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Vážení spoluobčané, milí sousedé!
Zdravím vás ze stránek prvního letošního
čísla grygovských novin. Díky mým novým spolupracovnicím v redakční radě se
nám určitě povede vydávat noviny častěji
a informovat vás trochu čerstvěji než dosud. Toto číslo tedy obsahuje i pár informací z minulého roku. Například - po dlouhé době se nám podařilo úspěšně vyfotografovat celé zastupitelstvo najednou
a pohromadě. Čehož bylo potřeba využít
a vytisknout zde výsledek. Dále zde uvidíte pár fotografií z loňských akcí, na
kterých se třeba poznáte. Loni se také
trochu budovalo – rekonstrukce ulice Za
Humny u garáží se povedla a stavba protierozní hrázky umožnila, mimo jiné, vyasfaltování celé této ulice od garáží až
nahoru nad Genoservis. Získání dotace
nám také umožnilo zrekonstruovat sochu
sv. Jana Nepomuckého naproti škole, kterou dosti poznamenal zub času. Dokončili
jsme výsadby nových stromů a obnovu
některých původních polních cest na katastru obce. No a v novinách nám nově
pan kronikář, tímto číslem počínaje, představí známé i pozapomenuté příběhy grygovských památek.
Letošní rok pro nás začal podáním žádostí
o dotace na dva zajímavé projekty - vybudování „zdravé zahrady“ u mateřské
školy a vybavení tzv. komunitní kompostárny u čističky odpadních vod. Dotační výzva Operačního programu Životní
prostředí byla vyhlášena narychlo jako
poslední v právě končícím dotačním období, museli jsme tedy být připraveni
reagovat s žádostí rychle a to se nám podařilo. Pokud budou naše žádosti schválené, dokončení obou investic proběhne
do konce tohoto roku. V případě neobdržení dotace však projekty realizovány
nebudou, případně jen v menším rozsahu.
Začali jsme také se strastiplnou žádostí
o převod státního pozemku pod chodníkem okolo hřiště, abychom ho konečně
mohli opravit. A dále se chystáme udělat
tolik zmiňovanou stavbu chodníku do
Podlesí, opravy chodníků a připravit se
projekčně na další stavby do roku 2020.
Váš starosta,
Ing. Tomáš Kubáček

Grygovské zastupitelstvo obce

Zastupitelstvo obce zvolené pro volební období 2014 – 2018. Zleva (bez titulů):
Milan Skula, Tomáš Kubáček, Roman Bartoněk, Ludmila Mutinová, Petr Chramosta,
Jana Čápková, Jiří Aust, Radim Himmler, Miroslav Nevěřil. Foto: Jiří Vysloužil

Nová protierozní
hráz

Originál sochy
sv. Jana Nepomuckého
má nový domov

Protierozní hráz v ulici Za Humny vznikla
v roce 2014 jako součást protierozních
opatření společně se zpevněnými polními
cestami a zatravněným příkopem. Realizovaná stavba vychází ze schválené Komplexní pozemkové úpravy. Investorem byl
Státní pozemkový úřad - pobočka Olomouc, ten také získal na tento projekt dotaci z Operačního programu Životní prostředí. Náklady stavby byly cca 7,5 milionu Kč bez DPH. V dubnu 2015 bylo vše
předáno do užívání obci.
-tk-

Zrestaurování sochy sv. Jana Nepomuckého proběhlo loni s pomocí dotace od
Ministerstva pro místní rozvoj s celkovými
výdaji 240 tisíc Kč.
Vzhledem k dosti špatnému stavu originálu sochy byla zhotovena její přesná kopie, takzvaný "výdusek". A starý originál
byl po úpravě, myslím, důstojně umístěn
do grygovské kaple, aby na něj již nepůsobily povětrnostní vlivy.
-tk-

Protierozní úpravy v ulici Za Humny

Originál sochy má nový azyl v kapli

Rekonstrukce ulice Za Humny
Rekonstrukce místní komunikace Za Humny vedoucí ke garážím a nově postavenému autoservisu pana Koupila. Stavba
(dle projektu pana Ing. Římského) řešila
kromě vozovky též rozšíření chodníků na
1,5 metru a nově vymezila plochy pro
dopravu, parkování a plochy pro umístění
kontejnerů na tříděný odpad. Součástí
stavby bylo v roce 2014 nově řešené funkční odvodnění komunikace. Celkové náklady činily 1,38 mil. Kč včetně zpracování projektové dokumentace.
-tk-
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Vítání občánků 2014

Vítání občánků červen 2014

Vítání občánků prosinec 2014

Dětské maškarní radovánky
Letošní maškarní radovánky s podtitulem
Z pohádky do pohádky se konaly 21. března 2015. Tématicky je připravily Zlata
Hlaváčová, Tereza Albrechtová, Michaela
Sommerová, Barbora Špásová, Eliška Vávrová a Tereza Pospíšilová.
Děti se snažily vysvobodit princeznu
Konvalinku, kterou unesl zlý Čaroděj. Měly
například za úkol překonat tancem na novinách bažinu a nakrmit princeznu - společně s rodiči coby koňmi vozily jídlo pro
princeznu. Při záchraně princezny jim
pomáhaly známé pohádkové postavičky Vodnice (Tereza P.), Kašpárek Otakárek
(Eliška), Luční víla (Michaela), Maková panenka (Zlatka), Bílá paní (Tereza A.) a Karkulka (Barbora).

Sestavit program, který by zaujal všechny
příchozí děti, jejichž věkové rozpětí je 2 až
10 let, je velice těžké, proto jsme se letos
snažily zapojit i rodiče. Ti pomáhali při
plnění úkolů těm nejmenším. Celé odpoledne navíc probíhalo losování o pohádkové ceny včetně čtyř dortů.
Děkujeme těm několika málo rodičům,
kteří přišli v pátek pomoci vyzdobit sál,
a také děkujeme všem, kteří se na organizaci podíleli, ať už na sestavení programu, připravě občerstvení, prodeji lístků či
na jiných potřebných věcech. Poděkování
patří rovněž panu Svatopluku Dysmasovi,
předsedovi SRPŠ, které pod hlavičkou ZŠ
a MŠ radovánky uspořádalo.
Tereza Pospíšilová

Grygovští senioři

Vánoční setkání seniorů v prosinci 2014, foto: Jitka Křížková
Rok 2015 zahájili naši senioři besedou
s panem Pytlíčkem z Jesenice, který se
specializuje na cestování. Tentokráte provedl zájemce pomocí diapozitivů a vý-

kladu krásami Holandska. Sami senioři se klub seniorů vypraví na zájezd do Velpak cestovali aktivně za místními krá- kých Losin, který se uskuteční 14. května.
sami, uspořádali vycházku do lomu za Přidejte se také!
kvetoucími konikleci. V nejbližších dnech
-kg-
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Ze života naší mateřské školy
Ve školním roce 2014 - 15 naši mateřskou
školu navštěvuje 63 dětí. Děti byly do tříd
rozděleny podle věku. Třídu „Broučků“ navštěvují nejmladší děti, kterých je 23 a ve
třídě „Myšek“ máme 21 dětí. Do třídy
„Soviček“, která má zázemí v budově
ZŠ, chodí pouze předškoláci a těch je v letošním roce 19. Všechny třídy pracují podle školního vzdělávacího programu
„Školka dětem“.

Pro děti jsme opět připravili plno kulturních a společenských akcí. Využili jsme
nabídek malých divadelních scén, které
zajíždějí se svým představením do školek.
Navštívili jsme Divadlo hudby v Olomouci.
V květnu se chystáme do Divadla na Šantovce na představení Duhové bubliny. Myslíme i na místní krásné přírodní prostředí,
vypravili jsme se na vycházku do Strejčkova lomu pozorovat rozkvetlé koniklece

a Den Země jsem oslavili výpravou ke V květnu připravujeme s dětmi vystoupení ke Dni matek, která budou letos preKráli dubu do Království.
miérově probíhat ve všech třech třídách
naší mateřské školy.
Z dalších akcí bychom rády zmínily: Cestu
za pokladem ke Dni dětí, školní výlet na
Stezku lovců mamutů do Předmostí u Přerova, Pasování předškoláků na OÚ, fotografování tříd i jednotlivců, čarodějnické
dopoledne.
V červnu jsme pro děti do MŠ objednali
tzv. mobilní planetárium, na které jsme
všichni velmi zvědaví. Bude to pro děti
i pro nás dospělé nový a nevšední zážitek,
na který se moc těšíme.
Po loňském úspěchu znovu letos s nejstaršími dětmi zopakujeme vydařenou akci
„Spaní u Soviček“ a doufáme, že se naše
V předvánočním čase děti v MŠ navštívil společná poslední letošní akce vydaří
Mikuláš se svojí družinou, Ježíšek na děti stejně jako všechny předešlé.
nezapomněl s nadílkou dárků a v únoru Děti ze všech tříd se také v průběhu roku
nechyběl maškarní karneval uspořádaný svou účastí zapojily do výtvarných soutěží. Jednalo se o výtvarnou soutěž na téma
pro všechny třídy v tělocvičně.
Od ledna se přihlášené děti účastnily „Sladkovodní šplouchání“, kterou pořádá
lyžařského výcviku v Hlubočkách. Počasí MŠ v Citově společně s Obecním úřadem
jim tentokrát přálo a kurz proběhl celý až v Citově, a o výtvarnou soutěž „Požární
do konce, nemusel být tedy ukončen dříve ochrana očima dětí“ vyhlašovaná Okresním sdružením hasičů Olomouc.
jako vloni.
S dětmi jsme přivítali jaro vynášením Moreny. S rodiči jsme si zpříjemnili dvě odpo- Přejeme dětem, aby byly v naší školce
ledne společným tvořením. Měsíc bezpeč- spokojené a šťastné.
nosti nám přijedou připomenout policisté,
Za kolektiv Mateřské školy Grygov
které se nám podařilo domluvit ve spoluvedoucí učitelka Bc. Vladislava Švecová
práci s panem Grmolenským.

Dotazníkové šetření ke stravování
ve školní jídelně
Koncem loňského roku proběhlo dotazníkové šetření ohledně spokojenosti rodičů
a dětí se stravováním v místní školní jídelně, kterou iniciovali rodiče prostřednictvím Základní školy a Mateřské školy Grygov a Obecního úřadu Grygov.
Z výsledků dotazníku vyplynula spíše spokojenost se školním stravováním. Rodiče
by však uvítali zařazení nových receptur
i potravin jako kuskus, cizrna apod., dávají
přednost vaření z čerstvých surovin, odmítají polotovary a dochucovadla, chtěli
by více zeleniny a ovoce. Většina rodičů
nemá problém s navýšením stravného
(podrobné informace naleznete na http://

www.grygov.cz/zivot-v-obci/zakladniskola/).
Výsledky šetření byly prezentovány pozvané veřejnosti na společném setkání
konaném 17. 2. 2015 na Obecním úřadě.
Schůzky se kromě rodičů, kterých se bohužel dostavilo jen velmi málo, zúčastnili
také vedoucí školní jídelny Jana Lengálová, ředitelka školy Hana Navrátilová, starosta obce, členka zastupitelstva obce
Ludmila Mutinová a nutriční poradkyně
Eva Münsterová. Ta spolu s vedením jídelny konzultovala složení týdenních jídelníčků s tím, že i v budoucnu bude spolupracovat na rozšíření receptur ve školním
stravování.
Vedoucí jídelny informovala o pravidlech
dodržování tzv. spotřebního koše, jež musí být ze zákona respektována. Obecně
poukázala na rozpor mezi představou rodičů o zdravém stravování a realitou stravovacích návyků u dětí, kdy zejména starší děti principiálně odmítají nové receptury, polévky, zeleninu. Otázkou zůstává,
zda by navýšení stravného, a z něj plynoucí vylepšení jídelníčku (úplné odstranění dochucovadel, zařazení krůtího, králičího masa apod.) mělo u dětí patřičnou
odezvu. Nicméně by bylo dobré tuto cestu
vyzkoušet.
Za rodiče chci poznamenat, že cílem šetření nebylo podrývat kompetenci pracovnic školní jídelny, ale naopak zamezit
postranním výtkám v duchu „jedna paní
povídala“, šířícím se po obci. Vyjádření
názoru, byť kritického, by nemělo být
chápáno jako osobní invektiva.
Pracovnicím školní jídelny tímto přeji
hodně spokojených strávníků, ať již dětských či dospělých.
-at-

Probouzení
broučků
Rodinné centrum Grygov uspořádalo v sobotu 11. dubna již tradiční jarní akci pro
děti a jejich rodiče, jejímž cílem bylo
probuzení broučků z dlouhého zimního
spánku.
Zúčastnění „budiči“ se shromáždili v parku, kde se společně pozdravili jarní písničkou a zazvoněním na zvonečky. Odtud
všichni vyrazili na cestu označenou červenými fáborky. Cestou děti plnily několik
úkolů. Na druhém zastavení se naučily
broučí básničku, dalším úkolem bylo kutálení míče do kopce a na posledním stanovišti děti křídou namalovaly svého
broučka. Poté již všichni zamířili směrem
k domečku broučků, kde na děti čekala
víla. Po odříkání probouzecí básničky
a společném zacinkání zvonečků byli
všichni broučci vzbuzeni, za což děti dostaly od víly sladkou odměnu.
A jelikož cestou všem značně vyhládlo,
bylo v sousedství mateřské školy připraveno občerstvení ve formě špekáčků, jež
zdarma věnoval pan Vlček. Díky teplému
a slunečnému počasí se akce nadmíru
vydařila a jak říká klasik „bylo to příjemné,
poetické odpoledne“.
-at-
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Kronika obce
V tomto, a následně pak v dalších číslech
Grygovských novin, se pokusím přiblížit
příběhy grygovských památek a významných staveb. Dnes začnu Pomníkem svobody před naší sokolovnou. Začínám jím
proto, poněvadž jsem jej v podobném
znění zaznamenal i v zápise do Kroniky obce Grygov za rok 2014 (v zápisech

z doby zhruba před 90 léty je o pomníku
jen letmá zmínka) a rovněž v tomtéž znění
předal do chystané publikace Příběhy
z našich kronik, kde každá obec představuje svůj příběh. Článek je jakýmsi volným zpracováním vyprávění našeho rodáka a občana pana Ing. Vlastimila Pospíšila, dnes již bohužel nežijícího. Tento ze-

mědělský inženýr pocházel z jednoho
z největších hospodářství v obci, dnes Masarykova náves č. p. 82. Své vyprávění
zapsal při příležitosti renovace památníku
a znovuotevření nově opravené sokolovny v roce 1997. Začtěme se tedy do příběhu, jež jsem nazval

O Pomníku svobody, vlastenectví i osobní statečnosti
Příběh Pomníku svobody, jež stojí v parčíku před budovou sokolovny v Grygově,
začíná po skončení 1. světové války
a vzniku samostatného Československa.
V tehdejší euforii a radosti nebylo divu, že
lidé chtěli vzdát hold všem těm, jež se
o vznik samostatného státu zasloužili
i všem padlým na válečných bojištích.
A tak se budovaly pomníky, mohyly, pamětní desky. Tak tomu bylo i v naší vesnici
– i zde byl památník postaven.

pevný povoz, jež by takovou váhu udržel.
Podařilo se takový vypůjčit z Olomouce
a párou volů pana Aloise Suchého sochu
dovézt na zahradu. Bylo obdivuhodné, že
manipulací nebyla socha poškozena.
Zdálo se, že se památka na naší zahradě
dočká konce války bez úhony, Ale nestalo
se tak. Našel se někdo, komu asi ta situace vadila a zpráva o tom, že sochu
skrýváme u nás, se dostala až na gestapo.
Na konci srpna 1944 se zčistajasna na
našem dvoře objevilo auto plné německých vojáků. Hned se hrnuli na zahradu,
sochu si prohlédli a při odjezdu si vzali
i mého otce. Ten se za tři dny sice vrátil,
ale důsledky na sebe nenechaly dlouho
čekat. Okamžitě přišlo důrazné nařízení,
že socha musí být zničena rozbitím na drť
a vyvezena na určené místo. Rozbitím byl
obecním úřadem pověřen jeden z občanů
Grygova, odvoz suti jsem měl zajistit já.

Je zvláštní, že v obecní kronice je této
památce věnována jen jediná zmínka a to
až popisem oslavy 10. výročí vzniku republiky, kde se kromě jiného uvádí: ...„Před
konáním těchto oslav byla před sokolovnou upravena okrasná zahrádka, po stranách pomníku vysázeny lípy a nákladem
obce postaven drátěný plot”. Jen díky pečlivým zápisům ze schůzí obecního
zastupitelstva se o prvopočátcích památníku dozvídáme více. Pojďme si je připomnět.
Již v listopadu 1918 obecní zastupitelé navrhovali formy díkuvzdání za mír a svobodu. ...„Aby vzhledem tak velkému dějinnému převratu našeho státního zřízení
sepsána byla pamětní kniha, do které
mají býti zaznamenány všechny významné reformy“… „pořídit pamětní desku, pro
kterou by bylo vybráno vhodné místo a na
které by byla vytesána jména všech
padlých vojáků naší obce jako trvalá památka odvedené krvavé daně za získání
naší svobody a samostatnosti“. A pak ještě záznam z března 1919: „Za účelem
důstojného uložení desky padlých 34 vojáků má býti vybudován pomník svobody,
kde se deska uloží“….Pak trvalo dva a půl
roku, než se znovu dovídáme o dalších
osudech stavby. Zapisovatel jednání
obecního zastupitelstva zaznamenal:
„Schvaluje se, aby pomník svobody postaven byl na určené místo…“. Toto místo
bylo tam, kde měla být současně postavena budova nové sokolovny. I když se
slavnostní odhalení stále odkládalo
(zřejmě souviselo s dostavbou sokolovny), nakonec k němu došlo. Paradoxem je,
že dodnes přesně nevíme, kdy tomu tak
bylo. Ale pravděpodobně se tak stalo
k 28. říjnu 1922. Je zvláštní, že nikdo tak
významný okamžik v životě obce nezaznamenal. Stavba patrně i po odhalení
vykazovala nedostatky ještě minimálně
další dva roky. Dokládá to zápis z dubna
1924: „Pan Tomáš Fiala, který kolem
pomníku musí denně chodit navrhuje, aby
pomník byl řádně dohotoven a upraven
i třeba z prostředků obecních“. Jestli příčinou nedodělků byly ne příliš dobré vztahy mezi obcí a sochařem, či sochař byl
zaneprázdněn dalšími zakázkami v okolí,
jestli scházely finanční prostředky - to se
již asi nikdy nedovíme. Ale jisté je, že
nakonec vše dobře dopadlo a my na své
předky můžeme být hrdi. Za to, že přes

všemožná úskalí z dobrého úmyslu necouvli a dílo dokončili.
Podobu památníku přiblíží tento popis. Na
bytelném podstavci z grygovského vápence byla usazena socha legionáře z hořičského pískovce. Socha byla vytesána
z monolitu a představovala v nadživotní
velikosti stojícího ruského legionáře
v dlouhém zimním plášti a s vysokou papachou na hlavě, jež pravou rukou u boku
svíral kolmo stojící prapor. Do podstavce
byla vsazena mramorová deska s 34 jmény občanů Grygova, jež zemřeli na bojištích 1. světové války. V záhlaví stálo heslo
- „Tvůrci naší samostatnosti presidentu
T. G. Masarykovi a všem, jež za vlast život
obětovali“.
Tady by náš příběh mohl skončit. Ale on
má ještě další části. Ta druhá se odehrála
po roce 1939 v době okupace. Postupně
muselo být odstraňováno vše, co připomínalo svobodné Československo. Tak došlo
i na Pomník svobody. Přípisem z Okresního
úřadu Olomouc měl být z veřejného prostranství odstraněn. A zde bychom na
chvíli naše vyprávění přerušili a dali slovo
panu ing. Vlastimilu Pospíšilovi, dnes již
nežijícímu autoru vzpomínek na tuto dobu, jinak jednomu z hlavních protagonistů
této etapy našeho příběhu.
„Obecní zastupitelstvo si dobře uvědomovalo, že tomuto nařízení musí vyhovět, ale
nepospíchalo s provedením. Až po několika dalších urgencích bylo rozhodnuto, že
socha legionáře bude přemístěna na naši
zahradu. K tomu dal svolení můj otec Alois
Pospíšil, tehdy člen zastupitelstva. Tak se
také stalo. Převoz se nekonal nijak tajně,
dokonce ani ne v noci. Přitom akce to nebyla nijak jednoduchá, vždyť náklad vážil
několik tun. V celé obci neměl nikdo tak

Ten určený den byl opravdu smutný. Rozbití památky nám připomínalo rozbití
republiky. Se slzami v očích jsme však
nařízení museli splnit. Ze zničené sochy
byly tři koňské povozy suti. S každým
povozem jsem přitom musel jet kolem
obecního úřadu, kde starosta měl
dohlédnout na obsah nákladu. On ale
vždy jen vyhlédl ze dveří, pokynul rukou
a já pokračoval v jízdě. Rozbitá socha byla
vsypána do zmoly naproti dnešní nádražní budově. Ale přece jen z ní něco
zůstalo. Když jsem viděl, jak probíhá kontrola ze strany obce, rozhodl jsem se
alespoň hlavu legionáře zakopat na tajné
místo na zahradě. Tak se stalo a ona se
v zemi dožila konce války. Já ji pak vykopal
a posadil na kamenný podstavec. Tam
vydržela až do června 1977.“
Tolik z vyprávění pana Pospíšila. Ale je
třeba ještě vysvětlit důvody, proč se více
jako třicet let pak o hlavu legionáře nikdo
nezajímal. První je ten, že hned 2. září
1945 byl na stejném místě před sokolovnou odhalen nový pomník s původní
pamětní deskou. S torzem z původního
památníku asi nikdo ze stavitelů nepočítal. Druhý důvod pak přinesla sama
doba a politický režim, který legionáře
příliš v lásce neměl a tudíž necítil potřebu
se po zbytku původního památníku nějak
pídit. Rovněž postavení a odhalení dalšího
pomníku padlým vojákům Rudé armády
v grygovském parku v roce 1951 odsunulo památník před sokolovnou až na druhou kolej. Až teprve renovace v roce 1997
byla i jakousi rehabilitací jeho počátků,
začínajících před více jako devadesáti
léty. To proto, že na vrchol pomníku byla
vrácena a usazena hlava legionáře, jejíž
osudy jsme tady popsali. Dodnes se z toho
místa na nás dívá a věříme, že se bude
dívat i léta budoucí.
Jaroslav Hlaváč, kronikář
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Rodinné centrum Grygov se představuje
Rády bychom vám prostřednictvím Grygovských listů přiblížily činnost Rodinného centra Grygov (RCG) a zároveň si dovolily shrnout uplynulé první dva „školní“
roky řádného provozu centra. RCG je dobrovolná, nestátní a nezisková organizace, jejímž hlavním posláním je podílet se
aktivní formou na prorodinném způsobu
života občanů Grygova a blízkého okolí.

RCG nabízí aktivity pro rodiče s dětmi různých věkových kategorií, aktivně se zapojuje do problematiky a prevence sociální
izolace rodiče na mateřské a rodičovské
dovolené a zároveň podporuje snadnější
návrat matek či otců do běžného pracovního života.
RCG jako nastupující organizace po Baby
klubu zahájila svoji činnost předloni v létě
přípravami místnosti, která již kdysi jako
klubovna fungovala (místnost nad obchodem). Za pomoci Obecního úřadu, RC Heřmánek a dárců z řad grygovských rodin se
nám podařilo klubovnu vymalovat, vybavit ji nábytkem, kobercem, hračkami
a nezbytnými kancelářskými a výtvarnými potřebami.
Dne 7. října 2013 se oficiálně zahájila
činnost za přítomnosti pana starosty
Ing. Tomáše Kubáčka, organizátorek
a prvních maminek, které přišly se svými
dětmi poprvé vyzkoušet RCG hernu-klubovnu. Otevřením klubovny jsme zahájily
i naše další pravidelné aktivity, mezi které
ve školním roce 2013-2014 patřilo dopolední cvičení pro rodiče s dětmi do 18 měsíců, v němž se pomocí říkanek a pohybových cvičení rozvíjelo motorické, smyslové vnímání dětí a řešila různá témata
týkající se mateřství a rodičovství.
Další dopolední program je herna s dílničkou. Vloni i letos si v ní každý týden
mohou děti a jejich rodiče vytvořit pod
vedení lektorky výrobek, který může být
i vhodným dárkem pro členy rodiny, nebo
nám mohou vytvořená dílka pomoci ozdobit klubovnu. Poplatek 20,-Kč zahrnuje veškerý výtvarný materiál a samozřejmě
i prostor herny. Dílna je vedena Veronikou
Habáňovou a je koncipována tak, aby pomáhala rozvíjet kreativní schopnosti dětí.
Navíc se zde rodiče mohou setkávat v příjemném a přátelském prostředí a vyměňovat si zkušenosti a podněty ve výchově
a péči o děti.
V klubovně RCG se dále uskutečňuje odpolední zájmová činnost pro děti starší
3 let bez rodičů, konkrétně Notička vedená Janou Michejdovou. Náplň kurzu je
rozvržena dle věkových kategorií, děti se
učí nové písničky, zkouší hrát na různé hudební nástroje, seznamují se s rytmem
pomocí rytmicky orientované hry a učí se
hře na zobcovou flétnu. V loňském roce
RCG nabízelo také Hravou angličtinu
s Dagmar Habáňovou.
V neposlední řadě se klubovna využívá
jako prostor pro večerní setkávání tzv.

„Babince“. Jednou za měsíc mohou rodiče
příjemně strávit večer bez dětí a popovídat si s podobně naladěnými lidmi, každý je vítán. Členky RCG navíc tato setkání
využívají k organizaci akcí.
Naše aktivity přesahují prostor klubovny,
a to díky vstřícnému přístupu vedení naší
obce. Můžeme tak využívat sokolovnu, ve
které se každý týden jedno dopoledne
koná cvičení pro děti od 1 roku spolu
s rodiči pod vedením Zuzany Kopečné.
Tato setkání zahrnují říkanky s pohybovými prvky, opičí dráhu, cvičení s padákem nebo zpívání s nástroji. Poplatek za
cvičení je 20,- Kč.
Mezi kurzy, které probíhají pod hlavičkou
RCG, patří i rytmika, v níž děti pod vedením Zlatky Hlaváčové a nově Elišky Vávrové zažívají hry plné pohybu, smíchu
a hlavně zdravého soutěžení, např. při
záchraně perel pro mořskou pannu, skocích v obrově papuči nebo překonávání
překážkové dráhy. Obě lektorky mají nezaměnitelný přístup k dětem a jejich pedagogická praxe jim napomáhá i při zvládání temperamentu, který děti přišly do
rytmiky „vybít“.
Dalším kurzem jsou mažoretky pro dívky
od 6 let, trénuje je velice zkušená lektorka
Monika Gábová, která se touto činností
zabývá již 17 let. Dívky v hodině získávají
baletní průpravu, učí se správnému držení těla a všemu, co správná mažoretka
musí umět. Mažoretky vykazují celkem
velké pokroky a mají za sebou již první
závodní zkušenost.

Velkým projektem je program „Chci změnu“, jehož počátky spadají do října 2014
a který probíhá ve spolupráci s nutriční
terapetukou Evou Münsterová Dis. Setkání probíhají jednou za měsíc, terapeutka
každého účastníka programu převáží
a individuálně si s ním pohovoří. Základem je určení basálního metabolismu,
energického příjmu a výdeje, rozbor jídelníčku, životních návyků apod. „Chci změnu“ je vhodné pro všechny věkové kategorie, ženy těhotné i kojící, i pro děti.
Zájemcům je sestaven optimální jídelníček na míru, pokouší se tedy o redukci
(či naopak o zvýšení) hmotnosti při zachování správného rozložení živin, nejedná
se o dietu ani speciální stravu, nýbrž
o správné návyky ve stravování důležité
pro všechny členy rodiny. Celý program je
zdarma, hradí ho zdravotní pojišťovna
a zapojit se do něho můžete kdykoli i vy,
scházíme se obvykle jeden čvrtek v měsíci. Rovněž bychom vás rády pozvaly na
obsáhlejší přednášku nutriční poradkyně,
která se bude konat 26. května. Pro bližší
informace sledujte náš měsíční program,
ve kterém je „Chci změnu“ vyznačeno,
nebo se informujte na e-mailové adrese
rcgrygov@ seznam.cz

RCG rovněž pořádá zábavná odpoledne
pro celou rodinu, čímž se snaží přispívat
k soudržnosti obyvatel naší vesnice.
První akcí RCG se na podzim 2013 stala
Drakiáda uskutečněná v zahradě školy
a jejím okolí. Další oblíbenou grygovskou
akcí je Uspávání a Probouzení broučků,
které si děti užívají stejně jako jejich
rodiče. Předvánoční atmosféru jsme si
mohli užít při Vánočním zvonění, na kterém si děti zazpívaly s grygovskou kapelou Country a beat vánoční koledy, společně s rodiči tvořily v Ježíškově dílně
a celou sokolovnou se rozvoněl vánoční
punč. Nesmírně úspěšnou a nezapomenutelnou akcí RCG jsou dozajista čarodějnice, které jsou již v Grygově tradicí.
RCG uspořádalo i burzu podzim/zima
a dvakrát burzu jaro/léto, kde si mohly
maminky mezi sebou navzájem prodávat
věci a oblečení pro děti.
Dovednosti, které se děti naučily v kroužcích RCG, mohou rodiče vidět na Mikulášské besídce a na besídce k zakončení
školního roku v červnu. Široká veřejnost
mohla zavítat na doprovodný program odpolední čarodějnické stezky a stavění
májky 30. dubna.
Finance, které RCG získá z placených
kroužků, vstupů do heren, dílen a cvičení,
z dobrovolných příspěvků a výtěžků z akcí
a z dotace od obce Grygov, využívá k pokrytí nákupu materiálu na celorodinné
akce, na vybavení herny/dílny, na doplnění a obnovení cvičebního materiálu
v sokolovně, na nákup kostýmů a hůlek
pro mažoretky, na odměny pro děti při
celorodinných veřejných akcích RCG a akcích pro děti, které RCG kroužky navštěvují.
Nutno podotknout, že veškeré organizační a legislativní úkoly si vzala na starosti vedoucí RCG Kateřina Jančová, s jejíž
pomocí probíhají naše aktivity bez zákulisních problémů a hlavně zcela právně
ošetřeny. Od nového školního roku převezme předsednictví Tereza Říhová,
místopředsedkyní zůstává Kamila Grmolenská a nově byla zvolena Monika
Gábová. Velké díky patří i všem našim
manželům za trpělivost a pochopení, že
ve volném čase malujeme kulisy, balíčkujeme odměny pro děti, nakupujeme
materiál, vedeme kroužky, plánujeme
úkoly na veřejné akce, sestavujeme program, píšeme dotace, atd. RCG nejsou jen
maminky, které vedou kroužky, ale i maminky, tatínci a grygovští dobrovolníci,
kteří pomáhají při časově náročnějších
akcích, kde je potřeba připravit spoustu
věcí tak, aby se akce povedla a vám se
líbila... i jim patří velký dík!
Doufáme, že se vám dosavadní dva roky
s RCG líbili stejně jako nám. Pokud máte
zájem se zapojit do činnosti RCG, rády
přivítáme jakoukoliv pomoc. Rovněž uvítáme vaše nápady či pomoc s novými
kroužky, které byste měli zájem vést. RCG
přivítá i finanční a hmotné dary (např.
hračky, dětské knížky, sportovní pomůcky, které vaše děti již nevyužijí a podobně). Informace o našich aktivitách najdete
na Facebooku – Rodinné centrum Grygov,
na stránkách obce Grygov (pod odkazem
zájmová činnost), na webových stránkách
www.rodinnecentrum.grygov.cz a na RCG
nástěnce u parku. Kontaktovat nás můžete mailem: rcgrygov@seznam.cz
-kg-
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Kulturní a sportovní akce
mikroregionu Království v roce 2015
květen
9. 5. Traktor cup, Krčmaň
červen
1. 6.
9. 6.
11. 6.
20. 6.

Galerie na zámku v Citově
Atletická olympiáda, Velký Týnec
Plavecká olympiáda, Majetín
Sportovní den, Grygov

červenec
18. 7. Hanácké kvítek, Věrovany
srpen
1. 8. Královský triatlon, Majetín
18. - 20. 8. Expedice České Švýcarsko
22. - 23.8. Výstava dom. zvířectva, Kožušany-Tážaly
listopad
15. 11. Království objektivem občanů Království, Citov
prosinec
26. 12. Vánoční koncert, Dub nad Moravou

Petice proti energobloku
Na obecním úřadě je stále možné podepsat petici proti výstavbě
energobloku. Co je to za stavbu? Proti čemu vlastně protestujeme? Celým názvem se projekt jmenuje „ENERGOBLOK
1MWh GRYGOV“. Investorem je soukromá akciová společnost
Cagnone. Projekt počítá se stavbou zařízení vyrábějící elektrickou energii spalováním dřevěné štěpky. Toto zařízení by
mělo být postaveno v areálu bývalé stanice kontroly výkrmnosti
kanců na Horkách. Firma Genoservis svůj nepoužívaný areál
v loňském roce prodala nějakému doktorovi Fišerovi ze Zlína,
který je propojený se zmíněnou firmou Cagnone. Jen pro vaši
představu - celé zařízení by mělo vyprodukovat každou hodinu
jeden milion Wattů energie. A to energie elektrické a tepelné.
Nad celým záměrem se vznáší řada nezodpovězených otázek.
Proč by se do Grygova mělo vozit ke spálení ohromné množství
dřevěné štěpky z lesů ve vzdálenosti až 80 kilometrů? Proč by
měla být více než polovina vyrobeného tepla bez užitku vypuštěna do vzduchu? Proč firma nechce slyšet, že celý záměr je
v rozporu s územním plánem obce?
V současné době probíhá vyjadřování dotčených orgánů k tomuto záměru, obec Grygov svoje zamítavé stanovisko již odeslala. Pokud dojde na územní a stavební řízení, obec je připravena svoje zájmy hájit i soudní cestou. Ale bude to asi ještě
zdlouhavý proces s nejistým výsledkem.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří na veřejném zasedání 26. ledna hlasitě vyjádřili svůj nesouhlas s tímto záměrem, i všem těm,
kteří nám pomáhají. A petici zatím podepsalo více než 550 našich občanů. Kdo petici chce ještě podepsat, najde ji na obecním
úřadě.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Příspěvek dobrovolným
dárcům krve
Již druhým rokem naše obec přispívá grygovským dobrovolným
dárcům krve. Podmínkou získání dvoutisícového příspěvku je
být aktivním dobrovolným dárcem krve, mít trvalé bydliště
v Grygově, být držitelem Zlaté Jánského plakety a podat žádost
na obecní úřad. Tímto příspěvkem chceme ocenit jejich záslužnou činnost. Děkujeme!
-tk-

Den Země
Ve středu 22. dubna jsme skromně oslavili Den Země vysazením několika stromů v ulici Zahradní. Dopoledne sázely děti
z mateřské školy, později pomohly děti ze školy základní a odpoledne i veřejnost. Po celý den probíhala oslava úklidem okolí
obce.
-tk-

Stočné na rok 2015
Zastupitelstvo obce schválilo stočné na rok 2015
ve výši 27,- Kč včetně DPH za 1 metr krychlový
pro domácnosti i podnikatele.
Sazby dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. tedy činí
972,- Kč na osobu ročně pro obyvatele rodinných domů
a 945,- Kč pro obyvatele bytových domů.
Formuláře „Přiznáni majitele domu k výpočtu platby za stočné pro rok 2015“
budou rozneseny do poštovních schránek, případně je možné jejich vyplnění
přímo na obecním úřadě.
Stočné je nutno zaplatit do 30. června 2015,
případně ve dvou splátkách se splatnostmi do 30. 6. 2015 a 31. 8. 2015.

Nová vyhláška
o odpadech
Zastupitelstvo obce v březnu schválilo
novou vyhlášku o systému nakládání
s odpady.
Novinkou je možnost třídění například
bioodpadu nebo kovů a kovových obalů.
Bioodpad bude možné odevzdat do kontejneru na sběrném dvoře. Na sběrném
stanovišti v parku naleznete nový stříbrný
kontejner na odkládání kovů, vedle něj již
tradiční bílý box na textil a červený na
drobné elektro zařízení.
-tk-
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Ohlédnutí za obecním maškarním bálem

Tradiční a oblíbený Obecní maškarní bál
opět vzbudil fantazii v mnoha z nás a přítomní se mohli pokochat maskami očekávanými i zcela neuvěřitelnými. Letošní bál
nasadil laťku opravdu hodně vysoko a přidal hodnotné umělecké výkony. Jsme dost
zvědavi, jaké překvapení nám přinese
maškarní v roce příštím. Zatím se pokochejme tou letošní atmosférou, kterou zachytil fotograf pan Šefčík.
-tk-
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Turnaj seniorů
v šachu
V sobotu 28. 3. 2015 se v Grygově uskutečnil tradiční vzpomínkový turnaj seniorů
v šachu.
V místní sokolovně se na pozvání organizátorů Jaromíra Odstrčila a Jaroslava
Fuksíka sešlo 22 účastníků, kteří se utkali
v devíti kolech. Vítězem turnaje se stal
Vladimír Karlík se 7,5 body, hrající za
Kroměříž. Druhý skončil dvaaosmdesátiletý František Vykydal z Lokomotivy Brno
s celkovým skóre 7 bodů. Třetí místo patřilo Stanislavu Juříčkovi ze Vsetína s 6,5
body.

Grygovský šachový klub reprezentovali
Vítězslav Musil, který obsadil šestou příčku s 5,5 body a Vojtěch Himmler, který byl
se 4,5 body třináctý.
Atmosféra turnaje se nesla ve velmi přátelském duchu, občerstvení bylo skvěle
zajištěno. Na závěr akce byli oceněni také hráči jednotlivých věkových kategorií,
a sice František Vykydal v kategorii nad 80
let, František Štec nad 70 let, Ignác Pospíšil nad 65 let a Vladimír Karlík v kategorii
nad 60 let. Věcnou cenou byli oceněni
všichni zúčastnění.
Jaroslav Fuksík a -at-

Mažoretky Grygov
Mažoretky Grygov vznikly pod záštitou
Rodinného centra Grygov v září 2013. Od
počátku je vede zkušená lektorka Monika
Gábová, která má sedmnáctiletou závodní a trenérskou průpravu.
Na začátku kroužek navštěvovalo 12 děvčat, v současnosti se jejich počet navýšil
na 16. Tréninky probíhají vždy ve čtvrtek
od 16.30 do 18h v místní sokolovně.
7. března 2015 se děvčata poprvé zúčastnila soutěže, jednalo se O Podhostýnský
pohár. Ve velké konkurenci obsadily Mažoretky Grygov 5. místo, na video ze soutěže
se můžete podívat na grygovských stránkách. Příští rok do Bystřice pod Hostýnem
určitě znovu zavítají, již teď se připravují
na další podobné soutěže, kterých se v budoucnu zúčastní. Vy je můžete vidět na
akcích RCG jako byla Mikulášská besídka,
oslavy stavění májky a s nimi spojené
čarodějnice a v nejbližší době na červnové
besídce k ukončení roku RCG.
V novém školním roce bude kroužek opět
nabírat nová děvčata, zájemkyně se mohou přijít nezávazně podívat na trénink.
Trenérka Monika Gábová by rovněž ráda
touto cestou poděkovala za poskytnutý
prostor v sokolovně, kde dívky mohou trénovat a také Obci za příspěvek, ze kterého
bude uniforma mažoretek doplněna
o chybějící čepičku a ze kterého budou
hrazeny výdaje spojené se závody.
Monika Gábová a -kg-

Tenisový klub Grygov
Tenisový klub každoročně organizuje řadu
soutěžních aktivit, které mj. přispívají
k reprezentaci a propagaci obce. Od roku
2002 se každoročně pořádají amatérské
turnaje ve dvouhře i čtyřhře, kterých se
účastní kolem dvaceti hráčů z obce i okolí.
Od roku 2004 se družstvo TK Grygov
účastní Oblastní tenisové ligy neregistrovaných hráčů na Přerovsku, kde dosáhlo
v roce 2011 nejlepšího celkového umístění - 2 . místa. V roce 2014 měl Tenisový
klub 23 přihlášených členů.
Historie grygovského tenisu se datuje od Od roku 2010 TK zaštiťuje i konání letního
roku 1973, kdy byly v obci vybudovány tenisového tábora pro děti Mikroregionu
antukové kurty. Formálně byl tenisový Království, kterého se pravidelně účastní
klub založen jako občanské sdružení (nyní 15 – 20 dětí z Grygova i okolních obcí. Lezapsaný spolek) až v roce 2010. Podle tos tábor proběhne v týdnu od 10. - 14.
stanov patří k jeho úkolům podpora roz- srpna. Cílem tenisového tábora je nabídvoje tělesné výchovy se zaměřením na nout dětem v období letních prázdnin
tenis a organizace sportovní činnosti. smysluplné využití volného času formou
Jedním z důvodů vzniku klubu bylo zajiš- všestranného sportovního vyžití se zamětění provozu a údržby tenisových dvorců řením na výuku základů, případně prohluve sportovním areálu obce Grygov, který bování základů, tenisu se zařazením daltehdy procházel celkovou rekonstrukcí. ších doplňkových sportů (košíková, volejZamýšlený záměr nebyl nakonec napl- bal, kopaná atd). Cílovou skupinou prázdněn, protože obec kurty neposkytla do ninového tenisového tábora jsou děti ve
pronájmu a od letošního roku také převza- věku od 6 do 12 let. Informace podá
la kompletní předsezónní přípravu a sezó- a přihlášky do 26. července 2015 přijímá
pan Vlastimil Ječmínek, tel. 603 486 854,
nní údržbu kurtů.
Během uplynulých 6 let se díky brigád- e-mail: vjecminek@tiscali.cz
nické činnosti členů klubu i díky získaným
Mgr. Radim Himmler a -atfinančním prostředkům podařilo upravit
prostory kolem kurtů (přístřešek, lavičky)
i vybavit tenisovou šatnu (skříňky).

Grygovské hasičky jedou...
Družstvo bylo založeno v červnu loňského
roku a hned se účastnilo soutěží. Nešlo ani
tak o úspěchy, jako o získání zkušeností,
začátky jsou pochopitelně vždy těžké...
Nicméně dnes se již můžeme pochlubit
3. místem na soutěži v Holici, a to „Holický
kombajn“ a 3. místem na nočních závodech v Kokorách.
Důležitým rozhodnutím v dosavadním
fungování SDH byl nápad nafotit kalendář. Jeho prodejem jsme se snažily získat
finanční prostředky na opravu starého

stroje, nebo koupi stroje nového, který
k soutěžení nutně potřebujeme. Výtěžek
z prodeje kalendáře na rok 2015 je zhruba
43 000Kč. Všem zájemcům velice děkujeme. Z těchto peněz se nakonec koupil
stroj pro mladé hasiče, nám bude opraven
starý stroj, kterému říkáme Jůlča.
Letos jsme již přípravu na závody zahájily,
ten první proběhl 25. 4. v Břevenci. Nejblíže nás můžete vidět 8. května ve Velkém
Týnci, o dalších závodech Vás budeme
určitě informovat.
hasičky a -kg-
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