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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
zdravím Vás všechny na stránkách
prvního vydání letošních Grygovských novin. Rád Vám oznamuji, že
redakční rada se rozšířila o 3 členy,
kteří nám s přípravou novin budou
pomáhat a kteří se zasloužili o změny
v tomto listě. Noviny budou vycházet
každé dva měsíce a přibyly v nich
i nové, jistě zajímavé, rubriky.
Kronikář obce, pan Jaroslav Hlaváč,
připravil „Pohledy do minulosti“ a dnes
Vám odkryje podrobnosti o vzniku a tvorbě obecní kroniky. Pan Jiří Vysloužil,
kterého jste mohli vidět na mnoha obecních akcích s fotoaparátem v ruce, nám
připravuje kvalitní obrazový materiál,
fotografie. Zapojil se i pan Pavel Horák,
náměstek hejtmana Olomouckého kraje.
Jako zastupitel obce nás bude seznamovat s aktuálními událostmi grygovského sportu, jako zastupitel kraje pak s tím,
co je nového v Olomouckém kraji nebo na
krajském úřadě.
Obecní noviny jsou jistě důležité, jejich

vydávání zvyšuje informovanost, nejsou letech právě začínajícího volebního
však tím nejdůležitějším v naší práci při období. Za všechny zastupitele Vám
mohu slíbit, že pro realizaci uváděných
řízení obce.
cílů uděláme maximum.
Když se ohlédneme za minulým volebním
obdobím, můžeme říci, že největší inve- V roce 2011 přeji Vám i nám především
stiční akce máme už takříkajíc „za se- pevné zdraví a mnoho štěstí při plnění
bou“. To však neznamená, že můžeme svých cílů a přání.
složit ruce v klín. Neméně důležité stavby
Váš Ing. Tomáš Kubáček,
nás čekají a je třeba je řešit. Naléhavé je
starosta obce
dokončení rekonstrukce základní školy
a stejně tak i realizace protipovodňových
opatření. Jakékoliv odklady by se nám
nemusely vyplatit.
Stárnoucí populace potřebuje „dům pokojného stáří“, jehož řešení se stále
odkládá, ale zároveň musí odpovídat finančním možnostem obce. Téměř 50 žádostí o změnu, a nový stavební zákon
spolu, s požadavky na nová stavební
místa volají po novém územním plánu
obce. Když k tomu přidáme zlepšení
služeb pro občany, obnovu návesního
parku (viz obrázek), dokončení oprav
dalších komunikací, ozelenění obce a
opravy památek, je toho určitě dost, co
bychom chtěli a měli stihnout ve čtyřech

„Bůh žehnej Vašim domovům v roce 2011“
i to ve svém překladu znamenají tříkrálové
symboly „K + M + B“, které Vám koledníci
v lednu psali na vstupní dveře.

Obnova návsi obce Grygov

Projektová studie Ing. Arch. Stanislava
Vrubela z roku 2007. Řeší veřejnou zeleň,
reprezentační zpevněnou plochu u památníku, posezení – lavičky, dětské hři-

ště, vodní prvek. Vzhledem k datu vzniku
neobsahuje přemístění autobusové zastávky a rozšíření dětského hřiště. Do
tvorby zadání se může aktivně zapojit
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i veřejnost včetně dětí formou např. „plánovacího víkendu“. Financování projektu
je možné z Operačního programu životní
prostředí (OPŽP).
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Vítání občánků
V neděli 19. prosince 2010 jsme v obřadní
síni obecního úřadu přivítali 5 nových občánků obce Grygov.
Celkově tak za rok 2010 přibylo 18 nových Grygovčáků a my jim všem ještě jednou přejeme hodně štěstí do jejich života
a rodičům blahopřejeme. – jv -

Společná fotografie

Eliška Vysloužilová

Zuzana Vašová

Eliška Bařinová

Sarah Ellen Koutecká

Tereza Dysmasová
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Tříkrálová sbírka v Grygově v roce 2011
Každým rokem v lednu probíhá na území
olomouckého regionu, Charitou Olomouc
organizovaná, Tříkrálová sbírka.
„My tři králové jdeme k vám,
štěstí, zdraví, vinšujem vám.“
Charitu založil v červnu roku 1991
olomoucký arcibiskup Jan Graubner a jejím základním posláním je činnost sociální, zdravotní a humanitární. Výtěžek
sbírky je určen především na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům,
matkám s dětmi v tísni a dalším sociálně
potřebným skupinám lidí, především v regionech, kde sbírka probíhá. Nejméně desetina výnosu je určena na humanitární
pomoc do zahraničí. Na olomoucku se letos podařilo vybrat částku 1.065.398,- Kč.
Grygovské tříkrálové koledování se v naší
obci stalo již tradicí. V dobách mého dětství byl 6. leden, svátek Tří králů, skutečným svátkem, tedy dnem pracovního klidu. Dnes je většinou dnem pracovním
a tak na koledu chodíme v nejbližší sobotu. V letošním roce to bylo 8. ledna, tedy
v den, kdy byla opravdová tříkrálová zima, ale my, koledníci, jsme se nedali odradit.
Po deváté hodině vyšlo do terénu 21 dětí
základní a mateřské školy (7 skupin), ve
věku do 15 let a v doprovodu dospělých
osob, které měly na viditelném místě
umístěnu svou jmenovku, vydanou Charitou Olomouc. I když se v obci známe,
právě pořádek dělá přátele a tak kdokoliv
z Vás měl možnost si nás zkontrolovat.
Kdo byli ti, kteří k Vám přišli na koledu?
Můžete je vidět na fotografiích, které jsou
součástí dnešních novin. Monička je dokonce předškolního věku, ale to vůbec nevadilo, neboť zpívala stejně dobře a s radostí, jako její starší kamarádi.
Letos si koledníci svou procházku obcí za
koledou opravdu užili. Na tom jsme se
shodly všechny, které jsme je doprovázely (p. Stanislava Čápková, Jaroslava
Gábová, Kristýna Himmlerová, Marcela
Hegrová, Ludmila Sklenářová, Marie Svrčinová a já). Dopřály jsme dětem volnost
a vlastní improvizaci přednesu, ale zároveň jsme dávaly pozor, aby nikomu nebylo zima a aby nikdo neuklouzl a nezranil
se. Svěřené děti nás poslouchaly a tak
všechno dobře dopadlo.

Každá skupina prošla svou stanovenou
trasu a všichni jsme se po dvanácté
hodině postupně vraceli do sokolovny,
kde pro nás skupina dalších „seniorek“,
(p. Anna Glauderová, Marie Kozáková, Věra Kubešová, Irena Ohurniaková, Libuše
Šiklová) pod vedením paní Dobrušky Rakové, připravila oběd, který vymrzlým
koledníkům opravdu chutnal. Určitě si ho
zasloužili a kolem čtrnácté hodiny se vraceli do svých domovů. Docela obyčejná
sobota se tak pro nás, koledníky, stala
dnem svátečním.
Pětatřicet našich občanů, od těch předškolního věku, přes sponzory až po dříve
narozené, sbírku organizačně zajišťovalo,
ostatní občané pak, dle svých možností,
dobrovolnými finančními příspěvky naplňovali zapečetěné pokladničky, jejichž obsah závěrem činil 30.051,- Kč. Průměrná
částka na jednoho občana obce je více než
20,- Kč.
Obecní úřad spolu se Sdružením České
katolické charity děkují všem mladým
koledníkům a jejich doprovodu za aktivní
pomoc při zajišťování Tříkrálové sbírky
v naší obci a všem občanům za jejich
finanční příspěvky na pomoc potřebným.
Nemalý dík patří i seniorkám, které připravily polední občerstvení pro koledníky
a nejmenovaným sponzorům, kteří občerJednou za rok jsem
stvení zajišťovali finančně.
Pokud Vás to zajímá, uvádím v následné
„grygovskou královnou“
tabulce výsledky Tříkrálových sbírek za
posledních pět let (výsledky předchozích
V sobotu, 8. ledna, jsme s kamarádkami,
let nemá obecní úřad k dispozici).
Míšou a Terezkou, a milou paní Marcelkou, chodily po obci, jako koledníci Třírok 2007
králové sbírky. Jako „Tři králové“, nebo
9 koledníků + 3 dospělí vybralo 20. 646,- Kč
přesněji „Tři královny“, jsme procházely hlavní ulicí naší obce, od Týnce dolů
rok 2008
12 koledníků + 4 dospělí vybralo 22. 666,- Kč
a i když pěkně mrzlo a byl sníh, radosti
jsme prožily dost. Párkrát jsme se i sklourok 2009
zly po ledě na zem, ale to nám nevadilo.
15 koledníků + 5 dospělých vybralo 25. 893,- Kč

Když jsme zpívaly, nebo zrovna procházely k dalšímu domečku, auta, jedoucí po
18 koledníků + 6 dospělých vybralo 29. 471,- Kč
silnici, na nás troubila a řidiči mávali. Lidé
nás chválili, že pěkně zpíváme a máme
rok 2011
hezké vystoupení. Do zapečetěné kasičky
21 koledníků + 7 dospělých vybralo 30. 051,- Kč
nám přispívali různými částkami a my
jsme jim za to napsaly křídou na dům
symboly Tří králů, „K + M + B 2011“. Když
Ještě jednou, díky Vám všem.
jsme psaly letopočet, dosti se nám to pleBožena Skopalíková, tlo, neboť na čtvrtém místě byla najednou
koordinátorka Tříkrálové sbírky místo nuly jednička.
rok 2010

za Obecní úřad Grygov

Bylo to prostě senza a navíc jsme si vykoledovaly i sladkou odměnu. V sokolovně
pak na nás čekal dobrý teplý oběd, který
nám, zatím co jsme chodily koledou, za
odměnu připravily „ grygovské babičky“.
Věřte mi, že být na chvíli „středem pozornosti“, v dobrém slova smyslu, je super. Chodila jsem s koledníky už čtvrtým
rokem a pořád mě to baví. Ostatní děti
určitě také, protože je nás každým rokem
víc a víc. Letos v naší obci chodilo už sedm
skupin tříkrálových koledníků. Jsem ráda,
že tím, co umím a dělám s radostí, pomáhám potřebným.
Těším se na Vás všechny příští rok.
Michaela Sommerová,
žákyně Základní školy,
z nového domečku v ulici K Nádraží
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Grygovská občanská galerie (GOG)

Jan NEVĚŘIL

staveb v obci – ma-teřské školy a
nákupního střediska. Dlužno podotknout,
že velká většina zmíněných staveb byla
prováděna v tzv. „ak-ci Z“, tedy za
podstatné pomoci občanů. Pan předseda
byl doslova motorem těchto akcí. Jednak
neúnavně a důsledně přesvědčoval
spoluobčany ku pomoci, jednak
pravidelně o sobotách a nedělích sám
brigádničil, zařizoval dopravu mate-riálu
a další. Prostě šel příkladem.
Nezastupitelnou úlohu v jeho funkci hrála
i prezentace na veřejnosti. Vynecháme
úkoly a povinnosti, které vyplývaly z funkce nejvyššího představitele obce, a všimněme si drobných detailů. Bylo pro něj
naprostou samozřejmostí zúčastnit se
všech akcí, pořádaných tehdejším Sborem pro občanské záležitosti. Vždy se na
ně pečlivě připravil. Ať promlouval k mladým, či starým, vždy to mělo svou úroveň.

Velmi často se loučil se zesnulými spoluobčany při jejich poslední cestě. Při setkáních se seniory, ať už společnými nebo
individuálními, si vždy nenuceně a přirozeně dovedl s každým popovídat, podělit
se o jeho starosti i radosti.
I důchodový věk si prožíval aktivně. Dokud mu zdraví dovolilo, hojně navštěvoval
společenské a kulturní akce. O dění v obci
měl stálý zájem. Jen ho mrzelo, že některé
stavby, jimž věnoval tolik úsilí, práce a času, neplnily již ten účel, pro který byly postaveny.
Poslední setkání představitelů obce s panem Nevěřilem proběhlo v nemocničním
zařízení, kde prožíval své poslední životní
období. Byl již velmi nemocen, a tak ani
příliš nevnímal poděkování, které jsme
mu chtěli jménem občanů obce tlumočit.
Tak tedy ještě jednou – děkujeme.

1925 - 2010
vedoucí Plemenářské stanice
Grygov a dlouholetý předseda MNV
v Grygově (1960 – 1990)
Pan Jan Nevěřil si zasloužil zařazení do galerie významných grygovských občanů již
dávno, ještě za svého života. Bohužel se
to nepodařilo. Mrzí nás to, ale snad zařazení tohoto článečku do prvního čísla obnovených Grygovských novin se stane
alespoň určitým dodatečným poděkováním za to, co on pro obec Grygov vykonal.
Nejdříve doplňme v počátku uvedená základní data z jeho života. Do Grygova
přišel se svou manželkou Miroslavou
a prvorozeným synem Miroslavem v roce
1951 z Měníku na Litovelsku. Za rok pak
do rodiny přibyl ještě syn Jan. Rodina
bydlela nějaký čas v bytě objektu plemenářské stanice, později v rodinném
domě (služebním) hned vedle stanice. Po
skončení aktivní činnosti („na důchod“) si
Nevěřilovi koupili a zrekonstruovali rodinný domek ve Šrámkově ulici č. 227, kde
také oba dožili.
Pana Nevěřila znal snad každý. Již z důvodu jeho funkce vedoucího Plemenářské
stanice Grygov. Pracoval v ní téměř od
jejího vzniku (1950). Za jeho vedení se
stala stanice moderním zemědělským
podnikem, kde panovaly vždy pořádek
a čistota, kde se stále něco vylepšovalo.
Byla zde jasně vidět osoba hospodáře,
vycházejícího a čerpajícího ze starých hanáckých tradic.
Největší zásluhy o rozvoj obce pak přinesla jeho funkce předsedy MNV v Grygově (poznámka pro mladší generaci – dnešní starosta obce). Vykonával ji plných
30 roků (1960 – 1990). A vzhledem k tomu, co se v obci za ta léta vybudovalo, jak
se doslova změnila její tvář, nutno říci, že
odvedl svou práci opravdu dobře. Připomeňme si některá díla, pod jeho vedením
obce vytvořená. Stavba sportovního areálu (fotbalové hřiště i obě budovy), rekonstrukce mateřské školy, sídlící v budově
dnešního obecního úřadu, rekonstrukce
prvního patra budovy sportovního areálu
na jedno oddělení mateřské školy, rekonstrukce „nové školy“, rekonstrukce budovy bývalého obchodu Krčkových na Dům
služeb a výstavba dvou dominantních

Foto: archiv
Výstavba kanalizace v Libušině ulici - rok 1960

Foto: archiv
Rekonstrukce Domu služeb - 1. etapa - rok 1974
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Pohledy do minulosti

Kronika obce Grygov
Napsat historický článek do novin,
jež mají čtenáři přinést co nejvíce
aktualit ze současnosti, mi zprvu připadalo přinejmenším zvláštní a snad
i nevhodné. Stačilo se však zamyslet
nad tím, co většina obyvatel obce
o minulosti svých předků, prapředků, možná i svých rodin ví (nebo neví), a ten nápad se mi již tak nevhodný nezdál. Pokusím se tedy v tomto,
i dalších příspěvcích, o určité pohledy do místní historie dávné i docela
nedávné.
Pohled první bude směřovat do Kroniky obce Grygov. Jednak k ní mám
jako současný kronikář blízko, jednak si myslím, že velká většina spoluobčanů kroniku nikdy neviděla,
natož aby četla její zápisy. Pojďme se
proto po jejich objemných knihách
trochu porozhlédnout.
Nejzajímavější a nejrozsáhlejší svým časovým rozpětím je kniha první. Jsou v ní
zápisy od roku 1796 do roku 1964. Rozsah
údajů tedy bezmála půldruhého století.
První zápis je stručný - Kniha obce grygovské na všelijaký obecní věci založena
jest za rychtáře Antona Groffa a purkmistra Martina Hlubila dne 29. března
1796. I další zápisy jsou velmi stručné
a sporadické. Jednak kronikáři zaznamenávali opravdu jen ty nejvýznamnější
události – přírodní katastrofy a ničivé živly, prodeje a koupě pozemků, vztahy
mezi spoluobčany atd., jednak se patrně
ne vždy našel člověk, jež by důležité věci
zapsal. A tak proběhneme téměř celé

Zápis do 1. třídy
V úterý 25. ledna proběhl na naší základní
škole zápis do 1. třídy. Přivítali jsme 14
budoucích prvňáčků, z toho 5 holčiček
a 9 chlapců. Budoucí školáčci plnili různé
úkoly na několika stanovištích. Věrnými
průvodci po jednotlivých úkolech se stali
starší žáci naší školy. Po mnoha letech tak
bude mít grygovská první třída, doufejme, více než 10 žáků.

19. století, aniž bychom se toho příliš
dověděli. Poslední a podrobný zápis z tohoto období jsou známé Artikule z r. 1868,
pak již nic. Jedno poselství nám však písmáci zanechali. Psali sice „švabachem“,
ale úhledným, někteří až krásným psacím
písmem. Dokladem jsou oba obrázky.

rá nebyla nijak podchycena. Tohoto úkolu
se ujal kronikář pan Zdeněk Košacký, jež
za pomoci pamětníků a všech dostupných
materiálů provedl alespoň stručné doplnění chybějících let, překlady švabachových zápisů a následně kompletní zápis celé kroniky. Práce to musela být

Druhá část knihy je rovněž specifická. Je
to dáno tím, že léta 1868-1918 a 19401963 nebyla do kroniky vůbec zaznamenána, události let 1918-1940 zapsány
byly, ovšem na linkovaných listech, pro
kroniku zcela nevhodných. Proto bylo
v šedesátých létech rozhodnuto tehdejší
R-MNV v Grygově kroniku přepsat a doplnit alespoň stručnými záznamy let, kte-

obrovská, ale pro budoucí generace určitě
velmi cenná. Zvláště proto, že celá
kronika je psána ručně a velmi krásným
rukopisem.
Na závěr chci dodat, že tuto první knihu,
a zatím jako jedinou, si můžete prohlédnout v obecní knihovně, kde je její kopie
uložena.
Jaroslav Hlaváč, kronikář obce Grygov

Celoroční projekt Základní školy Grygov

„Podpora zdraví a bezpečnosti“
Pro školní rok 2010/2011 jsme připravili projekt „Podpora zdraví a bezpečnosti“, jehož cíl vyplývá ze samotného názvu.
Každý měsíc se zaměřujeme na určitou
oblast týkající se zdraví a bezpečí dětí,
kdy si zejména praktickými zkušenostmi
a dovednostmi mohou osvojit správné postoje a chování v různých situacích. Jsou
například seznamováni s problematikou
vzájemných vztahů mezi dětmi ve škole
i doma, s pravidly slušného chování nebo
jak chránit sebe sama i okolí. Spolupracujeme s policií, hasiči a červeným křížem.
V uplynulých měsících jsme již uskutečnili
4 části projektu s názvy Jak se k sobě
chováme, Bezpečně do školy, Nebojme se poskytnout první pomoc a Vánoce u nás doma.

V pondělí 31. 1. 2011 proběhla ve škole
5. část celoročního projektu na téma „Jsi
kluk nebo holka?“. Děti byly rozděleny
na dvě skupiny – děvčata a chlapci – a
v komunitním kruhu všichni odpovídali na
pečlivě vybrané otázky, zaměřené na
zjištění rozdílných pohledů na svět kolem
nás podle pohlaví (např. jaká je tvá oblíbená barva, hračka, zpěvák/zpěvačka
nebo co se ti líbí na holkách/chlapcích, co
ti vadí, apod.).
Ve druhé části projektu si děti vyzkoušely
projít po „přehlídkovém molu“ a ukázat
svůj společenský model za doprovodu
hudby.

V závěru se všichni dozvěděli základní
pravidla společenského chování (etikety)
ve vztahu muž a žena a po krátké lekci
tanečních kroků si v párech zatancovali
mazurku...
Mgr. Hana Navrátilová,
ředitelka ZŠ a MŠ Grygov

– Grygovské noviny –
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Obecní policie
v Grygově

Veřejný pořádek a trestná činnost
v teritoriu obce Grygov v roce 2010

Zastupitelstvo obce Grygov schválilo na
svém zasedání dne 29. září 2010 uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Velký Týnec o poskytování služeb obecní
policie Velkého Týnce na území obce
Grygov. Nyní je smlouva schválena
zastupitelstvem Velkého Týnce a povolena Krajským úřadem Olomouckého
kraje. Od března tohoto roku tedy
obecní policista bude moci působit
i v Grygově a pomáhat při řešení našich
problémů příslušníkům Policie ČR.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

POPLATEK
ZA ODPADY
NA ROK 2011

Zastupitelstvo obce
stanovilo výši ročního poplatku
na 400,- Kč za občana.
Poplatek je nutné zaplatit
do 31. března 2011.

Agentura 64
Grygov
Šachový klub
Agentura 64 Grygov
družstvo starších pánů

si Vás dovoluje
pozvat na

npor. Mgr. Robert Michalčík

nstržm. Bc. Kateřina Neulsová

pprap. Tomáš Kráčmar

Na fotografiích představujeme policisty, kteří jsou územně odpovědní nejen za Grygov, ale též
za Čechovice, Krčmaň, Majetín, Velký Týnec a Vsisko.

Zpráva Obvodního oddělení Olomouc III Policie ČR
Pokud se týká trestné činnosti, spáchané
na teritoriu OÚ Grygov v roce 2010, tak
místně příslušné Obvodní oddělení PČR
Olomouc 3 má celkem evidováno 50 případů, které se následně prošetřovaly na
zdejší součásti, kdy se jednalo o následující skutky:

s přísl. dopravního inspektorátu byly tyto
bezpečnostní akce také zaměřeny na oblast dopravy - konkrétně dodržování pravidel silničního provozu, technický stav
vozidel, jízda pod vlivem návykových
látek. Dále jsme se podíleli na kontrolní
činnosti v souvislosti s konáním mysliveckých honů.

- 18 přečinů – jedná se převážně o krádeže spáchané vloupáním (12 případů), dále
pak ohrožování pod vlivem návykové
látky, maření výkonu úředního rozhodnutí
a vykázání, zanedbání povinné výživy

Velmi dobře se dá hodnotit z naší strany
spolupráce s vedením obce a to prostřednictvím přísl. zdejší součásti s územní odpovědností. V průběhu roku se průběžně
řešily problémy, které se vyskytovali pře- 27 přestupků a to převážně v oblasti vážně v oblasti veřejného pořádku a byla
občanského soužití, drobné krádeže (§ 49, činěná potřebná opatření k jejich odstraňování ve vzájemné součinnosti.
§ 50 z.č. 200/1990 Sb.)
- 5 čísel jednacích – prověření ozná- Ke konci roku 2010 bylo provedeno vyhodnocení celkového stavu veřejného
mení, nález kosterních ostatků
pořádku a na rok 2011 přijaty následující
- v tzv. Zkráceném přípravném řízení priority – oblast zajištění veřejného pobyly realizovány celkem 4 případy řádku jako celku se zaměřením předea to především v souvislosti s dohledem vším na preventivní činnost ve vztahu
nad BESIP (maření výkonu úředního k mládeži a práci s ní, dohled na dopravu
rozhodnutí a vykázání a dále ohrožení pod v součinnosti s dalšími složkami PČR jako
je dopravní inspektorát, zintenzivnění
vlivem návykové látky)
spolupráce samosprávy obce s příslušV uvedené lokalitě v souvislosti se zaji- níkem s územní odpovědností.
štěním veřejného pořádku bylo uspořá- ,
npor. Mgr. Robert Michalčík,
dáno několik bezpečnostních akcí krátkovedoucí Obvodního oddělení
dobého charakteru, které byly zaměřeny
Olomouc III Policie ČR
jak na veřejný pořádek, tak na otázku
podávání alkoholu mládeži. V součinnosti

XII. ročník

VZPOMÍNKOVÉHO
ŠACHOVÉHO
TURNAJE

Tip na knihu
od úspěšné autorky Věry Řeháčkové. Je to
typický příběh dnešní doby, kdy lidé kvůli
vlastním ambicím zapomínají na děti.

memoriál
JUDr. Jaroslava Sukaného

v sobotu
12. března 2011
Prezence od 8:30 hod
Další informace
u ředitele turnaje,
pana Jaromíra Odstrčila
tel. 607 511 260

Ve čtvrtek 11. listopadu dorazila do grygovské knihovny poslední várka nových
knih výměnného fondu v loňském roce.
Poprosil jsem naši knihovnici, paní
Jaroslavu Markovou, aby z 52 knih vybrala ty, o nichž si myslí, že určitě stojí za
přečtení.
Téměř bestsellerem se stal psychologický
román pro ženy "Matkou na půl úvazku"

– Grygovské noviny –

Pro příznivce napínavého čtení máme
připravenu horkou novinku z dílny Stiega
Larssona. Ve třech dílech románu s názvem "Muži, kteří nenávidí ženy", "Dívka,
která si hrála s ohněm" a "Dívka, která
kopla do vosího hnízda" nalezne téměř
700 stran napínavého a poutavého čtení
i nejnáročnější čtenář. Tato novinka však
byla zakoupena z rozpočtu Obce Grygov.
Navštívit naši knihovnu můžete vždy
v pondělí a ve středu od 16 do 18 hodin.
-pch-
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Pár slov k výsledkům voleb
do zastupitelstva obce Grygov v roce 2010
Říjnové komunální volby jsou už dávno pryč a zastupitelstvo obce již několik měsíců pracuje v novém složení
a několik týdnů dokonce v počtu osmi
lidí. Také v odborných komisích se
objevily nové tváře. Přesto, nebo
právě proto, si dovolím doplnit pár
informací o povolebním vývoji a pro
jistotu ty nové (i ty známé) tváře blíže představit.

Počty hlasů dle volebního uskupení

Procentuální podíl hlasů

8,69%
18,78%
53,27%

Situace po komunálních volbách se
vyvíjela takto:
• bylo zvoleno 9 zastupitelů: Ing. Tomáš
Kubáček, Ing. Jiří Aust, Petr Chramosta,
Ing. Milan Skula, Ing. Martin Kopečný, Ing.
Pavel Horák, Božena Skopalíková, Ing. Jiří
Gábrlík, JUDr. Jitka Skopalová.
• SNK nezískalo žádný mandát, jeho
členové se nestali ani náhradníky
• dne 1. listopadu 2010 odstoupila z funkce zastupitele JUDr. Jitka Skopalová
(GRYGOV 2010)
• dne 2. listopadu 2010 odstoupil z funkce zastupitele Ing. Jiří Gábrlík (GRYGOV
2010)
• vzhledem k tomu, že dva zvolení členové zastupitelstva rezignovali na mandát člena zastupitelstva, nastoupili na jejich místa náhradníci z kandidátní listiny
téže volební strany
• na ustavujícím zasedání 8. 11. 2010 pan
Svatopluk Lengál (GRYGOV 2010) vysvětlil své důvody a odstoupil z funkce zastupitele
• na ustavující zasedání dne 8. 11. 2010
se bez omluvy nedostavil pan Otakar
Hlaváč (Grygov 2010) a následující den
odstoupil z funkce zastupitele
• dne 15. listopadu 2010 odstoupila z funkce zastupitele paní Irena Kotlánová
(GRYGOV 2010)
• dne 26. listopadu 2010 odstoupil z funkce zastupitele pan Milán Harazin (GRYGOV 2010)
• dne 13. prosince 2010 odstoupil z funkce zastupitele pan Jaroslav Koutný (GRYGOV 2010)
• dne 13. prosince 2010 složil slib a stal se

642

1338

1424

3938

19,26%
V obci Grygov bylo ve voličských seznamech zapsáno 1197 občanů - voličů.
K volbám se dostavilo 858 občanů - voličů,
což je 71,68 % z celkového počtu. Všem
kandidátům pak bylo odevzdáno celkem
7392 hlasů. Voleni byli kandidáti čtyř
volebních uskupení: ZKUSÍME TO LÉPE
(lídr Ing. Tomáš Kubáček), SPOLEČNĚ PRO
GRYGOV (lídr Božena Skopalíková),
GRYGOV 2010 (lídr Otakar Hlaváč) a SNK
Sdružení nezávislých kandidátů (lídr
PaedDr. Jaromír Hudek). V ýsledky
znázorňují následující grafy.

legenda:

Zkusíme to lépe
Společně pro Grygov
Grygov 2010
SNK

zastupitelem pan Ing. Tomáš Svetko vědně, jako jediný, přijal funkci zastupitele pan Ing. Tomáš Svetko a zastupitelstvo
(GRYGOV 2010)
bude dále pracovat jako osmičlenné.
• dne 31. ledna 2011 odstoupil z funkce K tomu dodávám, že sudý počet zastuzastupitele pan Martin Kuchařík (GRYGOV pitelů není na překážku, protože usnesení
musí vždy schválit nadpoloviční většina
2010)
z celkového počtu zastupitelů, to znaAž na veřejném zasedání zastupitelstva mená pět. Všem současným zastupitelům
obce dne 31.ledna 2011 (to je více než tři naší obce přeji hodně sil do jejich další
měsíce po volbách) bylo jasné, že z celého práce.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce
volebního uskupení GRYGOV 2010 zodpo-

Složení výborů a odborných komisí
Zastupitelstvo obce, v souladu se zákonem o obcích, na svém veřejném zasedání dne
8. listopadu 2010 zřídilo výbory zastupitelstva a zvolilo jejich členy.

Finanční výbor
Ing. Jiří Aust, předseda,
e-mail: aust@grygov.cz
Ing. Milan Skula,
e-mail: skula@grygov.cz
MVDr. Martin Válek,
e-mail: valek@grygov.cz

Kontrolní výbor
Ing. Martin Kopečný, předseda,
e-mail: kopecny@grygov.cz
Roman Bartoněk,
e-mail: bartonek@grygov.cz
Jana Čápková,
e-mail: capkova@grygov.cz
Odborné komise jsou poradním orgánem
starosty obce. Starosta komise ustavil
a jmenoval jejich členy. Složení komisí
vzalo na vědomí zastupitelstvo obce na
svém veřejném zasedání dne 13. prosince
2010.

Komise kulturní
Mgr. Radim Himmler,
předseda
Tomáš Gengela
Ing. Pavel Horák
Petr Chramosta
Ing. Martin Kopečný

– Grygovské noviny –

Komise rozvoje obce, životního prostředí a stavební
Ing. Miroslav Kasal,
předseda
Tomáš Buček
Petr Chramosta
Ing. Ludmila Mutinová
Ing. Vojtěch Slepánek
Ing. Tomáš Svetko
Dominika Suchánková

Komise sportovní
Vlastimil Ječmínek,
předseda
Antonín Glauder ml.
Jiří Navrátil
Rudolf Novotný
Petr Skopalík

Komise sociální a zdravotní
Božena Skopalíková,
předsedkyně
Jaroslava Gábová
Marcela Hegrová
Mgr. Kristýna Himmlerová
Marie Kozáková
Dobromila Raková
-tk-
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Mladí fotbalisté dělají radost
Zimní fotbalová přestávka je vhodnou příležitostí k ohlednutí se za
podzimní částí sezóny. Mužům SK
Grygov se budeme věnovat příště.
Toto vydání patří mladým fotbalistům, kteří mají v našem oddíle dvě
mužstva: benjamínky a mladší žáky.
V benjamíncích se daří podchytit a úspěšně pracovat s nejmladšími sportovci. Kluci, ale i holky ve věku od 5 let se schází
dvakrát týdně. Realizační tým tvoří trenér
Miroslav Nevěřil ml., vedoucí mužstva
Ing. Milan Skula a pomáhá celá řada rodičů. Na úvod podzimní části sezóny se
družstvo zúčastnilo soutěže benjamínků
7+1 (7 hráčů a 1 brankař, hraje se na
půlce velkého hřiště), kde odehrálo 4 turnaje a ve své skupině skončilo na 3 místě.
Tabulka 1.turnaje benjamínků
1. Sokol Slavonín
2. FK Nové Sady
3. SK Grygov
4. Sokol Chomoutov
5. Velký Týnec

1212
12 8
12 4
12 3
12 0

0 0 60:4 36
1 3 38:8 25
3 5 18:19 15
2 7 21:35 11
0 12 1:72 0

Mladé naděje grygovské kopané

Tabulka okres Olomouc II.B – mladší žáci

V podzimní části pak sezóny pokračovali
mladší benjamínci v soutěži 5+1. V turnaji dosáhli skvělých výsledků a svou skupinu vyhráli. viz tabulka 2. turnaje benjamínků.
Tabulka 2.turnaje benjamínků
1. SK Grygov
2. TJ Tršice
3. Sokol V. Újezd
4. FK Hlubočky

12 10
12 7
12 5
12 1

0 2 37:10 30
0 5 33:23 21
1 6 20:28 16
1 10 9:38 4

Mezi opory týmu patří Michal Nevěřil,
Pavel Ondráš, Milan Skula a Tomáš Sommer. Na jaře je čekají další turnaje o celkové umístění.
Mladší žáci se na podzim přihlásili prvním
rokem do okresní soutěže. Z tabulky po
podzimní části je zřejmé, že postavení ve
středu tabulky je na úvod víc jak slibné.
Nejpilnějším našim střelcem je Dominik
Pazdera se 14 brankami, šest přidal Lukáš
Černík, dvakrát se trefili Adam Glauder
a Jan Dubec a jednou Matěj Peikert, Milan

Skula a Patrik Rampa. A protože se mladí
chtějí zlepšovat, zimní příprava již začala.
Pravidelné tréninky v sokolovně se konají
ve čtvrtek a v pátek. Tradiční zimní soustředění je naplánováno na březen. Realizační tým tvoří trenér Antonín Glauder
a vedoucí mužstva Erik Černík.
Pokud to počasí dovolí, první jarní kolo
mladí odehrají v neděli 3. dubna, kdy budou hostovat v Nedvězí. Na domácím
hřišti se představí o týden později proti
Velké Bystřici. Výkop je v sobotu 10. dub-

Informační servis
19. února
28. února
14. března
26. března
1. dubna
2. dubna
11. dubna
14. dubna
17. dubna
21. dubna
25. dubna
30. dubna

-

Dětské radovánky v sokolovně (pořádá SRPŠ)
Začínají týdenní jarní prázdniny ZŠ Grygov
Setkání Klubu seniorů v sokolovně ve 14:00 hod
Obecní maškarní bál v sokolovně
• hraje skupina Galaxy
- Noc s Andersenem v Knihovně OU
- Sběrná sobota v areálu ČOV
- Setkání Klubu seniorů v sokolovně ve 14:00 hod
- Zápis do mateřské školky Grygov
- Vítání nových občánků
• v jednací síni Obecního úřadu Grygov
- Začínají velikonoční prázdniny
- Pondělí velikonoční
- Májová noc 2011 v sokolské zahradě - vystoupí
skupiny Fly Tomorrow, Parní Lucie a Žízeň (pořádá
Obecní úřad Grygov ve spolupráci s oddílem malé
kopané Grygovský Kamerun)

na ve 14 hod. Cíle mladíků jsou stanoveny: konsolidace týmu a co nejlepší
postavení v tabulce.
Není potřeba připomínat, že bez družstev
mladíků nebude do budoucna ani družstvo mužů. Proto SK Grygov přivítá všechny děti, které mají chuť hrát náš nejpopulárnější sport. Zájemci se mohou
hlásit u kohokoliv z realizačních týmů
nebo u paní Jany Skulové na telefonním
čísle 725 153 483.
Za přispění Milana Skuly připravil Pavel Horák

Krajské okénko
Obec Grygov je součástí Olomouckého kraje. Proto bychom chtěli
pravidelně přinášet informace z jednání krajské samosprávy nebo
krajského úřadu, které se dotýkají, více či méně, také naší obce.
• Rada kraje doporučila zastupitelstvu schválit granty pro sportovní
oddíly. Fotbalový SK Grygov získá 30.000,-Kč na běžnou činnost klubu (energie, nákup míčů, apod.)
• Rada kraje odmítla koncepční materiál ministerstva dopravy pro
rozvoj dálniční a silniční sítě, mj. z důvodu absence vybudování
rychlostní komunikace R55 Olomouc – Přerov jako velké priority státu. ŘSD stavbu připravuje, ale jako velká priorita by se jistě připravovala rychleji. (v některém z příštích vydání GN se vrátíme podrobněji)
• Kraj vyčlenil 9.300.000,-Kč na podporu knihoven. Zejména se
jedná o nákup knih, které obíhají po malých obecních knihovnách.
Také naší obecní knihovně se takto dostane dvakrát ročně soubor
knih čítající zhruba 50 ks.
• Bezplatné dodání měsíčníku Olomoucký kraj do všech schránek
zabezpečuje soukromá společnost. Pokud ve Vaší schránce tyto
noviny nebývají a máte o ně zájem, reklamace přijímají na tel. č. 800
888 558.
- ph
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