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Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Jsem rád, že vám všem mohu oznámit
tu skvělou zprávu – škola je hotová. S blížícím se koncem roku všichni bilancujeme. Mě letí hlavou myšlenky na naše
obecní akce. Rekonstrukce školy je doopravdy dokončená, stromy vysazené,
další ulice opravená. Máme novou stříkačku. Skoro všechny kompostéry jsou
zapůjčené, lidé z nich mají radost. Vánoční strom je rozsvícený, Mikuláš se
svou početnou družinou rozdal dětem
všechny dárky. Předvánoční setkání seniorů v sokolovně se vydařilo. Teď jen
přestěhovat školu zpátky do školy - tam,
kam patří. A máme všechno hotové.
Nebojte, nechválím se. Letos se nám pár
věcí i nepodařilo. Nedostali jsme dotaci
na dokončení opravy kapličky, některé
nové stromy uschly. Neustálé opravy
letité obecní Multikáry rychlou rotu zdržují v práci. A do toho všeho čtu ve zprávách, co v Praze „tropí“ naši zákonodárci. Proto mě oprávněně napadá, zda
optimistické schválení nového rozpočtového určení daní (které mělo naší obci
přinést již v roce 2013 vyšší příjmy ze
sdílených daní) nám v kontextu se současnou situací opravdu něco navíc přinese nebo spíše odnese. A zda si
budeme moci dovolit dodělat tu kapličku
a vůbec začít řešit ten dům pro seniory …
Konec roku má být veselý, proto končím
své přemítání a přeji vám krásné prožití
vánočních svátků a vše nejlepší v novém
roce 2013!
Váš starosta,
Ing. Tomáš Kubáček

www.grygov.cz

Škola má rekonstrukci za sebou

Grygovská škola září nejen novou fasádou
V roce 2011 na základní a mateřské škole
v Grygově proběhla rekonstrukce oken
a byl dokončen stavební projekt na dokončení rekonstrukce. Letos se realizovala zhruba půlroční akce "Rekonstrukce
ZŠ a MŠ Grygov - II. Etapa." S rekonstrukcí
se začalo 11. 6. 2012 a poslední úpravy
končily 6. 12. 2012.
Škola během šestiměsíční přestavby získala nové prostory v podkroví, kde si budou předškoláci pomalu zvykat na přechod ze školky do školy. Díky rozšíření
školy o tzv. předškolní třídu získá školka
více volných míst a může tak vyhovět více
žádostem o přijetí dětí. To ocení zejména
maminky, které spěchají do práce po ma-

Grygovští hasiči
mají novou
stříkačku
V úterý 27. listopadu do Grygova dorazila zbrusu nová požární přenosná motorová stříkačka. Obec Grygov ji pořídila,
na základě rozhodnutí zastupitelstva
obce, pro naši zásahovou jednotku. Na
financování se podílel i Olomoucký kraj
poskytnutím finančního příspěvku v celkové výši 100.000,- Kč. Ušlechtile a odpovědně zareagovalo Sdružení dobrovolných hasičů Grygov – naší obci darovalo částku 50.000,- Kč jako příspěvek
na pořízení stříkačky. Tohoto kroku si velice vážím. Patří jim za to velký dík. Stříkačku vyrobila firma TOHATSU, dodala ji
firma ZHT Group, s.r.o., s nejvýhodnější
nabídkovou cenou 242.448,- Kč.

Nikola Králíčková
(autorka je občankou obce
a studentkou žurnalistiky na UP Olomouc)

Výsadba zeleně

Grygovští hasiči mají novou stříkačku

Nechť našim hasičům stříkačka slouží všem ku prospěchu.
Ing. Tomáš Kubáček

teřské dovolené. Mimo opravené půdní
prostory škola získala i novou, barevně
veselou fasádu a střechu.
7. 12. 2012 proběhla kolaudace a 30. 12.
2012 se občané Grygova mohou těšit na
slavnostní otevření. Děti si potom ještě
pár dní počkají a usednou do lavic nové
školy ve čtvrtek 3. ledna 2013.
Škola svým novým vzhledem potěší nejen
oko, ale i zaručí, že se dětem bude vstávat
o něco lépe.

Nově vysázená zeleň

V návaznosti na dokončenou a schválenou komplexní pozemkovou úpravu byla
letos na podzim provedena realizace nového vegetačního prvku v krajině, který
bude sloužit i jako součást územního
systému ekologické stability krajiny. Na
obecním pozemku podél nezpevněné
polní cesty za bývalým kravínem bylo
vysazeno 88 stromů ve dvou řadách, doplněno skupinovými výsadbami celkem
160 keřů. Dřevinná skladba vychází z přirozené dřevinné skladby odpovídající
našim místním stanovištním podmínkám.
Na jaře tak na místě objevíme zelenající
se jasany ztepilé, duby letní, dále pak lípy,
habry či jilmy. Z keřů pak kalinu obecnou,
krušinu olšovou, ptačí zob, řešetlák a další. Celkové náklady výsadeb dosáhly
114 tisíc Kč, z toho dotace z Programu
péče o krajinu činí 102 tisíce Kč. Akci realizoval pan Ing. Libor Tandler, s jehož
prací se můžete setkat například okolo
Majetína. Věřím, že v dalších letech se
nám opět podaří získat dotace a budeme
moci v „zelené“ práci pokračovat.
Ing. Tomáš Kubáček

Prosinec 2012

Strana 2

Předvánoční setkání seniorů v sokolovně

– Grygovské noviny –
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Návštěva v nové škole

Masivní dveře do vstupní haly

MŠ předškoláci - herna

Chodba v 1. patře

Gymnastický sálek

Toto uvidí předškoláci z okna

Družina

Původní pískovcové schodiště

ZŠ Grygov vás zve na

slavnostní
otevření školy
a den otevřených dveří
MŠ předškoláci - šatna

MŠ předskoláci - záchůdky

– Grygovské noviny –

v neděli 30. 12. 2012
od 15 - do 18 hod
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Kronika obce Grygov – kaple sv. Jana Nepomuckého
V adventní a vánoční čas přicházíme daleko častěji než v ostatní roční dobu do míst,
kde stojí naše kaple sv. Jana Nepomuckého. Ať už na slavnostní rozsvícení vánočního stromu, či na vánoční bohoslužbu
nebo koncert. To místo, v tuto dobu
slavnostně vyzdobené, na nás dýchne
svátečním kouzlem i při pouhé večerní
procházce. A možná si položíme otázku:
„Kde se tady ta kaple vzala, jaké ji provázely osudy ?“ Odpovědi bychom našli
například v Kronice obce Grygov. V tomto
článečku bych chtěl některé události, jež
provázely její více jako 160 letou historii,
připomenout a přiblížit.
Kaple se začala stavět v r. 1846 na místě,
kde dříve stávala obecní zvonička. Peníze
na stavbu obec získala za louky a pastviny, jež měly sloužit na stavbu železniční
trati, a za prodej obecních pozemků na tři
domy. Obec zajistila odborné práce, „ruční práce“ konali „domkaři“ ( každý 6 dní ),
„vejminíci“ ( 3 dny) a „hofeři“ bez domku
(3 dny). Vnitřního vybavení se kapli dostalo v roce následujícím. Zajímavostí
bylo, že sošky dvou světců po bocích
oltáře a zvon na věži byly použity právě
z té staré zvoničky. Vysvěcení kaple se
uskutečnilo až v r. 1849 současně s jejím
předáním velkotýnecké farnosti.
Velký spor o užívání kaple se odehrál ve
20. létech minulého století. Na jeho pozadí stála nově vzniknuvší církev československá, k níž se v obci přihlásila asi
1/3 věřících a ti chtěli mít své bohoslužby
rovněž v kapli. Do sporu zasáhla obec, jež
prohlásila kapli za svůj majetek a odmítala dokonce vydat klíče římskokatolické
farnosti. Nechutné tahanice o kapli vyústily až za četnické asistence vynuceným
vydáním klíčů v r.1923. Stín těchto událostí se vlekl i v létech příštích. V r.1926
odmítlo zastupitelstvo chátrající kapli
opravit, stížnost církve římskokatolické
musel řešit až Krajský soud v Olomouci.
Nakonec došlo ke smíru a obec na opravu

přistoupila. Ta pak byla dokončena
v r. 1927 nákladem 13.000,- Kč.
Větších oprav se pak kapli dostalo
v r. 1939 – byla položena nová litá terasová podlaha, v r.1964 – vápenná omítka
byla nahrazena tvrdou cementovou a v létech 1992-96 – střecha byla opatřena
novou střešní krytinou, vyměněno točité
schodiště, pořízeny nové věžní hodiny,
nová elektroinstalace a plynové vytápění.

Po těchto pracích byla kaple 22. prosince
1996 znovu vysvěcena.
A dnes? Kaple čeká na dokončení oprav
započatých v r. 2011, aby dále sloužila ku
prospěchu i radosti nám i generacím budoucím.

Opravy našich památek
Zastupitelstvo obce, v souladu se strategickým plánem rozvoje obce, rozhodlo
v příštích letech pokračovat v opravách
našich památek místního významu.
Na svém veřejném zasedání dne 12. prosince 2012 zastupitelstvo schválilo realizaci II. etapy opravy kaple sv. Jana Nepomuckého a podání žádosti o dotaci na
Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)
v programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova v roce 2013. Další schválenou
akcí je oprava litinového kříže na Horkách
nebo alternativně kříž před kaplí. O prostředky na opravu kříže budeme žádat do
krajského dotačního programu „Obnova
staveb drobné architektury místního
významu v Olomouckém kraji“. Náklady
na opravu kapličky mají dosáhnout, dle
návrhu zpracovaného panem Ing. Milanem Stejskalem, 720 tis. Kč, z toho dotace by mohla činit až 500 tis. korun. Náklady oprav křížů byly kamenosochařem
panem Benešem z Krčmaně vyčísleny na
83.500, respektive 48.500 Kč. Krajská
dotace by činila maximálně 50.000 Kč.
Další neméně důležitá památka, Socha
sv. Jana Nepomuckého (naproti budovy
školy), je dle posudku znalce ve špatném

stavu. Aby nedošlo k ohrožení chodců, budeme muset sochu sundat a uložit zatím
do depozitáře. Vzhledem k rozsáhlosti
a finanční náročnosti opravy soklu a samotné sochy (asi 300 tis. Kč) budeme
žádat o dotaci MMR v roce 2014.
-tk-

– Grygovské noviny –

Mgr. Jaroslav Hlaváč,
kronikář obce
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Nově třídíme bílé sklo
V ČR se vyrábí přibližně 50% bílého a 50%
barevného obalového skla, zpět k recyklaci se však vrací pouze 10% bílého
a 90% barevného skla. Každá lahev je
z 80% vyrobena z recyklovaného skla.
O bílé sklo je mezi zpracovateli velký zájem, protože nové výrobky z bílého skla
není možno vyrobit z barevné směsi skleněných střepů.
V letošním roce byl proto v Grygově zahájen projekt odděleného sběru bílého
a barevného skla. Společnost Technické
služby města Olomouce (TSMO) po dohodě s obcí pokusně rozmístila celkem
5 zelených kontejnerů s bílým víkem určených pro odkládání bílého skla. Pro umístění byla vybrána separační stanoviště
na ulici Valentova (za obecním úřadem),
U Parku (v parku), Libušina (ve sportovním areálu), Masarykova náves (za hospodou) a Komenského (u Genoservisu).
Cílem tohoto projektu je porovnat účelnost a efektivitu sběru bílého skla
odděleně od barevného s běžně rozšířeným způsobem sběru všech barev skleněného odpadu dohromady a jeho následného třídění na lince. Doufejme, že
bílé sklo svezené v oddělené svozové
lince, nebude třeba následně dotřiďovat
na lince (hlavně kvůli nečistotám, které
do kontejnerů občané vhazují) a bude
efektivní bílé sklo třídit odděleně.

VETROPACK MORAVIA GLASS, a. s. se
sídlem v Kyjově. Zde se rozemele, dočistí
a přidá do sklářského kmene při výrobě
nových skleněných obalů.
Sklo je materiál, který se určitě vyplatí

třídit, protože při zpracování nemění své
vlastnosti, a tak je ho možno recyklovat
opakovaně prakticky do nekonečna.
-pch-

Zelené kontejnery s bílým poklopem jsou určeny výhradně na čiré sklo,
celozelené kontejnery jsou na sklo směsné - barevné.

Společnost TSMO kontejnery pravidelně
vyprazdňuje a sklo sváží do svého areálu,
kde pracovníci ručně vyberou nevhodné
odpady vhozené občany do kontejnerů na
sklo omylem či z neznalosti (PET lahve,
plastové sáčky, porcelánové a keramické
výrobky apod.). Aby se množství tohoto
nevhodného odpadu snížilo, není třeba
strhávat z lahví etiketu, ale sklenice a lahve by se měly do kontejneru vyhazovat
bez víček a prázdné. Do kontejneru na
sklo rovněž nepatří sklo s příměsí jiných
materiálů, jako je například drátosklo
nebo zrcadla. Po dočištění v areálu společnosti TSMO sklo odváží firma REMAT
GLASS, s.r.o., která je výhradním dodavatelem pro největší sklárny na Moravě

POPLATEK
ZA ODPADY
NA ROK 2013

Další ocenění za třídění odpadů
Již posedmé v historii dne 4. prosince předali zástupci Olomouckého kraje a autorizované obalové společnosti EKO-KOM,
a. s., ocenění v soutěži „O keramickou
popelnici“ obcím a městům, jejichž občané nejlépe třídí využitelné odpady. Ceny
spolu s představiteli společnosti EKOKOM starostům a starostkám obcí předal
náměstek pro oblast životního prostředí
Michal Symerský. Ceremoniál byl součástí informační kampaně „Jak se točí odpady“, jejímž dlouhodobým cílem je podpořit a zlepšit třídění odpadu v regionu.

Zastupitelstvo obce stanovilo výši ročního poplatku na 480,- Kč za občana.
Poplatek je nutno zaplatit do 31. března
2013.

V kategorii měst již tradičně vítězí Jeseník,
následovaný Olomoucí. Každý obyvatel
vítězného Jeseníku vytřídil za rok celkem
61,3 kilogramu papíru, plastů, skla a nápojových kartonů.
Do čelní pozice v kategorii nejmenších
obcí - do 500 obyvatel – se vrátil předloňský vítěz, obec Hradčany-Kobeřice z Prostějovska. Každý její obyvatel vytřídil za
uplynulý rok v průměru 68,9 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových kartónů.
V kategorii zahrnující obce s více než 500
obyvateli potvrdil vedoucí pozici loňský
vítěz GRYGOV. Výtěžnost na obyvatele
byla u nás v Grygově v průměru 78,1 kilogramu. Stříbrnou příčku si letos vytřídila
obec Majetín. Třetí skončily, stejně jako
loni, Charváty z okresu Olomouc.
-tk(s použitím tiskové zprávy společnosti EKO-KOM)

– Grygovské noviny –
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Tip na knihu

Vánoční koncert v kapli
Zveme Vás na Vánoční koncert v grygovské kapli Sv. Jana Nepomuckého v pátek
28. prosince 2012 od 18. hodin, kde vystoupí smyčcové kvarteto GAMAVILLA
QUARTET. Soubor založily v roce 2000
čtyři osobnosti Moravské filharmonie Gabriel Pavlík (známý grygovský hudebník), Marian Pavlík, Vít Mužík a Vladislav
Kvapil (ředitel Moravské filharmonie)

a název byl složen z prvních slabik křestních jmen jeho zakladatelů s malou odchylkou pro popletení pedantů. Komorní
těleso se snaží vyvážit přemíru klasiky,
hudbou moderní, populární, v aranžmá
novátorskou a autorsky objevnou.
Místa nejsou číslovaná. Koncert je zdarma.
Akci pořádá i financuje Obec Grygov.

Představovat spisovatelku Noru Roberts
by asi bylo zbytečné, málokdo však ví, její
jméno je zkrácenina Eleanor Marie Robertson; vlastní jméno Elly Wilder. Rád
bych v tomto vydání novin doporučil ke
čtení právě její knihu. Druhá kniha trilogie
Tři klíče s názvem Klíč vědění je skutečně
velmi příjemné a napínavé čtení, kterému
prostě neodoláte. Vsadím se, že po dočtení budete přemýšlet, kde sehnat další
knihu.
Pro dětské čtenáře máme připravenu
knihu Zlaté příběhy Čtyřlístku a nové vydání kresleného časopisu čtyřlístek včetně speciálního vydání jejich příhod.
Připomínám, že Obecní knihovna má otevřeno vždy v pondělí a ve středu od 16 do
18 hodin.
Petr Chramosta

Koutek poezie
Vážení čtenáři, zařadili jsme do grygovských novin také trošku
poezie. Autor básní má v Grygově babičku a má tedy k naší obci
blízký vztah. Věříme, že se vám verše také zalíbí.
-tk-

12:48

K pradědovi

Miroslav Král

Miroslav Král

Je 12:48
v krásném poobědním
letním čase
posádka zřejmě
klidně odpočívá
jen plachty
v tuto chvíli nelení
ve větru
a zpěvu racků
ostrov je již blízko
Poslouchám svůj tep
napočítám
napočítám
napočítám
rázem jiný svět
Malý dvorek
kočka, slepice ve stínu
zahrada
Bílé prádlo
vůně dálek
stromy co stín tvoří
tváře mi hoří
klidně se usmívám
babička dřímá
klidně oddychuje

– Grygovské noviny –

Projíždím na kole
zase grygovskými humny
navštívit pradědu
nanosit mu uhlí
Nahlížím přes zídky
velkých pozemků
s velkými domy
ve vzpomínce se mi vybavuje
i vůně zoraných polí

Přijďte na
nové knihy
V letošním roce 2012 bylo
z rozpočtu Obce Grygov zakoupeno 39 nových knih
v hodnotě 10.677,- Kč.
Přijďte si počíst.
-pch-
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Aktualizace
obecních vyhlášek

Rozsvěcení vánočního stromu

Zastupitelstvo obce Grygov v letošním
roce schválilo tyto obecně závazné vyhlášky:
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• vyhlášku 1/2012, o místním
poplatku ze psů
• vyhlášku 2/2012, o místním
poplatku ze vstupného
• vyhlášku 3/2012, kterou se
stanoví zákaz provozování loterií
a jiných podobných her na celém
území obce
• vyhlášku 4/2012, o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

Inženýrské sítě pro výstavbu domů
Lokalita s pracovním názvem „Zahradní
II“ v blízkosti nádraží je již více než dva
roky ovlivněna projektem budování inženýrských sítí pro výstavbu 30 rodinných
domů. Soukromý investor, firma P.B.CH.
Přerov, s.r.o., zde na podzim dokončila
stavbu první etapy tohoto projektu, nyní
probíhají kolaudace jednotlivých sítí, to
znamená plynovodu, vodovodu, kanalizace, komunikací, veřejného osvětlení
a rozhlasu. Po kolaudaci všech sítí dojde
k jejich převodu na příslušné provozovatele a vlastníky. Konkrétně bude na

obec převedena kanalizace, komunikace
s chodníky, veřejné osvětlení a rozhlas,
vedení optických kabelů, vodovod. Vše
v souladu s Plánovací smlouvou, uzavřenou dne 18. 1. 2010, která ošetřuje
práva obce při výstavbě. Věřím, že všech
18 parcel v první etapě najde své nové
majitele a v obci se dočkáme nové výstavby a obyvatel. Mimochodem, nemá někdo
z vás, čtenářů, návrh na pojmenování
nové ulice?
Ing. Tomáš Kubáček

Nejvíce diskutovanou byla vyhláška o zákazu hazardu. Zákon umožňující obcím
omezit hrací automaty a videoloterijní
terminály na našem území je v platnosti
teprve od 1. ledna 2012. Zastupitelstvo
obce nakonec rozhodlo provozování loterií a jiných podobných her na celém
území obce zakázat. K zákazu hracích automatů přistoupili například v Uničově
a Bílovci. V Maďarsku dokonce zakázali
hazard celoplošně.
-tk-

Na energiích
můžete ušetřit
Obec Grygov v letošním roce uzavřela výhodné smlouvy na dodávky elektřiny
a plynu. Docílila toho tím, že se zúčastnila
elektronické aukce. Úspory by měly dosáhnout zhruba 25% nákladů na energie
v obecních budovách v příštích dvou letech. Společným dodavatelem energií se
stala firma ČEZ.
Podobného efektu by se dalo dosáhnout
také pro domácnosti. Vedení obce tedy
občanům nabízí možnost zapojit se do
společného výběrového řízení na dodavatele plynu a elektřiny (aukce) pro domácnosti, které může proběhnout na začátku příštího roku. Při společném vhodném
výběru dodavatele může domácnost ušetřit u elektrické energie 8 % a u plynu dokonce 20 %. Na energiích běžného rodinného domku tedy můžete ušetřit kolem
10.000,- Kč za rok.
Žádáme zájemce o účast v této aukci, aby
oznámili svůj zájem na obecním úřadě.
-pch-

Nová garáž na
sportovním areálu

Na grygovském sportovním areálu byla koncem listopadu osazena nová plechová garáž. Bude sloužit
pro uložení materiálu našich sportovních klubů
např. antuka, zavlažovací zařízení, nářadí a podobně.
-tk-
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Informační servis
PROSINEC 2012
26. prosince
PINOPEN Grygov
Vánoční turnaj ve stolním tenisu
28. prosince
Koncert GAMAVILLA KVARTET
- v kapli sv. Jana Nepomuckého
30. prosince
Slavnostní otevření rekonstruované školy a odpoledne
otevřených dveří
LEDEN 2013
5. ledna
Tříkrálová sbírka
14. ledna
14:00 klub seniorů v sokolovně
19. ledna
Hasičský ples
22. ledna
Zápis do 1. třídy
31. ledna
Vydání vysvědčení za 1.pololetí
ÚNOR 2013
1. února
Pololetní prázdniny

2. února
Myslivecký ples
11. února
14:00 klub seniorů v sokolovně
16. února
Dětské radovánky
23. února
Obecní maškarní bál
hraje skupina Lumenbend
BŘEZEN 2013
11. března
14:00 klub seniorů v sokolovně
Jarní prázdniny v ZŠ
9. března
RockPles
28.- 29. března
Velikonoční prázdniny
DUBEN 2013
5. dubna
Noc s Andersenem
8. dubna
14:00 klub seniorů v sokolovně
25. dubna
Zápis do MŠ
30. dubna
MÁJOVÁ NOC v sokolské
zahradě

KVĚTEN 2013
9. května
Vystoupení ZŠ a MŠ ke dni
matek
11. května
14:00 setkání seniorů ke Dni
matek v sokolovně
13. května
14:00 klub seniorů v sokolovně
17. - 19. května
Hodové slavnosti
18. května
Hodová retro diskotéka
SDH Grygov
ČERVEN 2013
1. června
Kácení májky / Dětský den
10. června
14:00 klub seniorů v sokolovně
13. června
Pasování předškoláků na
školáky
28. června
Vydávání vysvědčení za
2.pololetí
29. června
Pyžamová diskotéka
SDH Grygov

Naši fotbalisté zabojovali
Vážení spoluobčané,
jsme na konci kalendářního r. 2012, ale pro
nás fotbalisty to znamená poločas v rozehraném soutěžním roce 2012-2013. Proto mi
dovolte, abych Vás ve stručnosti seznámil,
jak si za posledního půl roku vedli naši borci.
Začnu družstvem mužů, kteří již třetím rokem hrají nejnižší soutěž tzv. „pralesní ligu“,
to znamená IV. tř. Skupina B, okres Olomouc.
Když jsem měsíc před zahájením sezony přihlásil družstvo mužů do soutěže, měli jsme
k dispozici 7 fotbalistů, bez trenéra a bez
vedoucího družstva. Z toho se dá lehce vyvodit, že jsem byl jeden z největších kaskadérů
nejen v okrese Olomouc, ale snad i v celé republice. Přesto jsme to riskli a postupně sháněli hráče a soutěž zahájili.
Výsledky odpovídají tomu, na co naši měli.
Z 12 účastníků soutěže jsme po polovině
odehraných utkání na 10. místě s 10 body.
3x jsme zvítězili, 1x remizovali a 7x prohráli.

Do jarní části soutěže si klademe za cíl hlavně stabilizovat mužstvo a připravovat se již
nyní na nový ročník 2013/14, kde bychom
chtěli již docílit lepších výsledků a případně
bojovat o postup do vyšší třídy.
Daleko větší radost nám dělalo družstvo našich nejmladších fotbalistů. V okrese Olomouc se do kategorie starších benjamínků
přihlásilo celkem 32 družstev, což je nejvíce,
co kdy bylo. Naši chlapci byli zařazeni do
skupiny „H“ spolu se stejně starými fotbalisty Velkého Týnce, Velkého Újezdu a dívčího
družstva 1FC Olomouc. Tuto skupinu naši
hráči vyhráli, když 9x zvítězili, 1x remizovali
a pouze 2x odešli poraženi. Proto postoupili
mezi kvalitativně lepší družstva a dál se na
podzim utkávali se soupeři ze Slavonína,
Nových Sadů a Chválkovic. V této skupině
obsadili 3. místo.
O další body se naše nejmladší naděje poperou na jaře. Ovšem i tak je již nyní jasné, že

v právě probíhajícím roce to bude nejlepší
umístění, jakého tedy naši benjamínci dosáhli.
Na tomto místě je třeba veřejně poděkovat
panu Miroslavu Nevěřilovi, který tyto chlapce vede a věnuje jim spoustu svého času.
Na druhé straně bychom byli rádi, kdyby se
našli i další obětaví rodiče, případně bývalí
fotbalisté, kteří by nám pomohli s výchovou
našich nejmenších fotbalových nadějí.
Ještě nesmím opomenout družstvo starších
pánů (35 let a více), kteří v srpnu hráli turnaj
v Blatci a zvítězili a o několik týdnů později
na turnaji v Kožušanech se umístili na 3. místě.
Závěrem mi dovolte, abych za SK Grygov
popřál všem spoluobčanům hezké a příjemné prožití vánočních svátků, stálé zdraví
a hodně osobních i pracovních úspěchů
v r. 2013.
Mirek Jureček, jednatel SK Grygov

Grygovský Kamerun
Na podzim 2012 odehráli fotbalisté týmu
Kamerun celkem 12 zápasů, po kterých
se umístili na pěkném 5. místě. Oživili
nám tak podzimní večery. Na oplátku by
chtěli poděkovat všem věrným i novým
fanouškům za vytrvalou podporu a povzbuzování a věří ve Vaši podporu i v nadcházející sezóně.
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