – 20 let. 
Svůj volný čas, pokud nějaký má, věnu-
je především své vlastní rodině.

V naší obci, na místě, kde žili jeho pra-
rodiče, si zrekonstruoval rodinný dům 
a stal se naším grygovským spoluobča-
nem.

Do politiky vstoupil v roce 1994, jako 
nestraník, na společné kandidátce KDU-
ČSL, KDS a KAN. Byl zvolen do městské-
ho zastupitelstva v Olomouci a o dva 
roky později se stal postupně radním 
a náměstkem primátora. Poslední 
čtyři roky zastává funkci 1. náměstka 
hejtmana Olomouckého kraje. Na zá-
kladě koaliční dohody, spravuje resort 
strategického rozvoje, který zahrnuje 
i administraci evropských dotací do 
olomouckého regionu. Do jeho kom-
petence patří i oblast kultury a památ-
kové péče. Byly zavedeny kulturní gran-
ty a výroční ceny kraje v oblasti umění. 
Jeho velkým úspěchem je schválený 
projekt Rodinných pasů, který přináší 
úspory v rodinných rozpočtech. Systém 
slevových kartiček umožňuje rodinám 
zvýhodněný vstup do zařízení volného 
času, kultury, sportu a slevy na nákup 
zboží nebo služeb. Zásadní bylo také 
spuštění čerpání evropských dotací, 
na jejichž přípravě a nyní i průběhu, 
má velký podíl. V této souvislosti, není 
od věci připomenout, že obě úspěšné 
žádosti naší obce o dotace z EU (rekon-
strukce komunikací a rozvoj sportovní-
ho areálu) procházeli jeho rukama bě-
hem schvalovacího procesu. 

Od roku 1994 je členem KDU-ČSL. Její 
program je mu ze stávajících politických 
stran nejbližší, neboť se v něm vyváženě 
spojuje svoboda jednotlivce s nutností 
mezilidské solidarity. Je v něm kladen 
důraz na základní tradiční hodnoty, na 
kterých stojí naše civilizace: právo, po-
ctivá práce, rodina, řád, spravedlnost, 
ale také solidarita ve všech podobách, 
tedy bohatých s chudými, mezigene-
rační či zdravých s handicapovanými. 
Dnes je jedním z vrcholných politiků 
KDU-ČSL v Olomouckém kraji. Pro blíží-
cí se volby do krajského zastupitelstva 
se stal lídrem kandidátky. Ne náhodou 
tedy před jeho domem můžete spatřit 
auto s krásným barevným čápem, mas-
kotem letošní volební kampaně. 

Ke spolupráci s představitelem KDU-
ČSL Ing. Pavlem Horákem, 1. náměst-
kem hejtmana Olomouckého kraje, 
není třeba velkých slov. Je to člověk 
na svém místě, inteligentní, otevřený, 
vstřícný, ochotný vždy poradit a pomo-
ci. 17. – 18.října se opět otevřou volební 
místnosti a voliči svým hlasováním roz-
hodnou o těch, kteří budou v dalších 
čtyřech letech spravovat a řídit regiony, 
v nichž žijí. Ano, volby do krajských za-
stupitelstev jsou za dveřmi. Bude tedy 
záležet na nás, jeho spoluobčanech, 
zda bude obci prospěšný i v následují-
cích čtyřech letech.

Božena Skopalíková
místostarostka

Ing. Pavel Horák

nad Labem za vyplácení „darů“ z obec-
ního rozpočtu občanům za to, že se ne-
vyjadřují kriticky o obci (tzv. držhubné) 
(82 bodů), za konání neveřejných jed-
nání zastupitelstva, z nichž jsou vylou-
čeni i opoziční zastupitelé (70 bodů) 
a za bezobsažný web, který přes upo-
zornění starosty nemá ani informace 
povinné dle zákona (58 bodů).

CENA VEŘEJNOSTI – Letos poprvé 
udělila ceny také veřejnost hlasová-
ním na internetu. Hlasování o stejných 
nominacích, jako byly předloženy od-
borné porotě, se zúčastnilo 600 hlasu-
jících.

V kategorii OTEVŘENO zvítězila obec 
Němčovice (242 hlasů) před Lanškrou-
nem (197 hlasů). 

V kategorii ZAVŘENO na prvním místě 
skončilo Ministerstvo pro místní rozvoj 
(191 hlasů), za ním se umístila obec Zdi-
by (160 hlasů).

„Absurdita některých příběhů letos 
předčila všechny představy. Například 
ve Lhotce nad Labem se konají neveřej-
ná jednání zastupitelstva, z nichž jsou 
vyloučeni opoziční zastupitelé. Toto 
jednání představitelů obce leží mimo 
zdravý rozum i zákon“, řekl k letošním 
nominacím Oldřich Kužílek z pořádající 
společnosti.

Vyhlášení výsledků soutěže a předá-
ní cen se konalo v  baru Krásný ztráty 
v Praze. Ceny a ocenění převzali staros-
ta obce Ing. Tomáš Kubáček a místosta-
rosta obce Petr Chramosta.

Smaltovaná cedule (jedna z cen v sou-
těži) s uvedením, že oceněný úřad má 
Otevřeno, bude umístěna před vchod 
do Obecního úřadu. Přijďte se podívat 
– a nejenom na ni.  

Informace o soutěži
najdete na www.otevrete.cz
Reportáž o oceněném Grygovu
odvysílá R1 Morava (www.r1televize.cz) 
v sobotu 11. 10. �008 v magazínu Náš kraj.

-pch-

Grygov má otevřeno!
pokračování ze str. 1
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Volby do zastupitelstev krajů
Volby se konají ve dvou dnech, v pátek 

17.října 2008 od 14.00 hodin do 22.00 
hodin a v sobotu 18.října 2008 od 8.00 
hodin do 14.00 hodin.

Hlasovací lístky
Hlasovací lístky jsou voličům distri-

buovány nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb, tj. 14. října 2008. V případě, že do-
jde k jejich poškození nebo ztrátě anebo 
volič zjistí, že nemá k dispozici všechny 
hlasovací lístky, je možné požádat ve vo-
lební místnosti okrskovou volební komisi 
o vydání nové kompletní sady hlasova-
cích lístků.

Způsob hlasování
Volič vloží do úřední obálky jeden hla-

sovací lístek politické strany, politického 
hnutí nebo koalice, pro niž se rozhodl 
hlasovat. Na hlasovacím lístku může při-
tom zakroužkováním pořadového čísla 
nejvýše u 4 kandidátů uvedených na 

témže hlasovacím lístku vyznačit, které-
mu z kandidátů dává přednost.

Neplatné jsou hlasovací lístky, které 
nejsou na předepsaném tiskopise, které 
jsou přetržené a které nejsou vloženy do 
úřední obálky. Poškození nebo přeložení 
hlasovacího lístku nemá vliv na jeho plat-
nost, jsou-li z něj patrné potřebné údaje. 
Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obál-
ce vloženo několik hlasovacích lístků.

Po opuštění prostoru určeného pro 
úpravu hlasovacích lístků vloží volič 
úřední obálku s hlasovacím lístkem před 
okrskovou volební komisí do volební 
schránky.

Každý volič hlasuje osobně, zastoupení 
není přípustné. S voličem, který nemůže 
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu 
anebo nemůže číst nebo psát, může být 
v prostoru určeném pro úpravu hlaso-
vacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv 
však člen okrskové volební komise, a hla-
sovací lístek za něho upravit a vložit do 

úřední obálky a popřípadě i úřední obál-
ku vložit do volební schránky.

Hlasování do přenosné volební 
schránky

Volič může požádat ze závažných, 
zejména zdravotních, důvodů obecní 
úřad a ve dnech voleb okrskovou voleb-
ní komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním 
obvodu volebního okrsku, pro který byla 
okrsková volební komise zřízena. V tako-
vém případě okrsková volební komise 
vyšle k voliči 2 své členy s přenosnou vo-
lební schránkou, úřední obálkou a hlaso-
vacími lístky.

Upozorňujeme, že v krajských volbách 
nelze volit na tzv. voličský průkaz (tj. není 
možné volit mimo trvalé bydliště).

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR (www.mvcr.cz) 

Obecní internet za 150 Kč měsíčně
Jak jsme vás již informovali, podařilo 

se nám v loňském roce dokončit pře-
stavbu celé intranetové sítě. Všechny 
servery jsme přestěhovali z Prefy, kde 
docházelo k častým výpadkům proudu, 
do budovy obecního úřadu. Zbudovali 
jsme nový a hlavně spolehlivý spoj Mik-
rotik mezi obecním úřadem a věží kos-
tela ve Velkém Týnci, který nám umož-
ňuje maximální přenosovou rychlost 
60Mbit/s full-duplex. Veškeré zařízení 
a všechny vysílače jsou doplněny o zá-
ložní zdroje a přestavěny na systém Mi-
krotik, aby mohly pracovat v plně říze-
ném provozu. Celková konektivita sítě 
byla navýšena na dvojnásobek tedy ze 
4 Mbit/s na 8 Mbit/s.

Nedávno také proběhla změna au-
tomatického systému přihlašování 
k obecní síti na manuální, a to z bezpeč-
nostních důvodů. Každý klient má při-
dělené uživatelské jméno a heslo, které 
je možno na žádost změnit. 

V současné době máme v provozu 
tyto vysílače:
–  G1 na komínu Prefy pracujícím v pás-

mu 2,4 GHz
–  G2 na komínu Prefy pracujícím v pás-

mu 2,4 GHz 
–  G3  na komínu Prefy - směr Hájenka 

2,4 GHz 

–  G4  Na škole 2,4 GHz
–  G6 na komínu Prefy pracujícím v pás-

mu 5 GHz
–  G7 na střeše obecního úřadu pracují-

cím v pásmu 2,4 GHz 
–  G8 U Mlýna pracujícím v pásmu 

2,4 GHz
–  G9 K Nádraží č.124 na střeše bytového 

domu pracujícím v pásmu 2,4 GHz  
–  GA na komínu Prefy v pásmu 5.6 GHz
–  GA2 na střeše obecního úřadu v pás-

mu 5.6 GHz

Příští rok plánujeme tyto projekty: 
–  doplnění 5 GHz spoje a vysílače pra-

cujícím v pásmu 2,4 GHz do lokality 
V Podlesí

–  doplnění 5 GHz spoje a vysílače pra-
cujícím v pásmu 2,4 GHz do lokality 
Na Horka.

–  zpracování studie na celoobecní op-
tickou síť.

Nejdůležitějšími novinkami pro uži-
vatele obecního internetu v letošním 
roce však budou: 
–  navýšení celkové konektivity sítě ze 

současných 8 Mbit/s na 10 Mbit/s od 
nového roku 2009, s možností krátko-
dobého pokrytí špiček a disponovat 
tak kapacitou v rámci mikroregionu 
až 20 Mbit/s

–  možnost vybrat si měsíční poplatek, 
který mu bude vyhovovat. 

Připraven je nový typ služby „inter-
net 150“ za 150,- Kč měsíčně nabíd-
ne garantované připojení stahování 
256 kbit/s (32 kB/s) a odesílání 128 kbit/
s a určen je pro ty, kteří potřebují ušetřit 
peníze a uvedená rychlost jim stačí.

Stávající zákazníci budou zařazení do 
služby „internet 300“ za 300,- Kč měsíč-
ně a garantovaná rychlost připojení jim 
bude navýšena na stahování 512 kbit/s 
(64 kB/s) a odesílání 256 kbit/s (s maxi-
mální rychlosti 2048).

Je možné využít nabídky veřejné IP 
adresy, udržovací poplatek za tuto ad-
resu je 1000,- Kč s DPH na rok.

Pozn.: V současné době probíhá 
montáž vysílače do lokality V Podlesí 
a hlavní konektivita je již navýšena. Je 
potřeba dosáhnout maximálního vy-
užití zakoupené rychlosti a přitom ve 
špičce neomezit uživatele se slabším 
příjmem. 

-pch-
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Fond rozvoje bydlení
Až do 1. prosince do 15.00 hodin mají 

grygovští občané možnost podat si žádost 
o půjčku z Fondu rozvoje bydlení. Výbě-
rové řízení vyhlásilo zastupitelstvo obce 
Grygov na veřejném zasedání konaném 
22. září letošního roku z důvodu možnosti 
financovat pořízení kanalizační přípojky 

v souvislosti s výstavbou kanalizace v uli-
ci Komenského. Formulář žádosti vydává 
obecní úřad a je možné ho také získat na 
www.grygov.cz pod položkou Obecní úřad 
– Formuláře. 

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení lze použít 
na připojení na obecní kanalizaci (do 20 

tis. Kč na 1 přípojku / úrok 3 % ročně).
Vypsání druhého kola výběrového řízení 

za rok 2008 umožnila nová „Obecně závaz-
ná vyhláška obce Grygov č.1/2008“ kterou 
schválilo zastupitelstvo obce Grygov na 
veřejném zasedání konaném 22. září letoš-
ního roku.   -tk-

Zádrhel v pozemkové úpravě
Po pěti letech práce se komplexní pozem-
ková úprava po svém vyhlášení ocitla na 
mrtvém bodě. Doufejme, že ne nadlouho. 
Po dokončení a vyhlášení úpravy dorazila 
v zákonné lhůtě na pozemkový úřad tři 
odvolání grygovských občanů. Zatímco 
jedno odvolání bylo motivováno spíše 
nedostatkem informací, další dvě odmítají 
protierozní opatření v lokalitě Za Humny. 

Chci připomenout, že bez zdárně ukonče-
né pozemkové úpravy, jako nezbytného 
podkladu, nemůže začít tvorba nového 
územního plánu, na který již nedočkavě 
čeká více než 40 žadatelů o stavební mís-
ta pro výstavbu RD. Pozemkový úřad již 
navrhnul kompromisní řešení protieroz-
ních úprav. Věřím, že se s oběma občany 
dohodneme a celý proces úprav bude 

moci být dokončen, nabýt právní moci 
a proces rozvoje obce nebude brzděn. 
Pro úplnost dodávám, že Ministerstvo 
zemědělství na vybudování polních cest, 
biokoridorů, protipovodňových a proti-
erozních zařízení poskytuje dotace. Celá 
úprava tedy není samoúčelná, ale nabude 
brzy velmi konkrétních rozměrů.

-tk- 

Šachová Extraliga v Grygově! 
První družstvo  Agentury 64  Grygov hraje  

v naší   nejvyšší  šachové  soutěži  již  pat-
náctou sezónu  a je  její  největší stálicí. Za 
tuto dobu ani jednou neopustila extraligu, 
pětkrát získala medailové   umístění  a v  roč-
níku 1997/ 8 byla  zlatá.  Když si uvědomíme, 
že  je  následnicí olomoucké  Lokomotivy,  
kterou  před  zrušením  zachránila  v  roce  
1992, tak je i nejstarším účastníkem  nevyšší 
šachové  soutěže  v historii Československé 
republiky a České republiky.

Nechme ale vzpomínek, v současné době 
sice nestojíme na výsluní Českého extraligy, 
ale bojujeme neustále ve středu tabulky, ně-
kdy  s ambicemi na třetí místo. V letošní se-

zóně nastupujeme opět na první  šachovnici 
s mezinárodním velmistrem Vlastimilem Ba-
bulou, úřadujícím mistrem ČR, který hraje za 
náš tým již 10 sezónu, a je jediný z české špič-
ky, který nepodlehl svodům Nového Boru 
a Mahrly Praha. Tato dvě družstva prakticky 
přeplatila  ty nejlepší šachisty.  Za Babulou 
je na soupisce slovenští hráči,  mezinárodní 
velmistr Tomáš Petrik, a nadějný Erik Pinter. 
V družstvu jsou i dva hráči z polské Wroclawi, 
mezinárodní mistři Michal Luch a Stanislav 
Zawadski. Oporou týmu jsou také domácí 
mezinárodní mistři Richard Biolek sen., který 
je kapitánem a  skvělým trenérem mládeže, 
David Kaňovský, Josef Juřek a česká repre-

zentantka velmistryně Eva Kulovaná. Tým 
doplňují další hráči s velkými zkušenostmi, 
Richard Biolek jun.,Karel Malinovský, Radek 
Sluka, Jakub Fuksík , Stanislav Sochor a Libor 
Zvolánek. 

Opět budeme hrát několik zápasů v gry-
govské sokolovně.

Nejbližší termín je víkend 8. – 9. listo-
padu 2008, kdy se v Grygově představí 
družstva Třinec „A“ a Třinec „B“. Začátky 
jsou vždy v 10.00 hod.  

Těšíme se na Vaši účast!
Jaroslav Fuksík, předseda ŠK A�4 Grygov

Šachový kroužek v grygovské ZŠ
Vážení přátelé, Dovoluji si Vás pozvat 

na kontaktní schůzku s představiteli 
Šachového klubu Agentura 64 Gry-
gov v pátek 17. 10. 2008 v 15,30 hod. 
v prostorách školní družiny

Šachový klub má zájem, v rámci škol-
ní družiny, ustanovit šachový kroužek 
pro žáky. Po dohodě s představiteli 
školy by kroužek probíhal každý pátek 
zhruba od 15,00 do 16,00 hod.

Šachy mají v Grygově dlouholetou 
tradici, Šachový klub hraje Českou ex-

traligu, druhou ligu a Okresní přebor, 
kde dostávají příležitosti mladé naděje.

S výukou šachu máme v Agentuře64 
velké zkušenosti, Pod vedením naše-
ho šéftrenéra Ríši Biolka provozujeme 
šachové kroužky na několika školách 
v Olomouci a  v DDM Olomouc.

Žáci všech kroužků jezdí na dětské 
šachové turnaje, mohou se účastnit ša-
chových soustředění, připravujeme pro 
ně i prázdninový šachový tábor, který je 
mezi mladými šachisty velmi populár-

ní. Zkrátka děti nežijí jen šachem, nýbrž 
dbáme i o jejich fyzický rozvoj.

Královská hra je pro děti velice pro-
spěšná, naučí se přemýšlet, kombino-
vat, soustředit a koncentrovat na daný 
úkol, což jsou ve vývoji  dítěte pod-
statné věci. Ne nadarmo se říká „Co se 
v mládí naučíš, ve stáří jakoby najdeš“ 

Na setkání s Vámi se těší  
Jaroslav Fuksík,

předseda ŠK A�4 Grygov

středa 15. 10. Akce Jablko 2008
pondělí 27. 10. Lampiónový průvod

pátek 5. 12. Rozsvěcení vánočního stromu

sobota 6. 12. Vánoční setkání seniorů
sobota 27. 12. Vánoční koncert v kapli

ZVEME VÁS aneb z kulturního kalendáře 
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Slavnostní zahájení školního roku

Dětské hřiště v mateřské škole

V letošní první školní den v grygov-
ské škole si děti netradičně pochutnaly 
na horkých malinách. Osm prvňáčků 

poprvé zasedlo do svých lavic. Přestřih-
nout pásku u nového hřiště v mateřské 
škole nám pomohl Ing. Pavel Horák, 

první náměstek hejtmana Olomoucké-
ho kraje.

-tk-, foto: Ivana Vávrová
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Hasičská olympiáda mikroregionu Království,
která se konala v sobotu 27. září 2008 foto: Jiří Kozák


