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Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Na zakončení letošního skromného budo-
vatelského úsilí v obci Vám představuji 
naši kapličku v novém hávu. Sluší ji to, co 
říkáte? Po dvou letech od první etapy 
opravy nastal čas pro etapu druhou. Po 
vysušení zdiva, aplikaci hydroizolace      
a statickém zajištění budovy jsme při-
stoupili k pracím, které jsou již viditelné  
a oku lahodící. Počasí nám v letošním 
podzimu přálo a byla provedena kom-
pletní výměna elektroinstalace a osvět-
lení. Na zdivo byly nataženy sanační 
omítky, venkovní stávající tvrdá cemen-
tová omítka byla sejmuta a nahrazena 
omítkou dvouvrstvou vápennou. Pro ná-
těr fasády bylo zvoleno řešení vhodné 
pro sakrální stavby - základní plochy jsou 
světlejší, vystupující články jsou v tmav-
ším odstínu. 
Po roce od dokončení rekonstrukce budo-
vy základní školy můžeme konstatovat, 
že se nám několika mimořádnými splát-
kami podařilo předčasně splatit podstat-
nou část přijatého investičního úvěru. Ke 
konci roku 2013 již bude splaceno pět mi-
lionů korun z celkových sedmi a půl mili-
onu.
Obci se podařilo získat dotaci jeden a půl 
milionu korun od Státního fondu život-
ního prostředí na výsadbu nových stromů 
a obnovu některých původních polních 
cest na katastru obce. Projekt vychází ze 
schválené komplexní pozemkové úpravy. 
Práce budou provedeny v příštím roce. 
V říjnu opět zahájil svou činnost obecní 
strážník z Velkého Týnce. Kontakt přiná-
šíme dále v listu.
Ačkoliv by se mohlo zdát, že všechny 
silnice v Grygově jsou již opraveny, při-
pravujeme projekt rekonstrukce ulice Za 
Humny, výstavbu důležitého chodníku do 
Podlesí, dokončení chodníku k železnič-
nímu přejezdu v ulici Valentova a někte-
rých chybějících chodníků v obci. 
Stavba protierozní hrázky a komunikace 
polní cesty Za Humny má platné stavební 
povolení. V případě příznivé dotační situ-
ace se bude stavět v roce 2014. Investo-
rem je Státní pozemkový úřad. Podrob-
nější informace o všech zmíněných pro-
jektech přineseme v následujícím vydání 
novin.
Jedním z deseti nejkrásnějších nádraží    
v republice se stalo i to grygovské! 
Zvláštní ocenění za kvalitní a citlivou 
opravu památkově chráněných budov na 
hlavní trati, za přívětivou obsluhu, velmi 
pěknou květinovou výzdobu a za vynika-
jící spolupráci obce a veřejnosti nám bylo 
předáno v Senátu Parlamentu ČR již mi-
nulý čtvrtek 12. prosince.
A nakonec jsme opět obdrželi Keramic-
kou popelnici za druhé místo v krajském 
kole soutěže ve třídění odpadů. Součástí 
ocenění byl i šek na 20 tisíc korun. Jak se 
ocenění dotklo výše poplatku za odpad se 
dočtete na druhé straně.
                                             Váš starosta

Ing. Tomáš Kubáček 

Zastupitelstvo obce Grygov

a zaměstnanci obecního úřadu

Vám přejí

šťastné a veselé Vánoce

a úspěšný rok 2014! 

Kaplička září novotou

Vánoční koncert
Otevření kapličky proběhne slavnostně  
vánočním koncertem smyčcového kvar-
tetu Gamavilla Moravské filharmonie Olo-
mouc v sobotu 28. prosince v 18 hod. 
Zmíněné hudební těleso si zahrálo i s ta-
kovými velikány jako slavná houslistka 
Vanessa Mae nebo hvězda pop-music Rod 
Stewart. 
V Grygově je můžeme znovu uvítat i díky 
skutečnosti, že jeho členem je grygovský 
občan pan Gabriel Pavlík. Srdečně zveme.
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18. ledna 2014

Hasičský ples

25. ledna 2014

Myslivecký ples

22. února 2014

Obecní maškarní ples

1. března 2014

Dětské

maškarní radovánky

Zastupitelstvo obce schválilo
výši ročního poplatku
na 432,- Kč za občana.

Poplatek je nutno zaplatit
do 31. března 2014.

Vánoční setkání grygovských seniorů

Mgr. Filip Raclavský
   tel.: 725 544 540
   e-mail: policie@velkytynec.cz

   doručovací adresa:
   Zámecká 35, Velký Týnec, 783 72

Plesová sezóna 
2014 v Grygově

Poplatek
za odpady

na rok 2014 

o 48 korun
snižujeme

Nový obecní 
strážník

Grygov má jedno z nejkrásnějších 
nádraží v republice
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Současně s tímto výtiskem grygovských novin dostáváte do svých schránek (jako každoročně) kalendář mikroregionu Království a obecní grygovský kalendář s výpisem 
kulturních akcí a svozu odpadů. Návštěvníci Vánočního setkání seniorů v sokolovně již kalendář mikroregionu obdrželi přímo na setkání v sobotu 14. prosince.
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–

–

Foto: Jitka Křížková
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