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Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Nebudu Vás dlouho napínat a hned
v úvodu prozradím, že rekonstrukci
budovy základní školy letos zvládneme. Nové stromy se už zelenají,
jedna ulička je opravená, další se
připravují a parkoviště u hřiště svítí
novotou. Jaro je v plném proudu,
a pokud bude v Poslanecké sněmovně schválena novela zákona o rozpočtovém určení daní, naše obec by
každý rok mohla mít vyšší daňové
příjmy o tři miliony korun. A vyšší
příjmy obce pro nás znamenají větší
samostatnost a menší závislost na
zbytečně složitém a nepřehledném
systému státních dotací. Podrobnosti o dění v obci si přečtěte v jednotlivých článcích.

ŠKOLA BUDE!

Přeji Vám krásné jaro a léto!
Váš starosta
Ing. Tomáš Kubáček

Zbrusu nové
parkoviště
Dva roky po velké rekonstrukci komunikací v celé obci byl u sportovního areálu
dokončen nový asfaltový povrch parkoviště včetně odvodnění. Rozdělením
stavby parkovací plochy na dvě etapy bylo docíleno výrazného finančního efektu –
stavba nás stála o polovinu méně, než
bylo původně rozpočtováno.
-tk-

Vizualizace rekonstruované grygovské základní školy koncem letošního roku
Velký počet narozených dětí v Grygově
v posledních letech ukázal, že se budeme
muset rychle rozhodnout pro jednu z variant řešení vzniklé situace. Kapacita
mateřské školy 45 dětí ve dvou odděleních je nedostačující a chystaná výstavba 30 rodinných domků u nádraží nám
přinese nové rodiny a s nimi i další děti.
Zvýšený počet dětí se za pár let přesune
i do učeben základní školy, které také
fungují na hranicích svých prostorových
možností.
Po pěti letech neúspěšných pokusů o získání dotace byla učiněna rázná opatření.
Zastupitelstvo obce schválilo na svém
veřejném zasedání dne 3. února 2012 realizaci stavby „Rekonstrukce ZŠ a MŠ Grygov – II. etapa“ v roce 2012 a taktéž její

financování z vlastních zdrojů obce. Celkové předpokládané náklady stavby ve
výši 12 mil. Kč budou hrazeny z ušetřených milionů (4 miliony) a střednědobého
investičního úvěru (8 mil. Kč). Přijetí úvěru od České spořitelny, a. s., schválilo
zastupitelstvo obce s tím, že úvěr může
být, dle možností obce, splacen i dříve.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby byla vybrána stavební firma PSS Přerovská stavební a. s., která podala nejvýhodnější nabídku s cenou 8,26 mil. Kč
včetně DPH. Zastupitelstvo obce ji tedy
na svém veřejném zasedání dne 7. 5.
2012 schválilo zhotovitelem stavby.
Schválený výsledek výběrového řízení
nabude právní moci 5. 6. 2012, v ten den
... dokončení na straně 3

Grygovský DEN ZEMĚ
Den Země - slaví lidé na celé planetě, bez
ohledu na původ, víru či národnost každoročně 22. dubna.
K oslavě tohoto krásného svátku jsme
u nás v Grygově využili druhé etapy výsadby stromů. Společně s občany a dětmi
jsme před budovou základní školy v neděli 22. dubna 2012 vysadili tři nové
stromy trnovníku akátu ve žlutolisté formě. Pro odborníky - Robinia Pseudoacacia
„Frisia“. Přímo z oken svých tříd budou
moci sledovat žáci základní školy, jak tyto
akáty rostou. Více o Dni Země na
www.denzeme.cz.
S radostí vám mohu oznámit, že v průběhu posledních šesti měsíců se v Grygově
podařilo zasadit 180 stromů. Z toho 96
stromů přímo v ulicích obce, jedenadvacet třešní a višní na výjezdu z obce
směr Blatec a tři hrušně v Podlesí. Dal-

ších 60 hrušní a jabloní bylo vysazeno
u haly firmy SEVERE. Škoda jen, že jeden
stromek byl hned následující den po
výsadbě odcizen.
Ozelenění obce a jejího okolí může pokračovat i v návaznosti na ukončenou komplexní pozemkovou úpravu. V rámci
úpravy bylo vyčleněno několik ploch pro
realizaci biokoridorů. Momentálně připravujeme, ve spolupráci s architektkou
Dr. Ehlovou, jednotlivé projekty výsadby
stromů a zeleně. Na první projekt podáme
žádost o dotaci již letos do právě vyhlášeného „Programu péče o krajinu“ s dotací ve výši 100% vynaložených nákladů.
Nedojde tak k zatížení obecního rozpočtu
a v případě přiznání dotačních prostředků
předpokládáme realizaci na podzim tohoto roku. Další projekty budou každoročně navazovat.
-tk-
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U nás v Grygově

Grygov je díky nově vysazeným stromům zelenější

Hasiči, sokolové a pracovníci obce
pracují na altánu v sokolské zahradě

Budova šaten na sportovním areálu dostala nový slušivý podhled

Budování WC v prvním patře Domu služeb
je prováděno pracovníky obce

Obec Grygov, jako spoluvlastník 1/3 hřbitova ve Velkém Týnci,
přispěla 110 tis. Kč na vybudování chodníků v roce 2011.
Letos proběhne další etapa výstavby.

– Grygovské noviny –
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Základní škola a Mateřská škola Grygov
ve školním roce 2011-12
V letošním roce do naší mateřské školy
nastoupilo již tradičně 45 dětí, 23 do oddělení Malošků a 22 do oddělení Velošků.
Už několik let takto zcela naplňujeme
kapacitu mateřské školy.
Na zápis 26.4. do mateřské školy přišlo
28 dětí, z nichž zatím můžeme přijmout
pouze jedenáct.
Do základní školy letos chodí 50 žáků, 25
dívek a stejný počet chlapců. V 1. třídě
máme letos 14 prvňáčků, ve druhé třídě
(spojený 2. a 3. ročník) je 21 žáků a do
třetí třídy (spojený 4. a 5. ročník) chodí
15 žáků.
Při zápisu do nové 1. třídy jsme zapsali
12 dětí, z toho jedno dítě bude mít odklad
školní docházky.
Tak jako každý rok i letos oživujeme školní
rok celoročním projektem, který má
název „Poznáváme Moravu“. Projekt je
zaměřen na poznávání místních a krajových tradic, kulturních i historických památek a přírodních zajímavostí Moravy.
Žáci se seznamují s určitými místy Moravy, které navštěvujeme formou výletů
s konkrétním zaměřením. Děti jsme roz-

dělili do skupin, ve kterých pracují celý
rok. Sbírají materiál k závěrečné práci,
který shromažďují ve složkách, a sbírají
razítka do svých „Putovních deníků“.
Zahájili jsme projekt poznáváním naší
obce Grygov, pak jsme navštívili Přerov
(muzeum Komenského), Rožnov pod Radhoštěm (skanzen), Kopřivnici (technické
muzeum), Olomouc (historické centrum),
Úsov (zámek), Loštice (muzeum tvarůžků) a ještě nás čeká nejvyšší hora Moravy
Praděd.

Zběsilá jízda
kozích dechů
V úterý 1. května 2012 uspořádal náš
Kozidech klub II. zběsilou jízdu kozích
dechů v Grygově
Sraz závodníků byl ve 14 hodin u grygovské sokolovny. Trať vedla z Grygova přes
Majetín do Brodku u Přerova, kde byla
povinná bezpečnostní zastávka v brodecké cukrárně, přes Dub n/M. a Charváty
jsme se vrátili zpět do Grygova.
Při dojezdu do Grygova byla na radaru
vyhodnocena rychlostní prémie (nejvyšší
naměřená rychlost 55 km/h).
Díky maximálnímu nasazení všech jezdců
dojeli do cíle téměř všichni.
-pch-

Mgr. Hana Navrátilová, ředitelka

ŠKOLA BUDE!
... pokračování ze strany 1 přijmout tak vysoký investiční úvěr a budeme jej moci splatit dříve.
bude možné podepsat smlouvu o dílo.
Předání staveniště předpokládáme nej- Z časového hlediska předpokládáme
později do poloviny června, práce na ukončení stavby a její kolaudaci v průrekonstrukci budou trvat 150 dnů.
běhu měsíce listopadu a otevření zrekonstruovaných prostor pravděpodobně
Nedílnou součástí rekonstrukce školy je do prosince letošního roku.
také přestěhování žáků do náhradních
prostor, kde bude probíhat výuka. Celé Po dokončení rekonstrukce vznikne ve
organizačně složité stěhování bylo pro- druhém patře budovy ZŠ oddělení mateřjednáno s vedením školy. Díky obou- ské školy pro 25 předškoláků a dvě
stranně vstřícnému jednání byl přesun učebny pro základní školu, z nichž jedna
ZŠ naplánován na začátek června. Všech bude využita jako školní družina. V pří50 žáků ve třech třídách bude umístěno padě snížení počtu dětí v mateřské škole
v prvním patře grygovského Domu slu- budou prostory předškoláků využívány
žeb, kde do doby přesunu bude dokon- pro potřeby školy.
čena výstavba nových WC (foto na straně
2). Organizačně i pedagogicky celou akci Chci poděkovat všem pedagogům, zazvládneme. Administrativně nebylo po- městnancům našeho školského zařízení
necháno nic náhodě, celá záležitost byla i rodičům za jejich vstřícnost a toleranci
konzultována s Krajskou hygienickou sta- a požádat vás všechny o trochu shonicí, krajským inspektorátem České škol- vívavosti a nadhledu při této velké staní inspekce i krajským úřadem. Dle po- vební akci. Všichni ve vedení obce i školy
sudku odborníka na statiku budovy je uděláme maximum, aby vše proběhlo dle
možné zmíněný počet dětí dočasně do našich očekávání. Odměnou nám bude
Domu služeb umístit.
kompletně nové školní zařízení, které
bude sloužit vám i potřebám obce v dalZ finančního hlediska se otevřeným výbě- ších letech.
rovým řízením podařilo snížit cenu stavby
o téměř čtyři miliony Kč. Nebude třeba
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Chodník
do Podlesí?
Zdá se, že občané v Podlesí jsou opět
o krok blíže chodníku pro bezpečnou
cestu svých dětí do školy. Obec Grygov
(na základě rozsudku Okresního soudu ze
dne 11. 1. 2012, který nabyl právní moci
dne 17. 2. 2012) nabyla zpět do svého
vlastnictví pozemky u silnice vlevo mezi
Prefou a Podlesím. Předmětem sporu byla
skutečnost, zjištěná auditem hospodaření
v roce 2007, že zastupitelstvo obce v roce
1998 protiprávně rozhodlo o prodeji obecního pozemku na neveřejném zasedání.
V současné době tedy soud rozhodl
o vlastnictví a pozemky budou katastrálním úřadem zapsány zpět na list vlastnictví obce Grygov. Poté snad již nic
nebude bránit zpracování projektové studie na vybudování chodníku do Podlesí.
Infrastruktura pro občany v Podlesí tak
bude kompletní.
-tk-

Územní plán obce
V současné době máme v obci Grygov
platný Územní plán z roku 1998, se zapracovanou Změnou č.1 z roku 2001, se
Změnou č. 2 z roku 2011 a Územní studií
Zahradní II, Grygov z roku 2011. Všechny
dokumenty jsou přístupné vám občanům
v elektronické podobě na adrese
www.up.grygov.cz a nahlédnout do tištěné podoby můžete v úředních hodinách
na Obecním úřadě Grygov.
V současnosti je na Obecním úřadě Grygov evidováno 45 žádostí občanů o změ-

nu územního plánu. Zastupitelstvo obce
Grygov, na veřejném zasedání dne 7. 11.
2011, rozhodlo o započetí prací na „novém” územním plánu obce Grygov
a schválilo zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku "Územní plán obce
Grygov".

ném zasedání. Po schválení zpracovatele
začnou, ve spolupráci s odborem koncepce a rozvoje Magistrátu města Olomouce, práce na tzv. zadání. Návrhy
územního plánu budou několikrát veřejně
projednávány s občany a dotčenými
orgány.

Výběrové řízení na zpracovatele územního plánu obce bylo vypsáno, zprávu
hodnotící komise projedná a schválí
zastupitelstvo na svém červnovém veřej-

Očekáváme vaše návrhy a připomínky.
Předpokládaný termín dokončení nového
územního plánu je v roce 2014.
-tk-

– Grygovské noviny –
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Pohledy do minulosti

Po stopách letošních grygovských výročí
Každoroční zápisy do obecní kroniky uvádím stručným přehledem událostí, jež
mají ten rok svá výročí. Letos tam nebudou chybět ty, které se udály v létech končících v letopočtu dvojkou. V tomto příspěvku stručně připomenu dvě osobnosti,
čtyři stavby a chronologicky je seřadím.

V roce 1922 se v Grygově narodil doc.
JUDr. Milan Grégr, československý komunistický politik, poslanec, náměstek ředitele FN v Olomouci, prorektor UP v Olomouci. Byl nápomocen (svým vlivem, ale
i stavební technikou) u mnohých staveb,
které se v těch létech v Grygově prováděly. Asi tou poslední byla stavba komunikace od křižovatky nad Grygovem do
závodu Prefa.

Tentýž rok 1922 byla dokončena výstavba naší sokolovny. Se stavbou se začalo
v r. 1921, v příštím roce byla sokolovna
hotová, otevření proběhlo v roce následujícím. Sokolská obec dostala na stavbu
od obce přidělen pozemek ne příliš vhodný – bažinatý, „se třemi rybníčky a lesíkem“ – zřejmě za symbolickou cenu. Celkové náklady na stavbu činily 134 000 Kč:
polovinu tvořily dary a dobrovolná práce
obyvatel, zbytek pak půjčka u Občanské
záložny ve Velkém Týnci (poslední splátka byla uhrazena v roce 1946). Z hlediska
konstrukce šlo o velmi jednoduchou stavu
- obvodové zdivo, v průčelí vysoká okna,
a střecha bez stropu. Vybavení - od žíněnek, přes gymnastickou kozu, koně, kruhy
a odrazové můstky. V podstatě taková
vydržela až do požáru (vypukl těsně před
půlnocí právě konaného hasičského plesu) v roce 1969. Budova byla ohněm
natolik poškozená, že byla prakticky
postavena nově. Druhá rekonstrukce za
více jako 4 mil. Kč se uskutečnila v jubilejním roce 1997, kdy si obec budovu
dlouhodobě pronajala od České obce
sokolské do svého užívání. Takto opravenou ji známe dodnes.

U roku 1922 je rovněž zmínka o grygovské
trafice, kterou dostal do pronájmu válečný veterán Josef Tesařík. Malý stánek
s cigaretami a novinami se nacházel
u cesty přibližně tam, kde dnes končí zeď
Šurýnovy zahrady. Stál tam až do padesátých let minulého století.

Ve stejném roce 1922, byl odhalen v parčíku před sokolovnou Pomník svobody.
Jeho historie, včetně vzhledových proměn, je velmi zajímavá a zasloužila by si
zvláštního pojednání. Já k popisu toho
původního pomníku použiji citaci pana
Ing. Vlastimila Pospíšila z publikace „Po-

V roce 1902 se v Grygově narodil významný muzikant, sbormistr a hudební
pedagog Václav Dětřich – Ditrich. Jeho
tvůrčí období je nejbohatší za dobu pobytu ve Valašském Meziříčí v létech 1937
– 48, kde působil jako sbormistr mužského pěveckého sboru Beseda a byl
členem Valašského kvarteta, jehož ředitelem byl sám Leoš Janáček.

mník svobody a budova sokolovny před
75 lety“, vydané u příležitosti znovuotevření sokolovny 28. 10. 1997.
„Na bytelném podstavci z grygovského
vápence byla usazena socha ruského
legionáře z hořického pískovce. Socha byla vysekána z monolitu a představovala
v nadživotní velikosti stojícího ruského
legionáře v dlouhém zimním plášti s vysokou papachou na hlavě a pravou rukou
u boku přidržoval kolmo stojící prapor. Do
podstavce byla zabudována mramorová
deska, která zlatým písmem hlásala, že
tento pomník svobody byl vybudován
jako dík grygovským občanům. Dále je na
desce uvedeno 34 jmen vojáků z Grygova,
kteří vykrváceli na bojištích v 1. světové
válce…“
Na konci roku 1982 byla slavnostně
otevřena (provoz od 1.2.1983) nová, na tu
dobu moderní, mateřská škola. Vybudovaná byla v „akci Z“ a občané na ni
odpracovali stovky brigádnických hodin.
Dnes je již šestým rokem prázdná, chátrá
a její budoucnost „je ve hvězdách“.
Tolik tedy k letošním významným obecním výročím. Pokud byste chtěli proniknout do popsaných událostí hlouběji,
existuje řada možností: kroniky, knihy,
publikace, internet…
Mgr. Jaroslav Hlaváč,
kronikář obce

Mladí hasiči bodují
Oddíl grygovských mladých hasičů má za
sebou již více než čtyři roky činnosti. Začínali jsme s 22 členy ve věku od šesti do
dvanácti let, rozdělených do dvou kategorií – mladší žáci (6 – 11 let) a starší žáci
(12 – 15 let). Dnes nám již někteří odrostli
a překročili věkovou hranici patnácti let.
V právě probíhajícím ročníku požární hry
PLAMEN za Grygov soutěží pouze jedno
družstvo starších žáků, které však těží ze
svých několikaletých zkušeností a dosahuje výborných výsledků.
Hned z první soutěže v letošním roce
v Loučanech jsme přivezli zlato. Určitě za
zmínku stojí i stříbro na soutěži v Bolelouci, nebo nejčerstvější 2. místo v soutěži Olomoucké ligy v Trusovicích z neděle 27. května s nádherným časem
16:77 sekund v požárním útoku. Věřím, že
si tak skvělé výsledky udržíme.

Máme zájem rozšířit náš oddíl o další děti www.grygov.cz v sekci „Hasiči (SDH)“ a
již od věku šesti let. Pokud chcete naučit Oddíl mladých hasičů.
své děti novým dovednostem, píli a zodpovědnosti hasičů, ozvěte se na telefonní
Ing. Jiří Aust, Ph.D., vedoucí oddílu
číslo 725 719 110. Aktuální informace
mladých hasičů
naleznete na webových stránkách
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Rozpočet obce Grygov na rok 2012
Zastupitelstvo obce na svém veřejném
zasedání dne 28. 3. 2012 schválilo rozpočet obce pro letošní rok. Návrh rozpočtu byl řádně zveřejněn na úřední
desce obecního úřadu. Ve své příjmové
části rozpočet vychází ze schváleného
rozpočtového výhledu na léta 2010 2015. Ve výdajové části je zahrnuta zej-

ména druhá etapa rekonstrukce ZŠ (předpoklad 12 mil. Kč), rekonstrukce ulice za
kaplí (předpoklad 1 mil. Kč) a projekt
zpracování bioodpadu neboli kompostéry. Do financování je zapojen zůstatek
na bankovních účtech obce k 31. 12. 2011
ve výši 6,7 mil. Kč a bankovní úvěr ve výši
8 mil. Kč na rekonstrukci ZŠ.

– Grygovské noviny –

K dnešnímu dni (po výběrovém řízení) je
zřejmé, že náklady na stavební část rekonstrukce ZŠ budou místo předpokládaných 12 mil. Kč pouze 8,26 mil. Kč,
nebude tedy nutné čerpat investiční úvěr
v plné výši.
Ing. Tomáš Kubáček
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Stočné
na rok 2012

Zastupitelstvo obce schválilo stočné na
rok 2012 ve výši 22,- Kč včetně DPH za
1 metr krychlový pro domácnosti i podnikatele.
Konkrétní sazby a směrná čísla roční
potřeby vody dle vyhlášky č. 428/2001
Sb. a její přílohy č. 12 v platném znění
naleznete ve formuláři „Přiznáni majitele domu k výpočtu platby za stočné
pro rok 2012“.
Formuláře vám byly předány do poštovních schránek. Jejich vyplnění je možné přímo na obecním úřadě.
Stočné je nutno zaplatit
do 30. června 2012
(případně ve dvou splátkách
se splatnostmi do 30. 6. 2012 a 31. 8. 2012)

Grygovský
Kamerun jede!

Kamerun Grygov
Již sedmým rokem fotbalisté malé kopané
Kamerun zpestřují domácím divákům páteční večery. Jako tým Kamerun začali
hrát v roce 2005 a postupně se probojovali až do II. ligy. Mezi členy Kamerunu
patří: M. Koupil, L. Rybařík, J. Hufnagel,
T. Gengela, J. Řezníček, M. Kucharovič,
R. Helekal, P. Skopalík, M. Lukáš, L. Janků,
P. Koutný a O. Slovák.
Fotbalisté Kamerunu srdečně zvou
všechny fanoušky, aby přišli podpořit
jejich tým ve zbývajících domácích utkáních, která se budou hrát za Sokolovnou ve dnech:
1. 6. ve 20:00 Kamerun – SK Profit Nová
Ves
15. 6. ve 20:00 Kamerun – Sigma Team
Pro fanoušky je připraveno občerstvení
v podobě makrel a točeného piva. -pch-

Rekonstrukce grygovských ulic

Rekonstrukce ulice za kaplí - součást
Masarykovy návsi
Po úspěšném získání stavebního povolení
a výběrovém řízení na zhotovitele bude v
letošním roce provedena další část
rekonstrukce grygovských ulic. Stavba za
hostincem U Kapličky řeší nový povrch
ulice, nové vjezdy, odvodnění, parkovací
stání a stanoviště nádob pro separovaný
odpad. Na fotografii vidíte současný
neutěšený stav, dobře si ji prohlédněte,
po prázdninách už bude ulice v novém
kabátě.
-tk-

Oprava ulice Do Polí
Společně s asfaltováním parkoviště
u sportovního areálu provedla firma
MODOS opravu povrchu v ulici Do Polí,
kterou léta hyzdila rýha po plynofikaci.
-tk-

Tip na knihu
Ačkoliv je Msgre. ThDr. Jan Šrámek
grygovský rodák, marně bychom v obecní
knihovně o něm hledali nějaké informace.
Tento nevyhovující stav se nedávno
změnil. Do knihovního fondu přibyla kniha
Pavla Marka a kolektivu s názvem Jan
Šrámek a jeho doba.
Předkládaná monografie „Jan Šrámek a jeho doba"
je sondou do životního díla jedné
z pozoruhodných
postav moderních
českých dějin, katolického duchovního a křesťanskosociálně orientovaného politika,
který v roli zakladatelské osobnosti výrazně poznamenal
dějiny českého politického katolicismu
a vtiskl mu osobité rysy. Jednotlivé kapi-

Aktuální
výsledky
okresní
fotbalové ligy
Muži jsou v tabulce IV. třídy skupiny „A”
na slušném 9. místě.
Mladší žáci jsou v tabulce II. třídy
skupiny „A” na skvělém 3. místě a s 47
body ztrácí pouhé 2 body na Tršice a 13
bodů na vedoucí Slavonín.
Starší benjamínci jsou v tabulce
skupiny „C” na 3. místě a se 3 body ztrácí
3 body na vedoucí SK Bělkovice - Lašťany.
-pch-

– Grygovské noviny –

toly knihy evokují významné okamžiky
a fáze jeho života, sledují inspirace aktivit,
hodnotí kroky na cestě do čela moravských křesťanských sociálů a po
1. světové válce do vedení Československé strany lidové. Šrámek však nezůstal
pouze stranickým funkcionářem, ale za
první československé republiky patřil
k nejužší elitě politiků jako ministr mnoha
koaličních vlád, v letech Švehlovy nemoci
zastupující premiér a nakonec v období
okupace republiky německými nacionálními socialisty předseda londýnských
emigračních vlád a v letech 1945-1948
místopředseda vlády. Šrámkovo životní
úsilí je zarámováno do širších souvislostí
doby a jednotlivé části knihy je propojují
se snahami spolupracovníků, souputníků
i protivníků. Práce jako celek v mnoha
ohledech přispívá k hlubšímu poznání
a pochopení českých a slovenských dějin
konce 19. a první poloviny 20. století.
- pch-

Plán akcí
na rok 2012
MIKROREGION

KRÁLOVSTVÍ
Hanácké kvítek
Věrovany, 14. července 2012
Královský triatlon
Majetín, 4. srpna 2012
Výstava domácího zvířectva
Kožušany – Tážaly,
18 .- 19. srpna 2012
Sportovní den
Císařov, 25. srpna 2012
Vánoční koncert
Dub n/M., 26. prosince 2012
-tk-
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Vcelku vydařená sezóna šachistů A64 Grygov
V Extralize ČR jsme měli tak trochu smůly,
soutěž jsme zahájili dvěma prohrami a tak
konečné umístění v první polovině tabulky nakonec nebylo špatné. Skončili jsme
tedy šestí, ale na závěrečném trojkole,
které se hrálo v Lázních Poděbrady jsme si
umístění mohli ještě vylepšit, bohužel štěstí se opět odvrátilo a v utkání se stříbrnými Pardubicemi jsme prohráli tím nejtěsnějším poměrem 3,5 : 4,5. Výsledek
mohl být opačný, kdyby náš hráč v časové
tísni nenastavil soupeři dámu.

J. Burešovi, na mistrovství ČR byl (v uvozovkách) až pátý, chuť si spravil na Mistrovství ČR v rapid šachu (to jsou šachy
kdy má každý hráč na svou hru 30 minut),
které s přehledem vyhrál.

Vítězné družstvo ze Skaličky
Nesmím zapomenout na pěkné třetí místo
Milana Skuly v GRAND PRIX Olomouckého
kraje žáků.

Krajský přebor družstev mladších žáků
- z hracího sálu
V 1. lize jsme hráli po celou sezónu na
špici tabulky, teprve na závěr jsme podlehli Třinci, který se tak po roce vrací do
Extraligy.
V Oblastním přeboru jsme měli jediný cíl
a ten byl jednoznačný, zvítězit a postoupit
do Krajského přeboru. To se s přehledem
podařilo, když jsme v jedenácti utkáních
povolili soupeřům jen jednu remízu.
V Okresní přeboru jsme měli dvě družstva, družstvo , které hrálo pod hlavičkou
Př. Fakulta UP skončilo na druhém místě
a družstvo starých pánů posílené o Milana
Skulu a Šárku Hejhalovou bylo čtvrté.
Naši žáci hráli i svoji soutěž, 1. ligu mladšího dorostu. Měli jsme v soutěži jedno
z nejmladších družstev, začátek byl trochu nešťastný, ale konec vše napravil
a 5. místo bylo odměnou.
V soutěžích jednotlivců jsme byli také
k vidění, V. Babula skončil na Mistrovství
ČR na 4. místě, D. Kaňovský a P. Šimáček
se umístili na 7. a 8. místě.
Mezi juniory se oproti loňsku nedařilo

Úspěchu jsme dosáhli i na diplomatickém
poli, Když David Kaňovský vyhrál konkurz
ŠSČR na reprezentačního trenéra mládeže.
Upořádali jsme i několik skvělých šachových akcí, největší je již tradičně OLOMOUCKÉ ŠACHOVÉ LÉTO, druhý největší
šachový turnaj v ČR. Stejně jako v minulých letech byl zahájen šachovou simultánkou kterou odehrál Sergej Movsesian,

člen družstva Arménie, které vyhrálo Mistrovství světa.

Simultánka na Horním náměstí
při příležitosti Olomouckého šachového
léta. Na snímku je Sergej Movsesian,
současný člen družstva Arménie, které
získalo zlato na mistrovství světa. Jen
pro zajímavost, hrál se 30 soupeři naráz.
V Grygově jsme uspořádali tradiční Vzpomínkový turnaj seniorů, kde nejstaršímu
účastníkovi, I. Němcovi bylo neuvěřitelných 90 let.
V grygovské sokolovně si dala dostaveníčko i mládež olomouckého kraje na krajském přeboru družstev mladších žáků
který vyhrál TJ Sokol Skalička a postupuje
tak na Mistrovství ČR, které pořádáme
v červnu v Olomouci. My jsme kraj nehráli,
poněvadž máme přímý postup.

Kam kráčí Grygovský stolní tenis
Stolní tenis v Grygově má dlouholetou
tradici. V současnosti hrají muži „A“ 2. třídu a muži „B“ 3. třídu Sokolské župy Olomouc. Na výsledky jsem se zeptal Tomáše Kováře.
„Grygovu „A“ jen o dva body uniklo třetí
místo a umístilo se na čtvrtém, za Mor. Berounem, Štarnovem a Neředínem. Grygov
"B" obsadil vynikající třetí místo za Olomoucí a Dubem.
Grygov A hraje v sestavě Strohalm Zdeněk, Ginter Martin, Drápal Zdeněk,
Dočkal Lubomír a Grygov B v sestavě
Kalas Libor, Koudelka Milan, Kovář Tomáš, Buček Tomáš, Kubečka Zdeněk,
Kyrych Pavel, Valuch Pavel".
-pch-

Co nového na grygovské antuce
Tenisový klub Grygov se od roku 2004
účastní dlouhodobé soutěže Oblastní ligy
neregistrovaných hráčů na Přerovsku
a přispívá tak k reprezentaci obce Grygova.
Každý rok v průběhu května a června
odehrají hráči kolem 10 utkání systémem
dvě dvouhry a jedna čtyřhra. Největšími
dosavadními úspěchy byla dvojí účast
v tzv. play-off mezi nejlepšími čtyřmi týmy, které se na tenisových dvorcích TK
Precolor Přerov utkaly turnajovým způsobem o konečné pořadí. V roce 2009 se
naše družstvo A umístilo na 4. místě
a v roce 2011 na výborném 2. místě.
V ročnících 2008-2011 dokonce TK Gry-

Jaroslav Fuksík

gov postavilo dvě družstva jak v lize A, tak
v lize B.
V letošním roce tvoří soupisku sjednoceného družstva TK Grygov hráči Zdeněk
Suchánek, Radek Ječmínek, Zdeněk
Drápal, Radim Himmler, Zdeněk Strohalm, Radek Helekal a Vlastimil Ječmínek,
který je současně vedoucím družstva. Na
domácích dvorcích se před ukončením
soutěže budou hrát ještě utkání 8. kola
s družstvem TJ Jednota Sušice v neděli 10.
6. a 9. kola s družstvem BAIVA Přerov
v neděli 17. 6. Začátky utkání jsou vždy
v 8:30. Přijďte se podívat na dobrý tenis
a povzbudit své hráče.
Mgr. Radim Himmler

– Grygovské noviny –
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Informační servis
ČERVEN
pátek 1. června
Utkání v malé kopané
od 20 hodin v sokolské zahradě (Grygovský
Kamerun proti SK Profit Nová Ves). Pro fanoušky
je připraveno občerstvení v podobě makrel
a točeného piva.

sobota 2. června
Dětský den, pokácení májky
a taneční zábava v sokolské zahradě
Program bude následující:
- 14 až 16 hodin - uspořádá SRPŠ dětský den
s názvem CIRKUS EL-TERO
- po 16. hodině vystoupí skupina Žízeň v sestavě
- pokácení májky provede starosta obce během
přestávky vystoupení
- od 20 hodin vystoupí skupina Parní Lucie

čtvrtek 7. června
Mše svatá a Boží tělo
v kostele Nanebevzetí panny Marie ve Velkém
Týnci od 17:30 hodin

sobota 9. června
Fotbalové utkání
od 16.30 hodin (muži SK Grygov proti TJ Dalov)

neděle 10. června
Tenisový zápas
od 8.30 hodin na dvorcích Sportovního areálu
v Grygově (TK Grygov proti TJ Jednota Sušice)

pondělí 11. června
Schůzka Klubu seniorů Grygov
od 14 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu
Grygov

Krajské okénko

pondělí 9. července
Schůzka Klubu seniorů Grygov

čtvrtek 14. června
Pasování na školáky

od 14 hod. na OÚ

v zasedací místnosti OÚ

pátek 15. června
Utkání v malé kopané
od 20 hodin v sokolské zahradě
(Grygovský Kamerun proti Sigma Team)

čtvrtek 5. července
Mše svatá
v kapli Sv. Jana Nepomuckého od 18.30 hodin

sobota 21. července
Tenisový turnaj ve čtyřhře

sobota 16. června
II. výjezd na Praděd

(pořádá Tenisový klub Grygov na dvorcích
sportovního areálu v Grygově)

pořádá Kozidech klub Grygov

neděle 17. června
Tenisový zápas

SRPEN

od 8.30 hodin na dvorcích Sportovního areálu
v Grygově (Tenisový klub Grygov proti BAIVA
Přerov)

čtvrtek 2. srpna
Mše svatá v kapli Sv. Jana
Nepomuckého od 18.30 hodin

čtvrtek 21. června
Mše svatá
v kapli Sv. Jana Nepomuckého od 18.30 hodin

sobota 23. června
Sběrná sobota

Od pondělí 6. do pátku 10. srpna
Prázdninový tenisový tábor pro děti
MR Království
Pořádá Tenisový klub Grygov na dvorcích
sportovního areálu v Grygově.

na sběr. dvoře v areálu ČOV Grygov, 8 – 11 hod.

pondělí 13. srpna
Schůzka Klubu seniorů Grygov

sobota 30. června
Hasičská zábava

od 14 hod. na OÚ

v sokolské zahradě, hraje kapela SPECTRUM II

ČERVENEC
čtvrtek 5. července
Mše svatá
v kapli Sv. Jana Nepomuckého od 18.30 hodin

čtvrtek 16. srpna
Mše svatá
v kapli Sv. Jana Nepomuckého od 18.30 hodin

čtvrtek 30. srpna
Mše svatá
v kapli Sv. Jana Nepomuckého od 18.30 hodin

MÁJOVÁ NOC

• Krajská rada projednala další várku
vyhlášek, které upravují podmínky a hospodařeni v evropsky chráněných lokalitách. První vlna proběhla již před půl
rokem. Krajský úřad má za povinnost ze
zákona označit území, vydat pravidla pro
chování a hospodaření na území těchto
rezervací a monitorovat stav ochrany přírody. Na seznam lokalit přibude přírodní
rezervace Království u Grygova, kde se
nachází vzácný ekosystém planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů.
Kromě informační tabule, která byla nově
instalována před půl rokem, do konce
srpna bude v lokalitě rozmístěno dalších
pět tabulí na náklady krajského úřadu.
• Přes špatnou kondici veřejných rozpočtů se daří i nadále investovat do rekonstrukcí krajských silnic (II. a III. tříd).
V okolí proto mohlo pokračovat dokončení
opravy Grygovské ulice ve Velkém Týnci.
V té samé vesnici také bude v nejbližších
dnech zahájena rekonstrukce silničního
průtahu obce od ulice Na návsi směrem
na Velkou Bystřici.
• Z krajského rozpočtu byla uvolněna
dotace pro Mikroregion Království ve výši
140 tis. korun, která slouží jako podpora
společných kulturních a společenských
akcí, např. organizace sportovního dne
mikroregionu v Císařově, tradiční fotosoutěže, zájezd žáků ZŠ do Senátu v Praze, mikroregionální plavecká olympiáda
v Majetíně a dalších sedm akcí.
-ph-

Kompostéry v létě
Projekt řešící biologicky rozložitelný
odpad v naší obci spěje k závěru. Momentálně probíhá výběr dodavatele. Předpokládáme, že kompostéry budou k dispozici během léta. Budeme vás informovat.
-tk-

V pondělí 30. dubna 2012 si na Májové noci zařádily velké i malé čarodějnice.
Maminkám z Baby klubu patří velký dík za organizaci soutěžního odpoledne.
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