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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
toto vydání Grygovských novin vám přinášíme jako malé ohlédnutí za částí roku
2015, krátce se zmíníme o důležitých událostech tohoto období.
Nejdůležitějšími projekty se staly ty podpořené dotacemi, to znamená pořízení vybavení obecní komunitní kompostárny a vybudování „zdravé zahrady“ u mateřské
školy. Ale věnovali jsme se i těm zdánlivě
menším stavbám. Krásně opravené chodníky kolem hřiště a u betonárky v Podlesí již
slouží svému účelu. A když už půjdete po
hlaďounkém chodníku kolem hřiště, vašemu oku určitě neunikne nový plot. Sportovní areál si jej pět let po své rekonstrukci
a 40 let po svém vzniku určitě zasloužil.
Mimochodem - o tom, že při jeho slavnostním otevření se tady tehdy odehrál zápas
století Grygov - Slavia, si přečtete dále
v listu.
A ani loni grygovčáci rozhodně nezaháleli konala se u nás spousta akcí pro děti i dospělé. Děti si zařádily třeba na koloběžkiádě a senioři si odskočili na výlet do Chorvatska.
Děkuji všem pořadatelům za jejich úsilí. Ale
neslavili jsme jenom úspěchy.
Ke konci roku se nám, ve „spolupráci“
s Technickými službami města Olomouce,
bohužel „podařilo“ do obecního kalendáře
zakomponovat špatné dny vývozu popelnic. Páteční vývozy jsou přesně naopak než
je tam uvedeno. Za to se musím omluvit
a zároveň Vám popřát hezké čtení.
Váš starosta, Ing. Tomáš Kubáček

Poplatek za odpady
Již několik let vás informujeme o grygovských úspěších ve třídění odpadů a oceněních v soutěžích Keramická popelnice nebo
celostátní Křišťálové popelnici. Možná však
nevíte, že již několikátým rokem se snažíme,
aby se úsilí našich občanů při třídění odpadu
projevilo také ve výši poplatku za jeho likvidaci. S radostí vám oznamuji, že zastupitelstvo obce Grygov na svém prosincovém
zasedání schválilo poplatek za likvidaci odpadů na rok 2016 ve výši 390,- Kč na občana. Tím plníme své slovo, poplatek se v porovnání s loňským rokem snížil o 18,- Kč. Jen
pro úplnost uvádím, že nejvyšší poplatek ve
výši 480,- Kč platil pro rok 2013. Jsem rád, že
bylo možné vaše úsilí při třídění zohlednit při
výpočtu poplatku. A za třídění odpadu vám
ještě jednou děkuji. Na přiložené fotografii
můžete vidět letošní finalisty krajské soutěže o keramickou popelnici - obce Grygov,
Majetín a Charváty.
Grygov pochopitelně vyhrál. Ve své kategorii se umístil i náš další soused Velký Týnec.
Ing. Tomáš Kubáček,
starosta obce

Zastupitelstvo obce schválilo výši ročního poplatku za odpady.
Poplatek za odpady na rok 2016 snižujeme na 390,- Kč za osobu.
Platbu je nutno provést do 31. března 2016.

Oprava a přemístění zvonu v kapli
Po opravě kaple sv. Jana Nepomuckého jsme
se nějakou dobu potýkali s tím, že nebyl slyšet zvon. Tento nedostatek byl způsoben
jednak osazením nových izolačních oken,
ale hlavně důvodem podstatně starším. Staří stavitelé v minulosti neumístili zvon přímo
do otevřeného prostoru věžičky, kam logicky patří, ale o patro níž. Najali jsme tedy
odbornou firmu, která celou situaci vyřešila.

Nejdříve byla staticky zpevněna konstrukce
krovu věžičky a tam byl potom zvon (navíc
opravený) přemístěn. Po opravě je již zvon
krásně slyšet. V budoucnu je také možné na
zvon případně namontovat elektrický pohon a ulehčit tak paní Šurýnové, která dnes
zvon mistrně ovládá.
-tk-

Nový pomocník

V rámci projektu „Nakládání s BRO v Grygově“ byl s pomocí dotace pořízen zbrusu
nový traktor KUBOTA včetně čelního nakladače
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Nakládání s bioodpadem
V prosinci loňského roku byla schválena
a nabyla účinnosti Obecně závazná vyhláška obce Grygov č. 3/2015, kterou se stanoví
systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě
a obnově veřejné zeleně na území obce.
Komunitním kompostováním se pro účely
zákona o odpadech rozumí systém sběru
a shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně a zahrad na území obce, jejich
úprava a následné zpracování na zelený
kompost. Zeleným kompostem se pak rozumí substrát vzniklý kompostováním rostlinných zbytků a veřejnou zelení, sportoviště,
dětská hřiště a veřejně přístupné travnaté
plochy v intravilánu obce.
V rámci projektu „Nakládání s BRO v Grygově“ byl s pomocí dotace pořízen zbrusu
nový traktor KUBOTA včetně čelního nakladače, překopávače kompostu a několika
kontejnerů na svoz bioodpadu. Oranžový
stroj i kontejnery vám přinášíme na fotografiích. Zelené kontejnery jsou opatřeny
hnědými samolepkami, které uvádějí, co je
možné do kontejnerů odložit. Odvoz bioodpadu zajistí obecní zaměstnanci. Kontejnery
jsou umístěny v ulicích Za Humny (u garáží),

Nové nádoby
na sběr
osvětlovacích
zařízení
Zářivku, ať už trubicovou (lineární) nebo
kompaktní, zná jistě každý. Ve většině domácností jich mají hned několik. Ve firmách
a v kancelářích, kde jsou náklady na energie
důležitým sledovaným ukazatelem, je jich
ještě více. Jejich stále častější používání
však s sebou přináší závažný problém - co
s nimi, když doslouží?
Moderní světelné zdroje obsahují stopové
množství rtuti. Rozhodně proto nepatří do
běžného odpadkového koše. Rozbitá zářivka
v popelnici nebo třeba na skládce je nebezpečná pro životní prostředí.
Povědomí o nutnosti recyklace úsporných
světelných zdrojů má 80 procent domácností. V praxi však „úsporky“ recyklují pouze dvě pětiny českých domácností, a to navzdory dostupné sběrné síti.
Kolektivní systém EKOLAMP naši obci nabídl
spolupráci - každý, kdo shromažďuje nebo
má zájem sbírat vysloužilá osvětlovací zařízení (světelné zdroje nebo svítidla), může je
odevzdat na našem sběrovém dvoře.

U Parku (v parku), Blatecká (za zahradami
u propustku) a V Podlesí (na sběrném dvoře
v areálu ČOV). V případě potřeby mohou být
místa operativně změněna. Jsme rádi, že

Opravené chodníky a nový plot
Zasloužené opravy se dočkaly dva důležité
chodníky v obci - chodník kolem hřiště
a v Podlesí u betonárky.
Kolem hřiště chodí spousta lidí na vlakové
nádraží a ten druhý používají obyvatelé
Podlesí. Zatímco u betonárky byly použity
klasické dlaždice o rozměru 30 x 30 centimetrů, u hřiště jsme vsadili na heboučký
asfalt a obložení betonovými dlaždicemi,
aby prostor mezi opraveným chodníkem

http://www.ekolamp.cz/
-pch-

Nová lavička u hrázky
U nově vybudované protierozní hrázky za
Humny byla na přání občanů umístěna nová
lavička. Z lavičky je krásný výhled na zelený
prostor hrázky i na Grygov. Stinnou stránkou
celé akce se stalo silvestrovské poškození
blízkého odpadkového koše. Nějací samozvaní pyrotechnici jej zničili poté, co do něj
vhodili pravděpodobně petardy. Cena odpadkového koše je tři a půl tisíce korun - to je
docela přesná informace pro zmíněné „odborníky“, pokud budou chtít škodu uhradit

můžeme k práci s bioodpadem přistupovat
takto aktivně a ne jen firmám slepě platit za
odvoz bioodpadu, jehož vznik i zpracování
je na venkově tak jednoduché.
-tk-

nebo si ji odpracovat úklidem veřejných
prostranství.
-tk-

a novým plotem sportovního areálu byl rovný, čistý a snadno udržovatelný. Celý prostor se tak opticky zvětšil a sjednotil, jarní
procházky se tam určitě stanou příjemnou
záležitostí. Pokud se tento asfalt osvědčí,
rádi takový povrch v budoucnu použijeme
na chystaných cyklostezkách. Na přiložených fotografiích můžete vidět, jak uvedené
chodníky i plot vypadají.
-tk-
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Škola informativně
Základní škola Grygov se ve školním roce
2015/2016 stala školou pětitřídní. Z organizačních důvodů však musíme nadále spojovat část výuky (12 vyučovacích hodin) ve
4. a 5. ročníku. První, druhý a třetí ročník je
již úplně samostatný.
Základní školu letos navštěvuje 75 žáků,
z toho 40 chlapců a 35 děvčat. Do I. třídy
nastoupilo 17 dětí, do II. třídy pak dochází
16 dětí, do III. třídy také 16 dětí, IV. třída má
11 a V. třída 15 žáků. Kapacita školní družiny
je zcela naplněna, tedy 60 dětí ve dvou
odděleních.
V základní škole pracuje 8 kmenových pedagogických pracovníků (6 učitelů a 2 vychovatelky). Všichni pedagogičtí pracovníci mají předepsanou kvalifikaci.

Ve všech ročnících probíhá výuka podle
Školního vzdělávacího programu „Zdravá
škola“.
Vedle toho se naše škola zapojila do celoročního projektu "Sportem ke zdraví", jehož
cílem je přivést ke sportování nejen děti, ale
také jejich rodiny. Motivací jsou dvě významné akce roku 2016 - olympijské hry v Brazílii
a mistrovství Evropy v kopané ve Francii.
Mateřská škola je i v letošním školním roce
rozdělena na 3 oddělení, kam dochází 63
dětí. Pracuje zde 6 učitelek (5 na plný úvazek, jedna na úvazek 0,2).
Školní jídelna vaří letos pro 135 dětí, 20 zaměstnanců školy a asi 50 cizích strávníků.
Mgr. Hana Navrátilová, -at-

Co-working v Olomouci?
Díky grygovské mamince!
V říjnu 2015 proběhlo slavnostní otevření
co-workingového centra pro rodiče s dětmi
v Olomouci. Za tímto velkým úspěchem stojí
grygovská maminka Zuzana Staroštíková,
která vede v Olomouci Holici Centrum pro
rodiny s dvojčaty a vícerčaty.

Centrum se jmenuje Family Office Olomouc
a je snadno dostupné i grygovským maminkám a tatínkům nejen na rodičovské dovolené, neboť ho najdeme v Olomouci Holici
v budově pošty. Co-working znamená, že
zde funguje sdílený pracovní prostor pro
rodiče se souběžným hlídáním dětí.
Jedná se o první takto vybavené centrum
v Olomouci a jeho motto zní: rodina a práce
pod jednou střechou. O děti se totiž postarají
zkušené hlídací tety v prostorách vybavené
herny RC Heřmánek, zatímco rodiče mohou

využívat vybavené kanceláře ve stejné budově, ale o patro výše.
V co-workingovém centru na vás čeká pět
pracovních stolů s vybavením (PC, sdílená
tiskárna, kopírka, scanner, wifi, kancelářské
potřeby i knihovna čítající sto knih o seberozvoji, podnikání, atd.). Současně je možné
využít vzdělávácí místnost, např. pro školení
či semináře s celkovou kapacitou dvaceti
osob (součástí je flipchart, dataprojektor,
plátno, stoly, židle). K dispozici je i vybavená
kuchyň s jídelnou. V rámci Family Office Olomouc funguje také poradna, která nabízí
kariérové a profesní poradenství týkající se
nástupu do práce po MD/RD, napsání životopisu, přípravy na výběrové řízení, nácviku
pracovního pohovoru, pomoci sladit profesi
a péči o rodinu, apod. Jedná se o unikátní
projekt pro rodiče dětí, ale i pro pečující
o osobu blízkou, kteří si touží na chvíli odpočinout od každodenních povinností, načerpat energii či efektivně využít svůj čas, aniž
by měli pocit, že je jejich dítě zanedbáváno.
Více informací ohledně ceníku služeb a otevírací doby naleznete na www.facebook.
com/FOOlomouc, kontaktní telefon je
730 521 788. Zuzaně a jejímu kolektivu
k úspěchu pochopitelně gratulujeme a přejeme mnoho spokojených klientů velkých
i malých.
-kg-

Nová podoba
SRPŠ
V souvislosti s novou právní legislativou dochází od roku 2014 k postupné přeměně
dosavadních občanských sdružení na spolky, jež fungují nezávisle a jsou zapsány na
příslušném krajském soudě.
Tak se i Sdružení rodičů a přátel školy Grygov přeměnilo na Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Grygov. Na svém zasedání
24. 9. 2015 přítomní členové odsouhlasili
nové stanovy spolku a zvolili tříčlenný výkonný výbor spolku. Jeho členkami jsou
Andrea Thunová - předsedkyně, Markéta
Pekařová - pokladník a Simona Zavadilová členka spolku. Výbor bude spravovat veškeré materiální a finanční prostředky spolku a bude spolupracovat s vedením školy na
organizaci aktivit pro děti.
Koncem minulého roku úspěšně proběhl zápis spolku na Krajském soudě v Ostravě.
Veškeré informace o činnosti spolku (stanovy, zápisy z jednání) budou postupně vyvěšeny na webových stránkách školy.
Andrea Thunová,
předsedkyně výboru SRPŠ

Koloběžkiáda
Rodinné centrum Grygov uspořádalo v sobotu 12. září již tradiční akci pro malé i větší
děti, na níž si mohly otestovat své „koloběžkové“ dovednosti. Děti dorazily na kole,
koloběžce, tříkolce či odrážedle.
Připraveny pro ně byly dva okruhy, a sice
kratší pro ty nejmenší a delší pro již odrostlejší cyklisty. Každé dítě obdrželo při registraci mapku s vyznačenou trasou a rozmístěním stanovišť s úkoly. Všichni shodně
projeli jízdou zručnosti na čas a prověřili si
své znalosti dopravních předpisů na cvičném hřišti, kde na správnost dohlížel obecní
policista pan Filip Raclavský.
Poté děti již samy či v doprovodu rodičů vyrazily na trasu, kde na jednotlivých zastaveních poznávaly dopravní značky, kreslily
dopravní prostředky, trénovaly správné přecházení přes silnici, určovaly, co nepatří do
lékárničky a jaké vybavení má mít cyklista
a jeho kolo.
Po úspěšném projetí trasy každý obdržel
malou odměnu. V závěru pak byly oceněny
ty děti, které zdolaly jízdu zručnosti v nejlepším čase.
-at-
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Z historie grygovského fotbalu
Vážení spoluobčané,
před pár měsíci, v září loňského roku, uplynulo padesát let od největšího sportovního
svátku, jaký se kdy v Grygově uskutečnil,
a proto mi dovolte, abych na tuto událost
krátce zavzpomínal.

Začněme od začátku. V roce 1962 po senzačním úspěchu našich stříbrných fotbalistů
na MS v Chile nastala v celém Československu euforie, která postihla i Grygov. Tak
se 14. června 1962 konala ustavující schůze
a byl založen fotbalový oddíl pod hlavičkou
Sokol Grygov. První tři roky však chybělo
fotbalové zázemí, a tak se hráči chodili převlékat do sokolovny. V roce 1964 se však započalo s výstavbou sportovního areálu, který pak sloužil v takřka nezměněné podobě
víc jak 40 let.
Dnešní mladá generace asi jen stěží uvěří
tomu, že naši dědové a otcové si v práci brali
dovolenou proto, aby mohli vzít do rukou
krumpáč či zednické nářadí a zdarma pracovali na výstavbě nových šaten. Motivace
však byla obrovská. Do 11. září 1965 muselo být vše hotovo a připraveno k slavnostnímu otevření, protože právě tento památný
den bylo pozváno na naše tehdy ještě
škvárové hřiště mužstvo internacionálu Slávia Praha v čele s legendami světové kopané Františkem Pláničkou a Josefem Bicanem.
Po neskutečně finišujících závěrečných pracech se nakonec vše podařilo a „sešívaní“

do Grygova dorazili. Při výstupu z autobusu
je bouřlivým jásotem vítalo 1775 platících
diváků. Po úvodním slavnostním nástupu
byl zápas v 16:00 zahájen. Celé utkání bylo
vedeno ve velmi přátelském duchu a oba
celky se postaraly o výjimečný sportovní
zážitek. Ačkoliv o výsledek až tak moc nešlo,
přesto stará garda Slávie vyhrála 8:1. Dvě
branky vsítil i jeden z nejlepších předválečných hráčů světa Josef Bican. Po uplynutí
devadesáti minut pěkného zápasu obě mužstva za potlesku spokojených diváků

opouští hřiště a ve večerních hodinách se
opět všichni schází v sokolovně, kde se
konala sportovní zábava, která celý tento
velice úspěšný den důstojně zakončila.
Jak jsem uvedl na začátku, je to již 50 let, ale
tento den bude navždy nesmazatelně zapsán do dějin fotbalu v Grygově.
Na závěr mi dovolte rozloučit se pozdravem
slavného sportovního komentátora Víta Holubce „ sportu zdar a fotbalu zvlášť“.
Mirek Jureček, -at

Pohlednice od moře
Klub seniorů v Grygově pořádal v září zájezd
do Chorvatska, na který byli prostřednictvím Grygovských novin zváni i přespolní.
Zájezdu s hodonínskou cestovní kanceláří
se zúčastnilo celkem třicet osob z Grygova
a okolí ve věkovém rozpětí 10 až 80let. Destinací byla istrijská riviéra a město Rabac,
které je spojené 5km dlouhou silnicí a stezkou s městem Labin, lze ho vidět na fotografii nad kempem umístěným v zátoce. Do Labinu byla pro fyzicky zdatné zájemce uskutečněna túra s velkým převýšením.
Samotný kemp se nacházel v klidném zálivu
a poskytoval ubytování v pohodlných domcích po dvou či čtyřech osobách. Domky by-

ly mimo jiné vybaveny koupelnou, kuchyňským koutem s ledničkou a terasou s příjemným posezením. Účastníci zájezdu si mohli
zvolit koupání v moři či v bazénu dle osobních preferencí. Stravování v podobě polopenze bylo naprosto dostačující kvalitou
i kvantitou, základ tvořila česká kuchyně,
zájemci mohli pochopitelně okusit i místní
speciality. Fakultativním doplňkem byl dvouhodinový či celodenní výlet lodí s ochutnávkou ryb. Počasí po celou pobytu také přálo
a rovněž moře bylo klidné a teplé. Obě cesty
proběhly v pořádku, trvaly zhruba osm hodin, takže byly bez letních komplikací, kdy
se cestování běžně protáhlo i na 26 hodin.
Součástí zájezdu byly i kvalitně poskytnuté
služby průvodkyně, k dispozici byla též
zdravotní pracovnice, která naštěstí nebyla
příliš využívána. Zájezd tak proběhl k velké
spokojenosti cestovatelů.
Na začátku října se Klub seniorů vydal prozkoumávat krásy místa asi 10km od Jeseníka, a to Zlaté Hory. Výlet se uskutečnil
v rámci projektu Seniorské cestování financované Olomouckým krajem. Jeho součástí
byla prohlídka replik zlatorudných mlýnů ze
14.století, které jsou součástí středověkého

hornického muzea vybudovaného v Údolí
ztracených štol. Ukazují historické zpracování zlaté rudy drcením a mletím. Následovala prohlídka poutního místa zasvěceného Panně Marii Pomocné, Ochránkyni
života, a tzv. Maria Hilf se stal významným
pro věřící z celé Evropy.
Na konci října se Klub seniorů vydal do Litovle a známého arboreta Bílá Lhota.
Již nyní předsedkyně Klubu seniorů paní Vladimíra Melounová zařizuje opět zájezd do
Chorvatska, pojede se na úplně stejné místo
jako vloni, tj. kemp Oliva v letovisku Rabac
na Istrijském poloostrově. Zájezd by měl být
v termínu 4.-12. září 2016 za cenu 4590Kč.
V této ceně je zahrnuta cesta autobusem
i služby delegátů cestovní kanceláře, ubytování v chatkách, polopenze. Za malý poplatek vyzvedne zájemce autobus opět až
v Grygově.
Zálohu je nutné zaplatit do konce února,
neboť vlivem událostí ve světě je letos Chorvatsko velice oblíbenou destinací a zájezdy
se rychle vyprodávají. Zájemci se mohou
informovat či přihlásit na mailu: Seniorklub
Grygov@seznam.cz
-kg- a Vladimíra Melounová
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Kronika obce
V souvislosti s vydáním posledního svazku
Kroniky obce Grygov nabízím několik informací, souvisejících právě s těmito spisy.
Do dnešní doby je uloženo sedm svazků Část I - VII. Od části II. jsou roční zápisy svázány vždy po 10 letech, nejnovější zahrnuje
pětileté období v životě obce. Má pořadové
číslo VII a obsahuje zápisy z let 2010-2014.
V knize je převážně psaný text doplněný fotografiemi. Je vytištěna na speciálním papíru s krásnou vazbou.
Tisk a vazbu posledních dvou svazků provedla firma Machovský s.r.o.
Při této příležitosti bych chtěl odpovědět na
otázky, týkající se nahlédnutí do knih, obsahu jednotlivých zápisů, na práci kronikáře
a pod.
Začnu u sebe - během roku sbírám materiál,
první dva měsíce nového roku zpracovávám
do konečné podoby a pak předložím obecnímu zastupitelstvu ke schválení. Pouze
v této době dozná roční zápis tištěné podoby
ve formě jakéhosi pracovního výtisku. Jinak
zůstává uchován v elektronické podobě.
Většina svazků (Část I - V) je uložena v krajském archivu v Olomouci, kde do nich může
každý občan nahlédnout. Kopie první knihy
a pak i poslední dva svazky jsou k nahlédnutí
v knihovně OÚ Grygov. Zapůjčení svazků
u obou institucí je možné jen ve zvláštních
případech.
Přeji všem, aby v kronikách vždy našli to, co
právě hledají.

Jak zvonily Vánoce v Grygově?
Rodinné centrum Grygov uspořádalo
13. prosince odpoledne v místní sokolovně
akci s názvem Vánoční zvonění. Hlavní součástí programu byla dětská vánoční dílna,
ve které si mohly děti vytvořit vánoční přání
či jednoduché efektní dekorace. Této příležitosti dokonce využily i některé rodiny,
které strávily kreativní chvíli pospolu a užívaly adventní atmosféry nad lepidlem
a třpytkami.
V sále sokolovny probíhal jarmark s pestrou
nabídkou zboží od perníků (i s dílnou v podobě zdobení malých perníčků) přes bižuterii, adventní dekorace, odrátkované předměty až po keramiku či pletené čepičky.
Oblíbenou zastávkou návštěvníků byl stánek uměleckého kováře, který přímo na místě koval nápisy dle přání na podkovy štěstí,
jež nesou označení HANÁ regionální produkt. Součástí jarmarku byl i tzv. Igiho
stánek, u kterého se mohly děti registrovat
na Vánoční stezku s hledáním a plněním

úkolů po celé budově sokolovny a sladkou
odměnou na konci.
Část odpoledne zpříjemňovalo živé vystoupení kapely Country´n´Beat, které u dětského publika zabodovalo pásmem písniček
z pohádek či koledami. Prostor předsálí příjemně provoněl punč a většina návštěvníků
neodolala a ochutnala palačinku, bramborák či langoš. V nabídce občerstvení bylo
rovněž cukroví napečené maminkami a tatínky, kteří akce Rodinného centra Grygov
navštěvují.
Jako hlavní organizátorka děkuji dobrovolnicím, které přišly pomoci balíčkovat cukroví, chystat sál či asistovat v dílně. Zároveň
chci poděkovat všem, kteří přispěli do kasičky dobrovolným vstupným. Bude použito
na další akce RCG, o kterých vás rádi budeme informovat.
Kamila Grmolenská,
místopředsedkyně RCG

Jaroslav Hlaváč, kronikář

Dopis Mikulášovi
Milý Mikuláši,
byl jsem s našima v Grygově na rozsvěcení
vánočního stromečku. Užil jsem si zpívání koled, které jsme se ve školce naučili s panem
učitelem, to bylo moc príma. Ale jak jsi přicházel Ty, bál jsem se kouře, který byl všude
kolem Tebe. Byl asi z čertů, kteří si ho přinesli
z pekla, a to se mi teda moc nelíbilo. A nejvíc
mi vadilo, že čerti nás tahali rodičům z náručí,
to nebylo vůbec pěkné! My jsme plakali a i rodiče se vyděsili, co se to děje, protože jsme
asi nezlobili tak moc, aby nás čerti sebrali úplně pryč. Nejen moje mamka čertovi vynadala... Maminky jsou opravdu báječně statečné! A vsadím se, že kdyby věděly, že
někteří z nás, třeba moje kamarádka Eliška,
mají z tohohle zážitku doteď hysterické záchvaty a noční můry, asi by ty čerty poslaly
rovnou zpátky do horoucích pekel. Tak Tě
tedy prosím, milý Mikuláši, nemůžeš příště
dávat na čerty trochu pozor, přijde mi, že oni
teda zlobili víc než my. Ale musím se Ti pochlubit, pro balíček jsem si nešel k Tobě, ale
k hlavnímu velkému černému čertovi, ten byl
moc hezký. Ale víš, sice jsi měl nabalených
dárků dost, ale na spoustu dětí, které znám,
se vůbec nedostalo. No, jak je tohle možný?
Asi byste měli příště víc hlídat, komu balíček
dáváte, ne? Ani na mého bráchu nezbyl, asi si
dokážeš představit, co se u nás doma potom
dělo... Já jsem mu svůj rozhodně dát nechtěl,
no, byl tady docela rámus. A brácha byl
hrozně smutný. Ale děkuju, že jsi nám dal dost
času utéct před ohňostrojem. Já vím, že
dospělým se ohňostroje líbí, ale když nám
dětem bouchají přímo nad hlavou, my z nich
teda velkou radost nemáme.
Myslím teda, že když se na Mikuláše těšíme
hlavně my, tak není dobré, když se tam
rozbrečíme, ne?
Snad se v zimě zase uvidíme a prosím Tě,
vyřiď Ježíškovi, jestli by mi příští rok donesl
lucerničku na světýlko, kterou jsem si
namaloval, ale nedostal.
Děkuji a za všechny kamarády Tě zdraví
Igisek

Koncert hudební školy

V pondělí 21. prosince 2015 v podvečerních
hodinách se v jednací síni Obecního úřadu
Grygov představili žáci Hudební školy při ZŠ

a MŠ Grygov. Pod vedením otce a syna Šiškovových děti zarecitovaly a zahrály na
hudební nástroj.
-at-
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Rodinné centrum – aktivity pro děti i rodiče
I v letošním školním roce nabízí RC Vám i Vašim dětem aktivní využití volného času. Ve
středu dopoledne probíhá v klubovně RC
nad obchodem dílnička pro nejmenší děti
vedená Veronikou Habáňovou. Děti si zde
mohou vyrobit za pomocí maminek, tatínků
či babiček jednoduché výrobky a seznámit
se tak s technikou lepení, stříhání, malování
barvami vodovými či barvami na sklo aj.
Zároveň je k dispozici příjemný prostor
herny. Ve středu odpoledne probíhá v sokolovně trénink mažoretek, jejichž počet se
v tomto roce zvýšil na třináct. Aktuálně připravuje trenérka Monika Gábová své
svěřenkyně na březnovou soutěž v Bystřici
pod Hostýnem.
Čtvrteční dopoledne patří v sokolovně cvičení pro nejmenší děti s rodiči pod dohledem
Aleny Jursové. Věkové složení cvičenců bývá
různé, pohybuje se od necelého roku až do
5let. Cvičení propojuje říkanky s pohybovými prvky, oblíbená je opičí dráha, využití
padáku i zpívánky s nástroji. Ve čtvrtek
odpoledne se schází v sokolovně zájemci
o rytmiku vedenou Eliškou Vávrovou a Terezou Albrechtovou. Akční hodina je kreativně
naplněna zpěvem, tancem a pohybem.
RC i v letošním školním roce začalo spolupracovat s nutriční terapeutkou Evou Krát-

kou, Dis. Setkání pod hlavičkou „Nevymlouvej se! Změň se!“ se konalo každý
první čtvrtek v měsíci. Nyní čerpá lektorka
mateřskou dovolenou, ale je možné dojednat si individuální schůzky v místě jejího
pracoviště v Prostějově.
Na konci října se konalo tajemné Večerní
putování, na kterém se po jarním odpočinku
za světel svíček uspávali broučci. Dále
proběhl v listopadu první ročník Grygovského koštu vín, který pořádalo RC ve spolupráci s Obecním úřadem Grygov, jednalo
se o večer plný zábavy s řízenou degustací
odrůdových vín a vynikající cimbálovou muzikou.
Nově začalo RCG spolupracovat s cvičitelkou jógy a zakladatelkou mamayogy Terezou Hýskovou. Díky ní nabízíme odpolední
středeční kroužek pro děti ve věku 5-8let
a čtvrteční kroužek pro děti ve věku 3-4let,
oba budou probíhat v klubovně RCG nad obchodem. Novinkou rovněž je jóga pro dospělé ve čtvrtky od 18-19h, rovněž v klubovně
RCG, přihlásit se můžete na mailu: rcgrygov
@seznam.cz. Do programu RCG bylo znovu
zařazeno cvičení maminek s miminky. Bude
se konat každé pondělí v klubovně RCG od
9.30. Za poplatek 20Kč vám nabízíme příjemné prostředí pro setkávání maminek či

Příměstský tábor RCG
V závěru srpna uspořádalo Rodinné centrum
Grygov dětský příměstský tábor, jehož cílem
bylo aktivní naplnění prázdninového volna
školáků. Obou turnusů se zúčastnilo celkem
22 dětí.
První turnus nazvaný Než se zvedne opona
proběhl ve dnech 17. - 21. 8. 2015 a vedli jej
Barbara Benešová, Markéta Benešová a Michal Krček. Během tábora měly děti možnost seznámit se se vším, co se týká divadla.
Vyrobily si vlastní masky, loutky a vydováděly se při závěrečném karnevalovém reji.
Táborová hra za pokladem děti zavedla na
různá grygovská zákoutí a půdy, kde na ně
čekala všelijaká překvapení. V Olomouci pak
navštívily loutkové divadélko Kašpárkova
říše.
Následující týden měl téma Od profese
k profesi a dětem se tu věnovali Eliška Vávrová, Michal Krček a Markéta Benešová.
Děti v jeho průběhu mohly nakouknout pod
pokličku rozličným povoláním. Navštívily že-

lezniční depo v Olomouci, proměnily se v cukráře, švadlenu, strojvedoucího, policistu,
ragbistu, tanečnici, šperkaře, horolezce,
malíře. V soutěžích plných zábavy a smíchu
měly možnost si vyzkoušet týmovou práci
a za „vydělané“ Grygony si samy mohly
rozhodnou o své odměně.
Velký dík patří všem vedoucím a dobrovolníkům z řad RCG, kteří se o děti svědomitě
starali.
RCG chce poděkovat i představitelům obce
Grygov za poskytnuté zázemí pro příměstský tábor. Nemalé díky patří i Rudovi Novotnému za trpělivost, nadhled, pomoc
a hlavně ochotu proměnit sokolovnu v tábořiště.
Na závěr připomínáme, že příměstské tábory plánuje RCG i na příští letní prázdniny,
proto sledujte naše webové stránky
www.rodinnecentrum.Grygov.cz.
Barbara Benešová, Kateřina Jančová, -at-

tatínků nejmenších dětí, vhodná cvičení
s overballem za doprovodu říkanek pod vedením lektorky, občerstvení a celý prostor
herny.
V říjnu proběhla malá burza podzimníchzimních věcí, v jejíž tradici budeme pokračovat i v odpoledních hodinách. Avizujeme
další burzu - tentokrát jaro/léto, která se
bude konat již 27. února v sobotu v sokolovně od 14-17h. O více informací si můžete
napsat na:rcgrygov@seznam.cz.
Rádi bychom vás také pozvali na akci Dětské odpoledne 20. února do sokolovny, kterou ve spolupráci s Motoklubem Berani
organizuje někdejší zakladatelka Baby klubu (předchůdce RCG) a lektorka s jedinečným a nezapomenutelným přístupem, která
byla inspirací pro mnohé maminky, Zlatka
Hlaváčová. Věříme, že i tento odpolední program bude velkým zážitkem.
Doufáme, že i vy zavítáte na akce pořádané
RCG a čas strávený s vašimi dětmi si
opravdu užijete. Informace o našich aktivitách najdete na facebooku – Rodinné centrum Grygov, na stránkách obce Grygov
(pod odkazem zájmová činnost) nebo na
webových stránkách www.rodinnecentrum.
grygov.cz.
-kg-

Jak Vám
chutnala
dýňová
polévka?
Odpovědět mohou ti, kteří v sobotu 17. října
navštívili v grygovské sokolovně Dýňový
jarmark pořádaný RCG a zorganizovaný jeho předsedkyní Terezou Říhovou.
Pod hlavičkou RCG to byl druhý ročník této
akce, jinak má Dýňový jarmark v Grygově
dlouholetou tradici. Letos jsme se kvůli nepříznivému počasí přestěhovali do vnitřních
prostor, ale ani tak nebyly děti ochuzeny
o soutěže a dílničku, ve které si mohli velcí
i malí vyrobit dekorativního netopýra či dýni
z papíru. Celý program velice příjemně obohatilo vystoupení kapely Country´n´beat.
A za vynikající občerstvení zpestřené právě
dýňovou polévkou můžeme poděkovat paní
Marcele Pospíšilové a jejímu týmu. Mnozí
návštěvníci se také nechali zlákat punčem
či horkou medovinou prodávanou ve stánku
s produkty z medu.
Sokolovnu se podařilo zaplnit stánky. Mohli
jste se přesvědčit, že jsme oslovili prodejce
s různorodým zbožím. K vidění byly keramické výrobky, čaje, koření, ručně šité hračky, čepičky, výrobky z chráněné dílny, přívěsky i náušnice, drobné zboží z korálků či
pletené z papíru. Velký úspěch slavila rukodělná dílnička, ve které si bylo vyrobit korálkový náramek či naplnit pro pohodové spaní
bavlněný sáček směsí uklidňujících sušených bylin, děti většinou volily sáček, který
si navíc mohly samy vymalovat a pokreslit.
Dětští návštěvníci, kteří neváhali přijít v maskách, byli odměněni věcnými pozornostmi.
Na jarmarku bylo také možné zakoupit lampiony štěstí, ty se efektně vznesly po setmění na závěr celého podvečera. Vstupné
na akci bylo dobrovolné, děkujeme za Vaše
finanční příspěvky.
-kg-
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S mladými hasiči od října do září
Oddíl mladých hasičů čítá celkem 38 členů
(24x mladší kategorie 6-11 let, 8x starší
11-15 let a 6x dorost 15-18 let). Tréninky se
konají v pátek, ale celá sezóna je naplněna
aktivitami, které probíhají venku i činnostmi,
které jsou spjaty s vnitřními prostory. V říjnu
započala sezóna roku 2014. Od listopadu
2014 do března 2015 se uskutečňovaly
sportovní hry v sokolovně v souvislosti s nácvikem spojování hadic bez vody. Co se venkovních akcí týče, můžeme zmínit procházku do lomu, kde kvetly koniklece velkokvěté, opékání špekáčků či vaření buřtguláše
pod širým nebem.
V lednu se konala pro mladé hasiče soutěž
v uzlování „Ratajsky soke“ v Těšeticích. Mezi
dubnem a říjnem probíhal nácvik požárního
útoku na seriál soutěží okresní ligy mladých
hasičů v požárním útoku mládeže. Nácviku
se zúčastnila naše dvě družstva v kategorii
mladších a jedno družstvo ve starších. Celkem v průběhu sezóny proběhlo sedm soutěží po celém olomouckém okrese (např.
v Hlubočkách, v Mezicích, v Horce n. M.).
Finálové umístění s výsledky ligy bylo vyhlášeno 27. října 2015 v Olomouci na Horním
náměstí.

Hasičky jsou
vyzbrojené
na novou sezónu

Výsledky jsou následující:
Umístění - mladší:
Grygov A – 3. místo z 26 hodnocených družstev, dalších 18 družstev nebylo hodnoceno
Grygov B – 11. místo z 26 hodnocených
družstev, dalších 18 družstev nebylo
hodnoceno
Umístění – starší:
Grygov – 4. místo z 24 hodnocených družstev, dalších 6 družstev nebylo hodnoceno
Velkým počinem byl ve dnech 2. až 4. října
2015 tréninkový víkend v Ústřední hasičské
škole v Jánských Koupelích. Tímto soustředěním tradičně zahajujeme přípravu na novou sezónu. Program byl zcela přizpůsoben
přípravě na branný závod požárnické všestrannosti v rámci hry Plamen, proto byla
součástí zdejšího tréninku střelba ze vzduchovky, uzlování, topografie, první pomoc
a transport zraněného, požární ochrana
a zdoláváni lanové překážky. Letos poprvé
jsme tento tréninkový víkend absolvovali
s mladými hasiči z Velkého Týnce, jednalo se
tedy o přibližně osmdesát lidí. S počasím
i s průběhem celé akce byli všichni spokojeni, mladí hasiči si nejvíce užili noční stez-

6. ročník tenisového tábora
v Grygově
V době od 10. do 14.8.2015 se uskutečnil již
6. ročník příměstského tenisového tábora,
tentokráte pouze pro tenisové začátečníky.
Zúčastnil se ho dosud největší počet dětí
(17).
Kemp pod záštitou TK Grygov zorganizoval
a řídil Vlastimil Ječmínek, hlavní trenérkou
(II.tř.) byla Alena Weiler (roz. Ječmínková) hráčka prvoligového rakouského Schwechatu a jako praktikanti působili dorostenci
oddílu Michal Koukal a David Ječmínek.
Počasí nám stejně jako minulý rok velice
přálo. Děti se seznámily s tenisem a pohybo-

Tenisový tábor TK Grygov
2015

Celé loňské léto se SDH Grygov Ženy účastnilo různých soutěží. Díky řádnému tréninku
a zejména více zkušenostem se naše umístění oproti loňskému roku zlepšilo, v celkové tabulce se již pohybujeme v první desítce. Na konci sezóny se nám podařila soutěž
Tohatsu Fire Cup, ve které jsme skončily desáté z devatenácti týmů.
Konečně jsme úspěšně předělaly naši starou
stříkačku, které říkáme Jůlča. Vše se mohlo
uskutečnit díky výdělku za kalendář, čímž
opět děkujeme za Vaši finanční pomoc.
Sami můžete posoudit, jak to Jůlče v novém
„hávu“ sluší.
Hasičky a -kg-

ku. Celé soustředění lze hodnotit jako přínosné.
Již zmíněný závod požárnické všestrannosti
v rámci hry Plamen proběhl dne 10. října
2015. Soutěží se konkrétně ve střelbě ze
vzduchovky na dřevěné špalíky; ve vázání
pěti typů uzlů - lodní, tesařský, plochá spojka, zkracovačka, úvaz na proudnici; v topografii, kde je 25 topografických značek,
orientace mapy pomocí busoly, starší mají
navíc azimut; ve zdravovědě se jedná o ošetření kolena a ruky a transport raněného;
v požární ochraně se jedná o 10 požárních
značek, použití hasebních látek (např. že
elektrika se nehasí vodou) a v překonání vodorovné lanové překážky ve výšce. Za
Grygov opět bojovala dvě družstva mladších a jedno družstvo starších. Grygov A zazářil na 7. místě z 39, Grygov B se umístil na
30. místě z 39 a Grygov (starší) skončili 31.
z 41 týmů. Věříme, že si všichni odvezli
cenné zkušenosti a zaslouží si patřičnou
mezisezónní přestávku. V průběhu příštího
roku se můžeme těšit na informace z jarní
části hry Plamen.
Jiří Aust a -kg-

vou přípravou, včetně seznámení s jiný-mi
sporty. Na závěr se uskutečnil turnaj těch
nejlepších v mini tenisu. Vítězem se stal Marek Mutina.
Účelem a naší snahou je přitáhnout děti
k dlouhodobému zájmu o sport. Řada absolventů minulých ročníků pravidelně sportuje, a to i na úrovni krajských soutěží.
Poděkování patří pronajímateli, obci Grygov, za bezplatné využívání sportovišť pro
mládež, a to i v průběhu roku.
Vlastimil Ječmínek
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Sršni vylétají ze dna
Jistě si mnozí z Vás stačili všimnout, že náš
tým mužů SK Grygov se značně posunuje ze
samého dna fotbalové tabulky na její vrchol.
Čím to je? Stojí za tím mnoho změn a hlavně
nových tváří v našem klubu. Asi největší zásluhu na tomto vzestupu má náš nový trenér
pan Petr Justra, kterému bych tímto chtěl
poděkovat za nečekané úspěchy našich
žlutých Sršňů. Pozvedl morálku a úroveň
tréninků, spolu s ním přišla do našeho klubu
spousta kvalitních hráčů. Dal jim motivaci
a chuť zase začít naplno trénovat, těšit se na
každý zápas a utužovat dobrý kolektiv.

Napsal klukům fotbalové desatero, které se,
až na výjimky snaží všichni dodržovat.
1) Hlavně se z toho nepo… ?
2) Pokud se ti zdá, že je soupeř lepší,
nevzdávej to a zkus být nejlepší!
3) Chceš vyhrávat? Hraj za Grygov!
4) Pokud se ti zdá, že tě poškozuje
rozhodčí, ukaž mu, jak být vynikající!
5) Vždy mysli na to, že pokud se
spoluhráčům nedaří, par rozčilování,
výtky či nervozita ničemu nepomohou,
povzbuď ho!
6) Po prohře podej ruku soupeři a uznej
jeho kvality, po vítězství to bude muset
udělat on!
7) Važ si, cti a uznávej své spoluhráče,
fotbal nehraješ sám!
8) Na hřišti a při zápase se chovej tak,
ať se za tebe spoluhráči, klub a hlavně
ty sám na konci nemusíš stydět.
9) Soupeře neber jako svého nepřítele,
ale jako protivníka a pokud ho chceš
pokořit, musíš mu vnutit své myšlení!
10) Maminka, vedoucí a trenér mají
vždycky pravdu, to ale neznamená,
že dělají vše správně. Neboj se na to
upozornit!

Další důležitou změnou je, že po vzoru české
fotbalové reprezentace do 21 let jsme se
nebáli do realizačního týmu zařadit ženu,
a to slečnu Kristýnu Jurečkovou, na funkci
asistenta vedoucího mužstva. Právě ona má největší zásluhu na tom, že
se náš klub zdárně vyrovnává s nástrahami elektronizace fotbalu, která
platí od začátku letošní
sezony v celé naší republice.
Naši borci mají po konci
podzimní sezóny 24 bodů.
Je to trochu škoda, protože o pouhý jeden jediný
bod jim unikla slíbená pořádná odměna ve formě
tří denního zimního soustředění od našeho nového hráče pana Romana
Lánera, kterému se mimochodem podařilo úspěšně zprostředkovat další sponzorský dar a to od automobilky SEAT, která našim klukům zakoupila
sadu slušivých dresů a fotbalových míčů. Jak
to našim fotbalistům sluší, můžete ostatně
posoudit na fotografii, nebo je můžete přijít
podpořit třeba na všechna jarní mistrovská
utkání.
Každý z těchto borců začínal hrát fotbal jako
malý kluk, proto si myslím, že zde musím
zmínit i naše další dvě
družstva menších fotbalistů. Družstvo mladších
žáků je oproti loňské
sezóně značně oslabeno
z důvodu horní věkové
hranice několika hráčů,
kteří přešli do kategorie
starších žáků. Kolektiv byl
proto doplněn o některé
hodně mladé hráče, většinou ještě benjamínky.
Jsme rádi, že po několika
letech se nám znovu
podařilo sestavit i družstvo starších žáků. U obou
těchto kolektivů všeobecně platí, že naši chlapci

jsou „malí ale šikovní“. Většinou totiž hrají
se soupeři, kde jsou proti nim hoši o půl
hlavy větší a vyspělejší. Přesto s nimi dokáží hrát vyrovnaná utkání, za což sklízí po-

chvalu i od rozhodčích a soupeřů. Oba tyto
týmy mají jediného trenéra, a to pana Miroslava Nevěřila, který mladým fotbalistům
věnuje spoustu svého volného času. Touto
formou bych chtěl požádat zejména rodiče,
ale i ostatní zájemce, zda by byli ochotni
pomoci nám v práci s mládeží. Vždyť v této
mladé krvi je budoucnost grygovského fotbalu.
Mirek Jurečka

Tradiční
tenisový turnaj
ve čtyřhře
losovaných dvojic
Za příznivého počasí proběhl v sobotu prvního říjnového víkendu na tenisových kurtech v Grygově turnaj ve čtyřhře losovaných
dvojic. Tato akce je již tradičním každoročním rozloučením členů tenisového klubu
s venkovní tenisovou sezónou. Při tomto
podzimním setkání tenistů je více než sportovní výsledky ceněna celková přátelská
atmosféra, který se vydařila. Jména vítězných hráčů, nalosovaných z celkem
15 účastníků turnaje, tedy nejsou až tak
podstatná, ale můžeme prozradit, že členem vítězného týmu byl nejmladší účastník
turnaje, dvanáctiletý nadějný žák Jan Pekár.
Radim Himmler,
předseda tenisového klubu Grygov
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