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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
v letošním roce to v Grygově, po ukončení
tří velkých staveb, na první pohled vypadalo, že se nic neděje. Opak byl pravdou. Věřím, že jste od jara pravidelně
vídávali pracovníky naší „rychlé roty“, jak
se pravidelně starají o zeleň na ulicích
i údržbu obecního majetku. Například
nově opravený chodník k Prefě kolem
areálu firmy SEVERE, úpravy u domků
v ulici Komenského vyvolané rekonstrukcí
silnic i vyčištěné zelené plochy v celé obci
jsou vizitkou práce obecních pracovníků.
Pracovali jsme na „menších“ projektech
jako je kaplička, výměna oken ve škole
nebo vyčištění melioračního příkopu. Získali jsme několik dotací – třeba na již zmíněnou opravu kaple nebo na pořízení
kompostérů do vašich domácností. Před
několika dny jsme opět převzali ocenění
za třídění odpadů. To především díky
vám. Stihli jsme zasadit i nějaké stromy.
Konečně, chce se vám asi říci. Ano, po
betonu a asfaltu přišly na řadu také
stromy, o tom se dočtete dále.
Snad nejdůležitější úkol, nad kterým jsme
v zastupitelstvu také přemýšleli a pracovali na něm, vám zůstal skryt. V souvislosti s vyšším počtem narozených dětí
v uplynulých letech a také skutečností, že
Grygov jako rozvíjející se obec reálně
očekává novou výstavbu, vnímáme problém dokončení rekonstrukce školy (a tím
získání několika nových učeben pro školu
i školku) jako velmi palčivý. Nechali jsme
přepracovat projektovou dokumentaci
s ohledem na potřeby školky a hledali dotační možnosti či jiné formy financování.
Věřím, že vhodné řešení nalezneme .

Výsadba stromů v Grygově
Do konce roku 2011 a na jaře roku příštího
bude v obci Grygov zajištěna výsadba
96 kusů stromů v celkové hodnotě 422 tisíc Kč. Projekt řeší výsadbu stromů na plochách veřejné zeleně výhradně ve vlastnictví obce Grygov a to v návaznosti na
obnovu místních a účelových komunikací
v obci, dokončenou v loňském roce. Projekt výsadby zpracovala RNDr. Věra Ehlová, autorka ozelenění grygovských ulic
Valentova a Týnecká. Pro výsadbu byla
zastupitelstvem vybrána firma pana Ing.
Michala Šťastného z Tučap, která nabídla
nejvýhodnější cenu.
Bude vysázeno:
- 31 stromů javoru mléče (Acer platanoides Columnare), ve velmi štíhlé formě,
je již zasazeno od školy směrem k výjezdu
z obce na západní straně převážně podél
rodinných domů v ulici Komenského
- 15 stromů menšího kultivaru lípy srdčité
(Tilia cordata) je již zasazeno na severní
straně podél rodinných domů a jižní straně podél komerčního objektu v ulici Libušina
- 10 stromů javoru babyka (Acer campestre "ELSRIJK") bude vysazeno na východní

straně podél rodinných domů v ulici U Parku
- 21 stromů hlohu obecného (Crataegus
laevigata "PAUL'S SCARLET"), ve formě
s atraktivními červenými plnými květy,
bude vysazeno na jižní straně podél rodinných domů v ulici 8. května
- 7 stromů bíle kvetoucího hlohu Lavallového (Crataegus x lavallei "CARRIEREI")
bude zasazeno na západní straně Masarykovy návsi
- 9 stromů hlohu jednosemenného
(Crataegus monogyna "STRICTA"), v nejštíhlejší formě, bude zasazeno kolem
pošty na západní straně ulice U Parku
- 3 stromy zlatého trnovníku akátu (Robinia pseudoacacia "FRISIA"), v zajímavé
žlutolisté formě, budou zasazeny před
základní školou na východní straně ulice
Komenského
Následná péče o stromy po dobu tří let od
výsadby bude dodavatelem zajištěna.
Petr Chramosta

Přeji Vám všem šťastné a spokojené prožití nadcházejících vánočních svátků a společně s Vámi se těším na příští rok a realizaci dalších projektů.
Váš
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Vzorová výsadba lípy v ulici Libušina v sobotu 10. prosince 2011.

Zahradní ulice má částečně nový kabát
Po dvanácti letech od počátku výstavby
v ulici Zahradní jsme konečně mohli přistoupit k další etapě výstavby komunikací. Obyvatelé Zahradní už nemusí
chodit bahnem a obávat se poškození
svých automobilů.
V letošním roce byly postaveny obě příjezdové ulice do Zahradní, parkoviště se
stanovištěm na třídění odpadů a obratiště
na konci ulice. Celkové náklady letošních
prací jsou bezmála 600 tisíc Kč, plně hrazené z vlastních zdrojů obce. O dotaci na
tyto práce nebylo možné žádat, ta totiž
byla poskytnuta na začátku projektu inženýrských sítí k nové výstavbě.

dokončili. 1 mil. Kč bude v rozpočtu obce
rezervován na práce na křižovatce u domu pana Ječmínka a položení finální asfaltové vrstvy v celé ulici. Připomínám, že
stavební práce na Zahradní provádí olomoucká firma MODOS na základě smlouvy o dílo uzavřené roku 1999.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

V příštím roce bychom rádi tuto lokalitu
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Vítání občánků

Společné fotografie nových občánků před budovou Obecního úřadu v Grygově.
17. dubna 2011 (foto vlevo) a 18. září 2011 (foto vpravo)

Inna Knapíková

Ema Tichá

Viktor Kuchařík

Šimon Pekař

Tomáš Chovanec

Sebastián Brezík

Igor Grmolenský

Emma Nagy

Natálie Rusičová

Aneta Křížková

Gabriela Gengelová
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Výměna oken v učebnách základní školy
Během letních prázdnin byla vyměněna
stará nevyhovující okna v učebnách ZŠ
Grygov. Stávající okna byla zchátralá,
neplnila izolační funkci a špatným stavem
ohrožovala bezpečnost žáků i vyučujících.
Stávající okna byla nahrazena moderními
plastovými okny s pětikomorovým profilem, izolačními dvojskly s hodnotou U =
1,1. Rozměry nových oken jsou upraveny
(zmenšeny) tak, aby okna vyhovovala
požadavkům denního osvětlení pro výuku
(dle zpracované studie denního a umělého osvětlení v učebnách) a zároveň splnila současné nároky na tepelně izolační
funkci. Bezpečnost dětí je zajištěna tím,
že otevírací kliky oken jsou osazeny zámky. Pro možnost zastínění jsou okna vybavena horizontálními žaluziemi. Výměna
oken je součástí několikastupňového procesu rekonstrukce budovy ZŠ, na kterou
je vydáno platné stavební povolení. Po
neúspěšné žádosti do krajského Programu obnovy venkova byla výměna v hodnotě 435 tisíc Kč plně hrazena z prostředků obce.
-tk-

Základní škola v Grygově dostala nová okna. Ve výřezu pohled z tělocvičny.

Oprava kaple
Kaple Sv. Jana Nepomuckého byla postavena místními farníky v roce 1846, podle
projektu stavitele Antonína Malíka. Po
patnácti letech od poslední opravy realizované v roce 1996 a s přihlédnutím ke
stavu objektu, rozhodlo zastupitelstvo
obce o provedení dalších oprav.
V první fázi opravy kaple provedené
v letošním roce byla budova staticky zajištěna pomocí kovových táhel o průměru
16 mm v úrovni paty klenby. Zdivo (o 90-ti
cm tloušťce) bylo chemicky odizolováno
proti vlhkosti. Základové zdivo bylo obnaženo a následně osazeno izolační nopovou fólií a štěrkovým zásypem pro lepší
proudění vzduchu a vysychání. Současně
došlo k výměně oken a dveří. Okna jsou ze
smrkového dřeva s dvojitým zasklením,
dveře pak z dubu s původními zdobnými
prvky. Na dveřích kaple se dokonce podařilo zachránit původní kování. Vnitřní
omítky byly částečně osekány pro vyschnutí zdiva a u vchodových dveří byl osazen nový pískovcový práh.

Na letošní opravu se nám podařilo získat
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj ve
výši 374 tisíc Kč, z vlastních zdrojů obce
jsme uhradili 200 tisíc Kč.
Druhou fázi plánujeme na příští rok. Opět
požádáme o dotaci na financování této
akce. Po dohodě s památkářem Dr. Mlčákem dojde k sejmutí stávající poškozené tvrdé cementové omítky a její nahrazení dvouvrstvou omítkou vápennou. Základní plochy fasády budou světlejší, vystupující články i se soklem tmavší. Např.
bílá/okr; bílá/šedá; světlý okr/tmavý okr;
světlý okr/šedá; bílá/ světle zelená atd.
tak, aby byla zachována historická kontinuita. V interiéru budou sejmuty svrchní
nátěry, opraveny štukové vrstvy a provedena nová výmalba.
Věřím, že po dokončení oprav bude i kaplička v takovém stavu, abychom na ni
mohli být opět hrdí.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Obchod v Domě služeb
Sortiment prodejny potravin v Domě služeb byl letos na jaře natolik nevyhovující,
že přiměl vedení obce k vypsání výběrového řízení na nového provozovatele.
Obec velikosti Grygova si jistě zaslouží
kvalitnější obchod. Důraz při rozhodování
byl kladen na prodejní dobu a rozšíření
sortimentu zboží.
Z podaných nabídek vzešlo i několik zajímavých nápadů, jak zkvalitnit prodej:
- změnu prodejny z pultové na samoobslužnou
- přemístění prodejny drobného zboží do
současného meziskladu za prodejnou

- umístění malé pece na rozpékání (tuto
novou technologii znáte ze supermarketů
typu Albert nebo Lidl, kde je již delší dobu
běžná)
- doplnění malého stáčecího zařízení na
sudová vína, která budou prodávána
v uzavíratelných láhvích
- doplnění sortimentu průmyslového zboží např. drogerie, papírnictví, hraček, barev a laků, drobného sortimentu pro kutily
(šroubky, hřebíky atd.), něco pro zahrádkáře (hnojiva, travní semena, balená
kompostová hlína atd.)

nájemci (manželi Motáňovými z Majetína)
navštívili, dovolíme si přidat i fotografii.

Přestože mnozí z Vás již obchod s novými

-pch-

– Grygovské noviny –

Prosinec 2011

Strana 4

Kronika obce Grygov - kronikáři
V předešlém příspěvku jsem se podrobněji zmínil o I. knize Kroniky obce Grygov.
V ní také končí stručné, a někdy až velmi
sporadické, zápisy. Vše další, počínaje
II. knihou, je popsáno velmi podrobně a je
na čtenáři, aby si vybral to pravé. Tímto
konstatováním ukončím obecné pojednání o kronikách. Zbývá již jen seznámení
s kronikáři, jež události obce zapsali na
papír.
Anton Gróf, rychtář, byl možná tím, kdož
kroniku začal psát, nebo alespoň tím, na
jehož popud byl první zápis v 1796 učiněn, či alespoň tím, kdož o tomto zápise
věděl. Nevíme. Víme však, že jeho jméno
je v kronice uvedeno na prvním listu, a tak
jej uvádím i na prvním místě výčtu kronikářů. Další zápisy z r 1802 a 1804 jsou
opět anonymní. Víme však, že Gróf byl
v těchto létech stále rychtářem…..

ství. Kroniku psal v létech 1981 – 1999. Je
prokazatelně nejdéle „sloužícím“ kronikářem obce. Jeho zápisy obsahují úctyhodných 566 stran strojem psaného textu. Do roku 1989 jsou svázány - kniha III.
a IV, zbytek je připraven na svázání.
Mgr. Ivana Koberová (roz. Hejhalová),
grygovská rodačka, nar. 1954, absolventka Filosofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Autorka publikace Paměti obce Grygova a spoluautorka knihy
Grygov 1306 – 2006, vydané v r. 2006 při
příležitosti sedmisetletého výročí od první
písemné zmínky o obci Grygov. Zápisy do
kroniky provedla za léta 2000 – 2005 (jako
spoluautor samostatných fotoalb je uveden tehdejší starosta obce Otakar Hlaváč)
a čítají celkem 65 stran textu psaného na
PC. Jsou připraveny na svázání.

Mgr. Jaroslav Hlaváč, grygovský rodák,
nar.1941, absolvent Pedagogické fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci, v létech
1962 – 2004 učitel a ředitel ZŠ Velký Týnec. Kroniku obce Grygov vede od r. 2006
doposud. Jeho zápisy do r. 2010 obsahují
celkem 274 stran textu a fotografií, zpracovaných na PC. I ony jsou připraveny na
svázání.
Výčet není úplný. Některá jména písmáků
z doby nejstarší se nepodařilo zjistit. Buď
zápisy nebyly podepsané, nebo při
přepisu se na jejich jména zapomnělo.
Všem jmenovaným, i těm anonymním,
patří však stejný dík za to, že i následující
generace budou vědět, jak žili jejich
předkové.
Jaroslav Hlaváč, kronikář obce Grygov

Franc Šrámek, představený, čtvrtník
v Grygově z č. 27. V r. 1860 byl zvolen
purkmistrem a z toho roku pochází i zápis
do kroniky jím podepsaný. Pak ještě další
1861 a 1863.
Franc Kubíček, představený, je podepsán pod zápisy z let 1866, 1868. Jsou to
také poslední zápisy z 19. století.
František Malý, řídící učitel a správce
Obecné školy v Grygově v létech 1939 –
41, provedl některé zápisy do kroniky do
r. 1940. Ovšem kolik jich bylo a od kterého
roku, není jasné. Stejně tak není jasné,
kdo psal zápisy od roku 1918. Buď nebyly
podepsané, nebo při přepisu se na jejich
jména zapomnělo.
Zdeněk Košacký (1911 – 2000), grygovský rodák, absolvent Obchodní akademie
v Olomouci, učitel a ředitel učňovských
a průmyslových škol v Bruntále, Prostějově, Přerově a Olomouci. Kroniku psal
v létech 1964 - 1967. Za tu relativně
krátkou dobu objasnil a přeložil prvotní
„švabachem“ psané zápisy, přepsal to, co
bylo zapsáno na obyčejných linkovaných
listech z let 1918 – 1940 a zpětně zpracoval roky, kdy kronika nebyla vedena
(do r. 1964). To všechno ručně psaným
písmem. Všechno uvedené je obsahem
1. knihy Kroniky obce Grygov. Pak ještě
zaznamenal události let 1965 – 67 na
26 stranách knihy II.
Josef Vojáček (1911 - 1982), grygovský
rodák, absolvent stavební školy, stavební
technik, stavitel. Aktivně se podílel na
veřejném životě v Grygově. Jako předseda stavební komise měl na starosti
většinu budovaných grygovských staveb
té doby. A to jak veřejných, tak i soukromých. Kroniku psal v létech 1968 – 1980.
Jeho ručně psané zápisy za léta 1968 - 79
mají celkem 384 stran a jsou obsahem
Kroniky obce Grygov, kniha II. Zápis za
r. 1980 je psán strojem, má 51 stran a začíná jím kniha III.
Mgr. Bohumil Vojáček, nar. 1949, grygovský rodák, absolvent Filosofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci,
středoškolský učitel na gymnáziu v Přerově, od r. 1993 zaměstnán mimo škol-

Na obecním úřadě je k nahlédnutí svazek č. VI Kroniky obce Grygov
za léta 2000 - 2009.

Aktivity Senior klubu Grygov
v roce 2011
Senior klub Grygov o.s. pracuje pod touto
hlavičkou již druhým rokem. Je přístupný
všem seniorům a v současné době má
aktivních 33 členů. Scházíme se vždy
druhé pondělí v měsíci a roční poplatek
100,- Kč, který dáváme, využíváme k občerstvení. Pro spolufinancování další čiFoto: archiv
nnosti využíváme dotaci z obecního úřadu, která činila v tomto roce 10.000,- Kč.
Z naší činnosti v roce 2011
Na setkání v lednu jsme si řekly, co budeme dělat během roku. V únoru jsme měly
mezi sebou mladé maminky z BABY KLUBU. Bylo to velice milé setkání. V březnu
jsme pozvaly paní Havlínovou z Informačního střediska Olomouc na besedu
o historii Olomouce. A v dubnu jsme nabyté vědomosti zúročily na vycházce
historickou Olomoucí. V květnu proběhlo
setkání seniorů ke dni matek v sokolovně
pod záštitou Obecního úřadu. V červnu
jsme měly první valnou hromadu a udělaly jsme si výlet do Brodku u Konice do
firmy NADĚJE, kterou vede Mgr. Podhorná. Červenec a srpen máme prázdniny
a dovolené a scházíme se jen u kávy.
V září jsme byly na výstavě v Arcidiecézním muzeu v Olomouci. V říjnu byl
Foto: archiv
mezi
námi pan Pytlíček ze Senice na
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Hané, který promítal diapozitivy z jedné
ze svých cest. V listopadu byl v klubu pan
Arnošt Vodička, člen myslivecké společnosti. Toto byla naše poslední schůzka
v tomto roce, protože v prosinci proběhlo
předvánoční setkání seniorů v sokolovně,
které pořádal obecní úřad.
Mimo schůzek se senioři zúčastnili i různých zájezdů, a to na hrad Bouzov, vodní
elektrárnu Dlouhé Stráně, projížďku po
Baťově kanálu ve Strážnici a posledním
zájezdem byla návštěva betlémů našeho
kraje. Po celý rok navštěvujeme každý
čtvrtek cvičení seniorů ve vodě v Aquaparku v Olomouci. Od září probíhá každé
úterý dopoledne od 9 do 10 hodin velmi
navštěvované cvičení seniorů pod vedením paní Alenky Havlíkové.
Na závěr mého psaní přidávám jedno povzdechnutí: Ať se scházíme, kde se scházíme, všude jsme jen návštěva. Zatím nemáme stálé místo ke svým besedám,
snad se to přičiněním vedení obce v příštím roce změní.
Přeji všechno nejlepší v novém roce a na
vánoce klid a pohodu.
Marcela Hegrová,
předsedkyně Senior klubu Grygov
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V třídění odpadů jsme nejlepší
Obec Grygov obsadila 1. místo (v kategorii obec s více než 500 obyvateli) v soutěži
pro města a obce Olomouckého kraje ve
třídění odpadů O keramickou popelnici
2011. Zelenou keramickou popelnici
a šek na 30.000,- Kč předal představitelům obce náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ing. Pavel Horák.
Výsledky soutěže pro obce a města
Olomouckého kraje
O keramickou popelnici 2011
v 2. kategorii
(obce nad 500 obyvatel)
1. místo Grygov
2. místo Senice na Hané
3. místo Charváty
4. místo Velký Týnec
5. místo Loučany
Každý občan Grygova vytřídil v loňském
roce v průměru 80,2 kilogramu papíru,
plastů, skla a nápojových kartonů. Za tento výborný výsledek může dostupnost
kontejnerů na třídění, hustota sítě nádob
na tříděný odpad a tím přiblížení kontejnerů občanům. V současnosti se na území
obce Grygov nachází na 23 stanovištích
89 kusů barevných kontejnerů. Největší
zásluhu na tomto skvělém výsledku však
mají ti občané, kteří poctivě třídí. A za to
jim děkujeme.

Rekapitulace úspěchů obce Grygov z minulých let
O keramickou popelnici 2010 Olomouckého kraje - 2. místo

O křišťálovou popelnici 2008 v České
republice - 8. místo

O křišťálovou popelnici 2009 v České
republice - v první desítce

O keramickou popelnici 2008 Olomouckého kraje - 8. místo
-pch-

O keramickou popelnici 2009 Olomouckého kraje - 1. místo

Oprava hasičské zbrojnice
Neuspokojivý stav grygovské hasičské
základny vedení obce řešilo ve spolupráci
s hasiči. Obec ze svého rozpočtu zakoupila nová plastová okna a elektricky
ovládaná segmentová vrata. Veškeré práce spojené s úpravami v garáži a klubovně
provedli hasiči společně s pracovníky
obce.
-tk-

Tašky na tříděný odpad

Dojde k výměně
psích známek

V rámci podpory a popularizace třídění
odpadů v obci Grygov můžete obdržet do
své domácností zdarma speciální sadu tří
tašek na třídění. Praktické plastové tašky
tří barev na třídění plastů, papíru a skla se
dají navzájem spojit suchým zipem. Odpad tak můžete třídit přímo doma do těchto tašek a poté jejich obsah jen vysypat do
kontejneru stejné barvy. Často se setkávám s názorem, že vám doma chybí nádoby na třídění jednotlivých druhů odpadů.
Věřím, že barevné tašky vás budou
motivovat k aktivnějšímu přístupu při třídění odpadů a povedou ke zvýšení
množství, kvality a čistoty vytříděných
odpadů. Vyzvednout si je můžete v úřední
hodiny v kanceláři Obecního úřadu.

Doposud fungovala evidence psů v Grygově tak, že každý mazlíček měl na
obojku přiřazené evidenční číslo, které se
dle potřeby vydalo na Obecním úřadě
Grygov, dle příslušného rejstříku. Nalezeného psa nebylo možné okamžitě
identifikovat bez toho, aby se nahlédlo do
rejstříku.
Nová známka, která je na obecním úřadě
k vyzvednutí, bude obsahovat číslo popisné domu, odkud pes pochází a na
kterém je přihlášen. Nová psí známka asi
o velikosti padesátikorunové mince je
k dispozici zdarma. Druhá strana známky
je volná a majitel psa si na ní muže nechat
vyrazit například své telefonní číslo.

Petr Chramosta

Oprava kanalizačního přivaděče
Po téměř 20 letech provozu muselo
vedení obce přistoupit k opravě kanalizačního přivaděče do čističky odpadních
vod. Ten byl sice před deseti lety podroben zatmelení všech spojů, ale tlak
spodní vody se svou vysokou hladinou
způsobil v některých spojích opět trhliny.
Přivaděč byl trvale zaplaven vodou, což
způsobovalo problémy při činnosti čistírny. Vedení obce přistoupilo k jeho vy-

čištění a opravě. Práce musely být provedeny při nejnižší možné hladině spodních
vod, což nastalo na začátku října. Kompletní vyčištění a zmonitorování přivaděče firmami Veolia a Sezako přišlo obecní
pokladnu na 285 tisíc korun. Opravu poté
provedla firma Sezako.

V novém výměru poplatků se cena za
nové známky nezohlednila, neboť vybraná částka ji zcela kompenzuje a pokrývá
i odchyty potulujících se psů. Musím však
podotknout, že odchyt provádějí pracovníci Obecního úřadu Grygov svépomocí.
Aby systém odchytu fungoval bez potíží,
bude potřeba v budoucnu vybudovat na
příhodném místě krytý obecní kotec.
Petr Chramosta

-tk-

– Grygovské noviny –
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Dotace na kompostéry

Charitní
pečovatelská
služba v Tršicích
a okolních obcích

Státní fond životního prostředí ČR přidělil
naší obci dotaci na projekt zpracování
biologicky rozložitelného odpadu. Cílem
projektu je podpořit domácí kompostování. Domácnosti budou vybaveny kompostéry o objemu cca 900 litrů, ve kterých
budou zpracovávány biologické odpady
vzniklé při provozu domácností a údržbě

Vyčištění
melioračního
příkopu

Už to budou dva roky, co je k dispozici
Charitní pečovatelská služba, která má
své zázemí na opravené faře v Tršicích
č.45. (přímo naproti místního kostela
a nedaleko autobusové zastávky)
Naše služba nabízí pomocnou ruku i srdce
zejména seniorům, ale i ostatním dospělým lidem se zdravotním postižením.
Největší zájem ze strany klientů a jejich
rodinných příslušníků je o pomoc při
osobní hygieně, přípravě a podávání
stravy, úklidu domácnosti a o různé
pochůzky např. vyzvedávání léků. Také
můžeme zajistit dovoz obědů ze školní
jídelny v Tršicích.
Nově zjišťujeme, zda by naši klienti měli
zájem využívat služeb dobrovolníků
Charity. Tyto služby jsou bezplatné a jedná se např. o předčítání, společenské hry,
vycházky atd.
Letos rovněž připravujeme vánoční
posezení pro naše klienty a jejich rodinné
příslušníky.
Kvalifikované pečovatelky vyjíždí služebním automobilem za klienty do těchto
obcí: Grygov, Krčmaň, Vsisko, Velký
Týnec, Čechovice, Hostkovice, Přestavlky, Vacanovice, Tršice, Lipňany, Zákřov,
Doloplazy, Velký Újezd, Výkleky a Lazníčky.
Více informací můžete najít na internetu
na adrese www.olomouc.charita.cz/
socialni-sluzby-STH nebo si můžete telefonovat na č. 734435074 - Mgr. Eva
Kubáčková, koordinátorka.

POPLATEK
ZA ODPADY
NA ROK 2012

zahrad. Obyvatelé budou vzniklý kompost využívat pro své potřeby. Celkem
225 kompostérů bude jednotlivým zájemcům zapůjčeno zdarma po dobu minimálně pěti let. Dalších 20 kompostérů
bude využito pro zpracování bioodpadu
z veřejné zeleně na obecních plochách.
Součástí projektu je také drtič na zpracování větví. Celkové náklady dosáhnou
výše 700 tisíc korun, z toho činí 90%
získaná dotace.
-tk-

V průběhu letošního roku došlo
i k vyčištění melioračního příkopu
podél železniční trati.

Tip na knihu
Dnes bych rád doporučil ke čtení tyto
knihy: "Deník citového vyděrače, Sebemilenec a Matka v krizi". Ptáte se co mají
tyto knihy společného? Odpověď je jednoduchá. Všechny knihy byly letos
zakoupeny do obecní knihovny a všechny
knihy jsou napsány v současnosti nejčtenější českou autorkou Simonou Monyovou. K úspěchu těchto knih pravděpodobně přispěl i fakt, že jejich autorka
byla letos v srpnu zavražděna ve svém
domě v Brně - Obřanech.
Pro všechny počítačové nadšence jsme
nově objednali časopis Computer. Čtrnáctideník určený široké vrstvě uživatelů
počítačů a internetu odpovídá na otázky,
které si denně kladou čeští uživatelé
počítačů, pomocí cenových přehledů a recenzí radí, jak výhodně nakupovat výpo-

Zastupitelstvo obce
stanovilo výši ročního poplatku
na 444,- Kč za občana.
Poplatek je nutné zaplatit
do 31. března 2012.

– Grygovské noviny –

četní techniku. Každé číslo doplňuje DVDROM s množstvím užitečných programů
i s plnými verzemi vybraného softwaru
nebo multimédia.
Na dětské čtenáře v Obecní knihovně
v Grygově myslíme také a k vánocům
jsme jim připravili malé překvapení.
Objednali jsme totiž všechny nové vydání
kresleného časopisu Čtyřlístek. Od nového roku se můžete těšit na Myšpulína,
Bobíka, Fifinku a Pinďu, včetně speciálního vydání jejich příhod.
Zapůjčit knihy a časopisy si můžete
v Obecní knihovně v Grygově u paní
Markové, vždy v pondělí a ve středu od
16 do 18 hodin.
Petr Chramosta
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Fotogalerie

Stavění májky a Dětský den

Drakiáda

Sportovní den mikroregionu
Království - 18. 6. 2011

Uspávání broučků

– Grygovské noviny –
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Informační
servis

Rozsvícení vánočního stromu

2011
- v pondělí 26. prosince Vánoční
turnaj ve stolním tenise v sokolovně
- ve středu 28. prosince od 17 hodin
Vánoční koncert v kapli Sv. Jana
Nepomuckého

2012
- v sobotu 7. ledna Tříkrálová sbírka
- v sobotu 14. ledna 20 hodin
Hasičský ples v sokolovně, hraje
skupina Balinband
- v neděli 22. ledna Zápis do 1. tř. ZŠ
- v sobotu 28. ledna Myslivecký ples
- v pátek 3. února začínají pololetní
prázdniny
- v pondělí 13. února ve 14 hodin
schůzka Senior klubu v sokolovně
- v sobotu 18. února Dětské
radovánky v sokolovně
- v sobotu 25. února od 20 hodin
tradiční Obecní maškarní bál, hrát
bude skupina Lumenbend
- v pondělí 12. března schůzka Senior
klubu v sokolovně
- v pondělí 5. března začínají jarní
prázdniny
- v sobotu 30. března Noc s
Andersenem (v obecní knihovně)
- ve čtvrtek 5. dubna začínají
velikonoční prázdniny
- v sobotu 7. dubna Sběrná sobota na
sběrném dvoře
- v neděli 15. dubna Vítání nových
občánků
- v pondělí 16. dubna schůzka Senior
klubu v sokolovně
- ve čtvrtek 26. dubna od 14 hodin
zápis dětí do mateřské školy
- v pondělí 30. dubna MÁJOVÁ NOC
2012 v sokolské zahradě
- v sobotu 10. května od 17 hodin
Besídka ke dni matek (vystoupí děti
ze ZŠ)
- v sobotu 12. května od 14 hodin
Setkání seniorů ke Dni matek
- 18. května - 20. května Hodové
slavnosti
- v sobotu 19. května od 20 hodin
Hasičská klobouková retrodiskotéka
v sokolovně
- v sobotu 2. června od 14 hodin
Dětský den a kácení májky v
sokolské zahradě
-pch-

Krajské okénko
• Krajští zastupitelé schválili dotační titul
pro obce do 2000 obyvatel Program obnovy venkova. Oproti předchozím letům
došlo k navýšení o 15 milionů Kč. Tímto se
otevřela skoro stoprocentní šance, aby
byla úspěšná se svou žádostí také naše
obec. (Pane starosto, kam nasměrujeme
půl milionu z krajského rozpočtu?)
• Grygovskému tenisovému oddílu byla
v listopadu schválena dotace na letní
školičku tenisových nadějí. Připomeňme,
že podobně byli letos úspěšní také fotbalisté, jezdecký oddíl Zuzany Jašíkové
a šachový oddíl, který uspořádal krajský
přebor mládeže v grygovské sokolovně.
Tito všichni se těšili z finančního příspěvku kraje.
• Také na příští rok uhradí krajský úřad za
všechny obce paušální částkou poplatek
agentuře OSA za užívaní uměleckých děl
(písní) v obecním rozhlase při uvedení
obecního hlášení. Obce tuto pomoc vítají,
neboť kromě finanční úspory je předev-

ším s tím velká administrativní zátěž při
naplňování zákonné povinnosti.
• V listopadu byla dokončena rekonstrukce krajské komunikace průtah Velkého
Týnce ve směru na Grygov. Po více jak
roce se grygovským občanům zlepší dostupnost k lékaři, škole, hřbitovu…
• Podobně jako letos je Grygov v kraji
nejlepší obcí v třídění komunálního odpadu, tak také Olomoucký kraj se může
pochlubit absolutním prvenstvím mezi
kraji v rámci celé republiky.
• Cestující dojíždějící do krajského města
po železnici jistě ocení, že do 31. ledna má
být skončena poslední etapa rekonstrukce odbavovací haly hlavního nádraží
v Olomouci. Mj. u pokladen bude vyvolávací systém jaký známe z hlavní olomoucké pošty či jiných institucí. Doufejme, že dojde zejména ke zlepšení
komfortu cestujících.
-ph-
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