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Nádražní budova v novém hávu

Vážení spoluobčané, milí sousedé,
vítám Vás nad řádky prvních letošních
Grygovských novin. Dočtete se o letošních
akcích, plánovaných stavbách i dalších
důležitých věcech v obci. Momentálně se
zabýváme papírováním u územního řízení
na stavbu cyklostezky. Také byste nevěřili,
jakou dá starost sehnat vůbec nějakou firmu na dláždění a opravu chodníků, konkrétně v ulicích Týnecká a Valentova. Staré
asfaltové hřiště na školní zahradě by se
mělo dočkat nového povrchu, opravují se
místní památky, chystáme úpravu kanalizace a dešťové zdrže na čističce. Přitom
se konají kulturní akce, naši sportovci slaví
úspěchy a mladí lidé uzavírají manželství.
Možná to píšu s moc velkou nadsázkou, ale
Grygov je opravdu pěkné místo pro život.
Přeji Vám hezké počtení.
Váš Ing. Tomáš Kubáček, starosta

Foto: archiv OÚ Grygov
Grygovské nádraží prošlo další rekonstrukcí, ta předchozí byla provedena před dvanácti
lety společně se stavbou železničního koridoru. Budova má novou střechu včetně krovů.
Byla vyměněna okna a dveře tak, aby více odpovídala původnímu stavu, opravené je také
cihlové zdivo. Nádraží vypadá nádherně a vypadá to, že se sem vrátily i lavičky pro cestující. Cestování vlakem bude zase o něco hezčí.
-tk-

Cyklostezky u Grygova
V souladu s programem rozvoje obce zastupitelstvo začalo plánovat stavbu cyklostezek na svém území. V současné době máme
zpracovanou projektovou dokumentaci na
cyklostezku směrem na Blatec, je podána
žádost o územní rozhodnutí, řeší se související podklady pro územní řízení. Ve směru na Velký Týnec je situace složitější kvůli
vlastnictví pozemků, máme zpracován návrh řešení. U obou cyklostezek jsou přejezdy
přes silnici řešeny pomocí ostrůvků, které
zároveň slouží jako zpomalovače dopravy.
Zpomalení vozidel na vjezdech do obce od
Blatce a od Velkého Týnce je žádoucí, což
můžete potvrdit vy, kteří v těchto místech
bydlíte. Dokumentaci pro obě stezky zpracoval projektant Ing. Jan Římský.
Cyklostezka směrem na Blatec využívá pásy
zeleně podél silnice III. třídy. Vjezd na cyklostezku je vpravo na konci ulice Blatecká,

pokračuje vpravo podél silnice a za areálem
bývalého zemědělského družstva pak přechází silnici pomocí zmíněného osvětleného
ostrůvku a dále pokračuje po levé straně
silnice až k mostku. Vodní tok Týnečka je
přemostěn dřevěnou lávkou s betonovými
patkami, v blízkosti silničního mostku. Důležité je převést cyklodopravu až za silnici,
aby cyklisté mohli pokračovat přes Nový
Dvůr směrem k městu. Po získání územního
rozhodnutí a stavebního povolení chceme
podat žádost o dotaci do aktuálního dotačního programu. Dle dosavadních konzultací
je projekt v souladu s krajskou strategií cyklodopravy, takže by tomu nemělo nic bránit. Po dokončení cyklostezka povede mezi
dvěma řadami stromů, jízda by měla být
bezpečná a příjemná.
-tk-

Cyklostezka na Blatec s přejezdovým ostrůvkem u minigolfu

Cyklostezka na Velký Týnec
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Vítání občánků 18. března 2018

Foto: J. Vysloužil

Vítání občánků 17. června 2018

Foto: J. Vysloužil
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Vítězství na Atletické olympiádě mikroregionu Království
Nečekaného vítězství jsme se dočkali na
Atletické olympiádě mikroregionu Království. V kategorii A jsme porazili úplně všechny a poprvé v historii naší školy tak získali
zlatý pohár za 1. místo!
V individuálních disciplínách jsme pak získali 2x zlato ve skoku dalekém dívek a ve
vytrvalosti chlapců. V této disciplíně jsme
získali rovněž stříbro, ve vytrvalosti dívek
a ve skoku dalekém hochů pak bronz.
Ani starší závodníci se nedali zahanbit.
Porazili je pouze družstva z Velkého Týnce
a Tršic. V konkurenci 9 škol se umístili na
krásném 3. místě. Také zde naši žáci získali
medaile. Dvě zlaté ve sprintu chlapců a ve
vytrvalosti dívek a jednu bronzovou ve
sprintu dívek.
Všem závodníkům děkujeme za vzornou
reprezentaci školy.
Mgr. Hana Navrátilová,
ředitelka školy

Foto: archiv ZŠ Grygov

Tak jde čas
Vystoupení Tak jde čas, které děti školní
družiny Grygov předvedly obecenstvu dne
17. 5. 2018 při příležitosti Dne matek, bylo
připravováno dva roky v několika fázích.
Velký počet účinkujících (téměř 90 dětí) skýtal spoustu náročných situací, ale zároveň
výbornou možnost rozehrát úžasnou plejádu výkonů tanečních, baletních, gymnastických atd., kterými naši žáci disponují.
Pro mě osobně to byla jako vždy výzva
vytvořit návrhy kostýmů, ve kterých si je
možno vyhrát

Foto: archiv autorky
s nápady, představami a fantazií, následně
provést jejich realizaci, naposlouchat a vy-

Foto: archiv autorky

brat hudbu, aby dětem i divákům „sedla“.
Toto téma navíc dalo možnost se tak trochu
ohlédnout za historií našich vystoupení ve
ŠD – použili jsme tedy některé skladby a kostýmy z předešlých vystoupení. Někteří
z mladičkých diváků si tak mohli zavzpomínat na svá grygovská družinová léta, kdy
účinkovali také. Po dohodě s vedením školy
se zapojili i někteří bývalí žáci naší školy
v části nazvané Oldies ŠD Grygov.
Kreativita kostýmů byla velkolepá, protože
jsem měla možnost pracovat nejen se zbytkovými materiály, které mi byly věnovány
od různých firem, rodičů, známých, ale
mohla jsem díky sponzorům použít materiály, které dětem jejich kostýmy ještě vyšperkovaly. Iluze velkoleposti se navýšila
díky instalaci módního mola firmou Truhlářství Hlaváč a zařazení vzpomínkových
výjevů z předešlých vystoupení i použitím
některých uskladněných původních kostýmů. U těch stačil vhodně zvolený program automatické pračky, ochota provozní
zaměstnankyně Miroslavy Kozáčkové a vše
prokouklo jako nové k radosti účinkujících.
Já jsem prožívala radost dvakrát. Poprvé při
tvorbě, přípravách a podruhé při pohledu na
úžasné výkony dětí, které dávaly touto for-

mou netradiční dárek svým maminkám
a obecenstvu.
Chtěla bych vyjádřit velkou úctu, poděkování lidem, kteří stáli po mém boku při
realizaci tohoto díla. Dobu strávenou s dětmi při přípravách nebrali jako pracovní povinnost, ale právě naopak. Dávali spoustu
času i ze svého osobního volna, nadšení,
pozitivní energii pro zdar celé akce. Tímto
děkuji svým kolegyním Anně Škarabelové,
Veronice Vránové, Markétě Benešové. Dále
bych chtěla poděkovat technickému zázemí
F. Benešovi, V. Hrochovi ml., M. Krčkovi,
A. Hrochové, J. Soukopové, K. Chramostové,
M. Malé, M. Křivánkové, E. Vávrové, P. Langerovi, J. Navrátilovi, R. Novotnému a všem,
kteří přiložili ruku k dílu.
Moje osobní poděkování patří mé rodině za
podporu a vstřícnost.
Tak jde čas....
Barbara Benešová, vychovatelka ŠD

Hřiště
na školní
zahradě
Zastupitelstvo obce, na základě žádosti paní ředitelky, schválilo projekt „Úprava povrchů sportovních hřišť ZŠ a MŠ Grygov“.
Akce počítá s položením umělých povrchů
na obě hřiště ve školní zahradě. Na dolním
asfaltovém hřišti ze 70. let se musí vyrovnat
popraskaný a nerovný povrch, vyvrtat otvory pro odvod vody a poté se položí umělý
povrch s křemičitým vsypem. Na horní
hřiště se použijí gumové dlaždice, aby mohlo sloužit k tělovýchově pro děti v mateřské školce. Na projekt jsme podali žádost
o dotaci do krajského Dotačního programu
na podporu výstavby a rekonstrukci sportovních zařízení v obcích Olomouckého
kraje. Projekt bude realizován pouze v případě schválení dotace, náklady by měly být
okolo 900 tisíc korun, krajská dotace by
mohla činit 50% z této částky. Pokud nám
tedy Olomoucký kraj schválí poskytnutí dotace, stavba by mohla být hotova do konce
prázdnin.
-tk-
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Pohlednice z historie obce Grygov
Spory v počátcích naší existence
Spory mezi lidmi, institucemi i státy a zeměmi jsou staré tak, jako lidstvo samo. Ani
Grygovu a jeho obyvatelům se v minulosti
nevyhnuly. Někdy byly vážné, někdy ale
také banální a úsměvné. V této pohlednici se
zaměříme na spory v prvních létech existence obce Grygov, tedy v 15. století. A jak
z uvedených útržků vyplývá, jednalo se
hlavně o pastviny a pozemky. Není divu,
vždyť ty byly hlavním zdrojem obživy našich
předků.
Spor první sahá do úplných počátků, tedy do
doby, kdy král Václav III. daroval městu
Olomouc křoviny a porostliny zvané Horka
s tím, aby je vyklučilo a založilo ves. Podobného obdarování se dostalo také Unkovi
z Majetína, jež obdržel křoviny kolem lesa
královského Chlumu. A jak už to mezi sousedy někdy bývá, o vlastnictví i v tomto
případě vznikl spor, jež nakonec skončil tím,
že měšťané Unkovi zaplatili 50 hřiven grošů
a získali tím právo na celý les, ležící pod
Horkou. My jej dodnes známe jako les

Království.
Zhruba po 60 letech vznikl druhý vážný
spor, tentokrát mezi městem a kapitulou.
Tentokrát šlo o pastviště mezi Vsiskem
a Grygovem. Vesničané z Týnce a Vsiska
(obce patřily kapitule) honívali dobytek na
pastvu až k Moravě u Grygova (ten patřil
městu). A poněvadž v listinách nebyly jasné
formulace, jež by užívání zmíněných pozemků vymezovaly, musel zasednout soud.
V něm zasedli patriarcha, podkomoří a další
baroni země. Ti rozhodli, že pastviska zvaná
Plesna mají být společná, aby prý lidé z Týnce a Vsiska nebyli „utištěni a dosavadních
užitků zbaveni“.
Další spor se týkal hajných v Krčmami. Bylo
jich tam pět, byli tam usazeni odedávna
a hlídali les Chlum i les Královský. A zase šlo
o spor mezi městem a kapitulou. Její kanovníci si činili nárok na pozemky a lesy, které
střežili olomoučtí hajní. I tento spor byl vyřešen. Hajní byli přemístěni do Grygova.
Ještě jednou museli měšťané řešit nepří-

Jak to bude s Českou poštou
Většina z nás se již setkala s velmi proměnlivou kvalitou doručování poštovních zásilek
prostřednictvím České pošty. Aby toho nebylo málo, Česká pošta uvažuje také o změnách ve své síti poboček. V minulých letech
se změny týkaly spíše menších obcí s několika sty obyvateli. V tomto roce už pošta
oslovuje i obce naší velikosti.

provozování grygovské pošty. Za opravdu
malý peníz by obec měla poštovní pobočku
provozovat v nějakých svých prostorách
a svými obecními zaměstnanci. Není pochyb o tom, že by tento provoz byl dosti ztrátový a obec by vlastně vyfasovala takového
Černého Petra a řešila tím problémy České
pošty. Zastupitelstvo obce návrh pošty jednoznačně odmítlo. Pošta teď oslovuje místní
podnikatele, zda by pobočku České pošty
v Grygově ne-chtěli provozovat oni. Buď se
tedy najde nějaký místní podnikatel, který
do toho půjde, nebo pošta znovu osloví
obec. Nebo poštu bude provozovat nadále
Česká pošta, tak jak to má být. Pro nás
všechny z toho vyplývá, že se v dohledné
době nic zásadního měnit nebude. A až to
případně nastane, zastupitelstvo se zasadí
o to, aby pošta v Grygově zůstala i nadále.

O co vlastně jde. Česká pošta, v rámci projektu Pošta Partner, nabídla naší obci

Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Obec vykoupila pozemky a budovu
Obec na základě rozhodnutí zastupitelstva
zakoupila pozemky v areálu čistírny odpadních vod. Tím se z velké části narovnaly
majetkové poměry. Základní kámen pro
stavbu ČOV se pokládal v roce 1998, stavba
poté proběhla na pozemcích obce, firmy
Genoservis a státu. Čistírna samozřejmě
byla řádně zkolaudována. Před nějakou
dobou jsme začali uskutečňovat kroky k vykoupení pozemků tak, ať ČOV stojí na obecních pozemcích. První část pozemků se nám
nedávno podařilo odkoupit od firmy CBS –
Czech Breeding Services s.r.o. za cenu
983.730,- Kč dle znaleckého posudku, v této ceně je i příjezdová panelová cesta s vybudovanou kanalizací. Zbývá tedy ještě
vyřešit pozemky státní, probíhají jednání
s Pozemkovým úřadem ČR, část nám bude

převedena bezúplatně, část si budeme muset koupit. A tím bude vše po dvaceti letech
konečně dokončeno.
Při jednání o pozemcích nám firma CBS –
Czech Breeding Services s.r.o. nabídla
k prodeji také budovu bývalé „spermabanky“ v blízkosti čističky. Firma ji už nepotřebuje, celý provoz i kanceláře přestěhovala do rekonstruovaného zeleného areálu
č.p. 221. Obec tedy za dalších 1,7 mil. Kč
zakoupila budovu spermabanky, kde plánujeme zřídit garáže pro komunální techniku a zázemí pro pracovníky údržby obce.
V letošním roce bude zpracována projektová dokumentace, po té vyřídíme stavební
povolení a k realizaci můžeme přistoupit
v příštím roce.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Sadová ulice
Nejnovější ulice se již zaplňuje domky, za
což jsme rádi. Z hlediska administrativy
a v souladu s Plánovací smlouvou nás ještě
čeká dořešit převody vybudovaných in-

ženýrských sítí a prodej zbývajících pozemků z druhé etapy. Obyvatele Sadové teď
nejnověji čeká instalace vlastních vodoměrů. Věříme, že vše proběhne hladce.
-tk-

jemnosti s pozemky. To když vybudovali velký rybník mezi Holicí a Grygovem směrem
k řece Moravě. Stavbou zasáhli do pastvišť
společných s kapitulními vesnicemi Týncem
a Vsiskem zvaná Plesna a do louky týneckého faráře. A tak grygovským nezbývalo,
než dát kapitule jako náhradu pozemky za
Grygovem. Teprve pak bylo založení rybníka
dodatečně schváleno samotným králem
Jiřím z Poděbrad.
Zůstalo z těch sporů něco do dneška? Hajní
byli v Grygově ještě na konci minulého století. Rybník mezi Holicí a Grygovem již dávno neexistuje. A pozemky, o které se vedly
spory, zůstaly. Jen se jinak jmenují a dobytek se na nich nepase. Pastviny se dávno
proměnily v extenzivní pěstování řepky, kukuřice, máku a občas i nějakých obilovin
a stejně ve výše zmíněných obcích už žádný
pastvy chtivý dobytek není.
Jaroslav Hlaváč, kronikář

Dočkáme se
bezbariérových
vlaků?
Není žádné tajemství, že vlakové soupravy
Českých drah vyjíždějící z Grygova na Přerov a do Olomouce jsou zastaralé. Jedná se o
dva druhy vlakových souprav. Nastoupit do
některých vlaků dokáže jen člověk s odvahou a menším horolezeckým výcvikem.
Představte si ovšem situaci, kdy dojdete na
nádraží, protože potřebujete k doktorovi. Do
vlaku však nastoupit nedokážete, protože
máte s sebou dítě v kočárku, nebo to fyzicky
nedokážete. Vlak odjede a vám nezbude
jiná možnost než si zavolat taxi…
Na obecní úřad nám přišlo několik stížností
a připomínek k vlakovým soupravám, do
kterých se obtížně nastupuje z prvního
nástupiště, případně se do nich nastoupit
prostě nedá. První nástupiště u výpravní
budovy je totiž nižší. Ovšem z prvního
nástupiště odjíždí v podstatě všechny vlaky
do Olomouce, což je pro nás důležité. Na
základě těchto vašich stížností jsme vyvolali opakované jednání s organizací KIDSOK, to je zkratka celého názvu „Koordinátor Integrovaného dopravního systému
Olomouckého kraje“. KIDSOK je příspěvkovou organizací Olomouckého kraje a jejím úkolem je organizování veřejné a městské hromadné dopravy.
Požadavkem obce bylo co nejdříve zařadit
do stávajícího jízdního řádu bezbariérové
nízkopodlažní soupravy, minimálně jednu
v dopoledních hodinách, aby bylo možné
bez problémů cestovat do města.
Dle ředitelky KIDSOK se problém špatného
nástupu týká zhruba jedné třetiny spojů.
Zástupci KIDSOK nám konečně přislíbili náš
návrh projednat a je velká pravděpodobnost, že se od letošního prosince, jakmile
vejde v platnost nový jízdní řád, budeme
s bezbariérovými vlaky v Grygově potkávat.
Na tomto místě chci poděkovat panu Pavlu
Košutkovi, náměstkovi primátora města
Přerova, který bojuje za lepší dopravní spojení a nové vlakové soupravy na naší trati.
Grygov se před nedávnem připojil k jeho
dopisu pro KIDSOK týkající se právě našeho
problému. Děkuji.
-tk-
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10x se zastupiteli
Rádi bychom vám přiblížili Zastupitelstvo obce Grygov ustanovené dne
5. listopadu 2014.
Věříme, že do konce volebního období
vám představíme prostřednictvím ankety postupně všechny zvolené zastupitele. Tentokrát jsme si dovolili oslovit
paní Ing. Ludmilu Mutinovou a pana
Ing. Miroslava Nevěřila.

Ing. Ludmila Mutinová

pálení čarodějnic a dětském dnu a také
atmosféra na zápasech fotbalového týmu
mého syna, který má za sebou velice
úspěšnou sezónu.
6. Co Vás v poslední době nejvíce naštvalo?
Nejsem konfliktní typ, ale pokud se konflikt
vyskytne, snažím se ho aktivně řešit. S čím
ale nejsem spokojena, je realizace školní zahrady. Dále mě mrzí malá účast občanů na
veřejných zasedáních zastupitelstva obce
a s tím související malý zájem občanů o dění
v obci.

7. Kde a jak trávíte pracovní čas?
Pracuji jako odborný stavební referent na
úřadě, takže v kanceláři úřadu
Foto: J.stavebním
Šefčík
a na kontrolních prohlídkách dokončených
i rozestavěných staveb.
8. Jak trávíte volný čas?
S dětmi a manželem. Rádi navštěvujeme
různé akce pořádané pro děti a jezdíme na
výlety. Máme rádi přírodu, hlavně Šumavu,
kam jezdíme každé léto o prázdninách. Hodně volného času tráví celá naše rodina na
fotbalových turnajích a soustředěních s fotbalovým klubem, kde hraje můj syn a manžel trénuje.

Foto: archiv L. Mutinové
1. Jak dlouho bydlíte v Grygově?
Od narození, takže přes 40 let, mimo
pětiletého období studia na Vysoké škole
stavební v Brně, kdy jsem jezdila domů jen
na víkendy a prázdniny.
2. Odkud pocházíte?
Mé rodné příjmení je Drápalová a jsme již
čtvrtá generace žijící v Grygově.
3. Co se Vám v Grygově nejvíce líbí?
V Grygově je hodně věcí, které bych zde
mohla jmenovat. Uvedu např. sportovní
a kulturní akce pořádané obecním úřadem
a společenskými organizacemi, pestré aktivity Rodinného centra Grygov, veřejnosti
přístupný sportovní areál, dobře fungující
systém třídění odpadů.

spojeno s reálností provedení a financemi.
Tomu všemu předchází zlepšení komunikace.

5. Co Vás v poslední době nejvíce pobavilo?
Foto: archiv RCG
V poslední době mě nejvíc baví výkony
a hlášky svých svěřenců.
6. Co Vás v poslední době nejvíce naštvalo?
Nedá se říct naštvalo, ale mrzí mě slabá
účast spoluobčanů na jednotlivých akcích
pořádaných našimi spolky. Snažme se je
podpořit a ukázat, zejména mladé grygovské generaci, že Grygov umí žít.
7. Kde a jak trávíte pracovní čas?
Pracovní čas trávím jak v kanceláři, tak
v terénu. Dříve jsem pracoval ve státních
složkách jako koordinátor. Nyní podobnou
pozici vykonávám u jedné olomoucké firmy.

9. Máte nějakou oblíbenou knihu?
Mezi mé oblíbené knihy patří kniha Slyšel
jsem sovu zavolat své jméno od Margaret
Cravenové nebo Optimisté žijí déle od Heidelore Klugeové.
10. Máte nějaký oblíbený sport (pasivně či aktivně)?
Fotbal a tenis, v zimě pak bruslení a lyžování. Díky mému tatínkovi a bratrům mě
první dva sporty provázejí životem od narození a teď v tom pokračuje můj syn. Vyrůstala jsem v létě na fotbalovém hřišti
a tenisových kurtech, v zimě v sokolovně
a za sokolovnou na „brusláku“. V televizi se
ráda dívám například na biatlon.

Ing. Miroslav Nevěřil
1. Jak dlouho bydlíte v Grygově?
Jelikož jsem místní rodák, tak bydlím v Grygově po celou dobu mého života.
2. Odkud pocházíte?
Z Grygova.

4. Co byste chtěla jako zastupitelka
zlepšit?
Vždycky je co zlepšovat. Zastávám funkce
v kontrolním výboru, stavební komisi a školské radě, čímž se snažím přispět k celkovému zlepšení chodu obce.

3. Co se Vám z Grygova nejvíce líbí?
Líbí se mi jeho uspořádání, usazení do malebné krajiny. Je to rovnoměrné vyvážení
ideálního bydlení s okolní přírodou.

5. Co Vás v poslední době nejvíce pobavilo?
Moje děti, děti při soutěžních úkolech na

4. Co byste chtěl jako zastupitel zlepšit?
Zlepšit se dá plno věcí. Chce to dívat se kolem sebe a naslouchat. Samozřejmě je to

Foto: archiv SK Grygov

8. Jak trávíte volný čas?
Moc volného času nemám, ale snažím se ho
co nejvíc trávit s rodinou. Jinak svůj volný
čas obětuji fotbalu. 2x v týdnu máme trénink, k tomu sobotní a nedělní zápasy starších žáků a dorostenců. Když není zápas,
jsem většinou na národní nebo mezinárodní
výstavě psů.
9. Máte nějakou oblíbenou knihu?
Vyloženě oblíbenou knihu nemám. Pro své
aktivity studuji standarty jednotlivých plemen psů, jejich vývoj, genetiku. A také knihy
s fotbalovou tématikou.
10. Máte nějaký oblíbený sport?
V mém případě je to jednoznačně fotbal. Jako fotbalista a zároveň trenér jsem hrdý na
naše mladé odchovance.
-ptala se kg-

ROZPOČET OBCE GRYGOV PRO ROK 2018

Rozpočet obce Grygov na rok 2018
Zastupitelstvo obce Grygov schválilo na svém veřejném zasedání dne 27. března 2018
rozpočet na rok 2018. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, v celkové výši 23.515.687,- Kč v
příjmové i výdajové části. Rozpočet v příjmové části vychází hlavně u příjmů ze sdílených daní
z kon-zervativního předpokladu Ministerstva financí. Ve výdajové části jsou obsaženy položky
na plánované akce oprav, údržby budov, obecního majetku a zpracování projektových dokumentací na připravované projekty, například cyklostezek, obnovy parku, budování chodníků
a oprav kanalizace. Mimo prostředků v rozpočtu obec disponuje také ušetřenými financemi
z minulých let na běžných účtech obce a částkami ve Fondu obnovy kanalizace a Fondu rozvoje
bydlení ve výši 25,4 mil. Kč.
Ještě se chci zmínit o hospodaření obce v roce 2017. K 31. prosinci 2017 činil hospodářský
výsledek 7.800.263,63 Kč. Přezkoumání hospodaření obce Grygov za rok 2017 bylo provedeno
pracovníky Odboru kontroly Krajského úřadu Olomouckého kraje s výsledkem „nebyly zjištěny
chyby a nedostatky“. Se Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Grygov za rok
2017 a se všemi dokumenty tvořícími Závěrečný účet se v případě zájmu můžete seznámit na
obec-ním úřadě, případně na webových stránkách obce.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Územní plán obce
V letošním roce významně pokročíme v procesu tvorby územního plánu obce. Byl zpracován
návrh, který byl následně projednán s dotčenými orgány a upraven podle nutných požadavků
těchto institucí. Jsem rád, že proběhne očekávané veřejné projednání návrhu územního plánu
s občany, které je předběžně naplánováno na listopad tohoto roku. Toto projednání bude
v sokolovně, aby se mohlo dostavit co nejvíce lidí, návrh si prohlédnout a podat případné
náměty a připomínky. Toto jednání bude avizováno 30 dní předem, návrh územního plánu bude
po celou tuto dobu k nahlédnutí na obecním úřadě, podat připomínky bude možné ještě 7 dní
po veřejném projednání. Po zapracování připomínek občanů do územního plánu a opětovném
projednání s dotčenými orgány předpokládáme ještě jedno veřejné projednání s občany,
abychom zajistili co nejvyšší kvalitu tohoto dokumentu.
Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

Foto: P. Chramosta
Budovu bývalé spermabanky zakoupila obec jako budoucí zázemí pro komunální techniku
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ROZHOVOR
Fit se udržuji jen pravidelným pohybem
Živým důkazem toho, že pracovat na své
fyzické kondici lze v jakémkoliv věku, je Eva
Navrátilová, dlouholetá cvičitelka aerobiku v Grygově. Za, v dnešní době, symbolický
poplatek si můžete zajít protáhnout své tělo
do místní sokolovny až třikrát týdně, a sice
v pondělí, středu a čtvrtek vždy v 18 hodin.
Hodina cvičení je kombinací zahřívacích, posilovacích a protahovacích cviků.
Pokud byste se chtěli přidat, může vás povzbudit následující rozhovor.
Evo, jaké je vlastně tvé civilní povolání?
Pro kdekoho to bude velké překvapení, jsem
vyučená kuchařka a této profesi se věnuji
celý život a budu i zbývající tři roky. Mnohokrát jsem již tuto otázku slyšela a v očích
viděla údiv. Vždyť kuchařky bývají vesměs
korpulentní dámy. Moje odpověď je pořád
tatáž, za svou postavu vděčím pravidelnému cvičení. Žádné diety jsem nikdy nedržela.
Jak dlouho vedeš hodiny aerobiku
v Grygově?
Je to od té doby, kdy mně bylo do občanského průkazu napsáno trvalé bydliště Grygov, tedy bezmála třicet let. Sport obecně je
mojí vášní. Cvičím již od svých šesti let s nástupem na základní školu. Tam jsem začínala se sportovní gymnastikou, na kterou
nedám dopustit. Ta je pro každého sportovce velkým přínosem, ať již se pak věnuje
jakémukoliv sportu. Gymnastiku jsem dělala
až do svých devatenácti let.
Změnila se za těch třicet let věková
skladba cvičících? Stárnou s tebou nebo chodí i mladší?
Za celou dobu, co v Grygově cvičení vedu
(několik let jsem vedla také hodiny ve Velkém Týnci), se na nich vystřídala spousta
žen, a dokonce i několik mužů. První léta se
mnou začínaly ženy v mém tehdejším věku,
tedy zhruba třicetileté. Pamatuji i roky, kdy
se dostavila spousta mladých dívek a společně jsme nacvičily a předvedly malou
ukázku z hodin aerobiku na místním plese.
V roce 2000 jsme dokonce v rámci XIII. všesokolského sletu nacvičily aerobní skladbu
pro ženy a dorostenky a vystoupily s ní
v Olomouci.
Po rekonstrukci místní sokolovny byl o hodiny aerobiku veliký zájem, všechny byly
plně obsazené. Chodilo se na dvouhodinovky a některé z nás zůstaly i třetí hodinu
a „dorazily se“ v nově zřízené posilovně. Postupně se však osazenstvo měnilo s tím, jak

Foto: archiv E. Navrátilové
přibývala možnost jiných sportovních aktivit. Pro mne je přesto obdivuhodné pozorovat, jak přicházejí nové ženy, kterým mé
cvičení vyhovuje.
Osobně se někdy musím nutit „jít si
zacvičit“. Stane se někdy Tobě, že se Ti
nechce nebo je pro Tebe sport takovou
vášní, že s tím nemáš problém?
No jéje, také se mi mockrát nechce, hlavně
když je venku pošmourno a prší. Jako cvičitelka si ale nemohu dovolit nepřijít. Nemůže se stát, že bude plná tělocvična a já se
budu válet doma na kanapi. Přesto, že se
mně někdy nechce, odcházím pak z hodiny
vždy s úžasnou náladou a čistou hlavou.
Vím, že se vedle aerobiku věnuješ i jiným sportům a sleduješ také nové
trendy v oblasti zdravého životního
stylu. Můžeš k tomu říct něco bližšího?
Ano. Velice ráda jezdím s manželem na celodenní vyjížďky na kole do přírody. Pokud se
naskytne příležitost, ráda si zajdu na cvičení
Port De Bras, které vychází z klasického tance a baletu.
Co se týče životního stylu, nikdy jsem se
nezabývala tím, co a jak jíst. Fit se udržuji jen

Zběsilá jízda kozích dechů
V úterý 1. května pořádal Kozidech klub VIII.
zběsilou jízdu kozích dechů, sraz závodníků
byl před grygovským bistrem.
Technický stav mopedů a motorek byl viditelně skvělý, proto nepřekvapilo, že trať
vedla do Holice, kde byla povinná bezpečnostní zastávka v cukrárně na návsi a dále
až na Loveckou chatu v Horce nad Moravou.
Cestou zpátky v Chomoutově se přibrzdilo
v hospodě u Pačesa na pečené makrely.
-pch-

pravidelným pohybem. Nové trendy ve
cvičení sleduji, občas narazím na nějakou
mne neznámou zajímavost a vyzkouším ji.
Věnuješ se s podobnou energií i jiným
zálibám?
Ráda pracuji na zahrádce, kde s manželem
pěstujeme ovoce i zeleninu. Jinak hrozně ráda peču. Není týden, abych pro někoho neupekla zákusky nebo dort. Sladké také ráda
mlsám.
Na závěr se Tě chci zeptat, jak se Ti žije
v Grygově? Co se Ti líbí a co Ti naopak
chybí?
Jak se mi žije v Grygově? Luxusně. Jak říká
náš pan starosta, „Grygov je luxusní místo
pro život“. Nechci hledat výhrady za každou
cenu.
Raději bych chtěla poděkovat za rozhovor.
Znamená pro mě velkou reklamu, která,
doufám, přiláká do tělocvičny další zájemce. Na všechny se těším.
Rozhovor připravila Andrea Thunová

Odpady
a stočné
Jak již víte, pro letošní rok zastupitelstvo
obce schválilo poplatek za odpady ve výši
369,- Kč na občana. Za stočné letos zaplatíme 27,- Kč za metr krychlový, což znamená 972,- Kč na osobu u rodinných domů
a 945,- Kč na osobu u domů bytových. Poplatek za psa činí stále stejných 200,- Kč,
případně 100,- Kč. Zastupitelstvo se snaží
tyto platby udržet v rozumné výši. Porovnáním s okolními obcemi si myslíme, že se
to daří.
-tk-
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Čarodějnický rej v sokolské zahradě
V pondělí 30. dubna se v areálu sokolské zahrady opět po roce sešly všechny grygovské
„čarodějnice“, aby pro děti připravily odpoledne plné her a zábavy. Na deseti stanovištích musely děti plnit rozličné zapeklité úkoly, aby prokázaly, že jsou rovněž hodny čarodějnických titulů.
Účast malých čarodějek a čarodějů byla hojná, tudíž se občas tvořily u jednotlivých stanovišť fronty. Všichni však čekání zvládli
statečně a s úsměvem. Odměnou všem byla
sladká drobnost, čarodějnické zkrášlení obličeje v ježibabím kosmetickém salónu či jedna gratis fotografie v ateliéru pana Šefčíka.
Po čarodějnickém soutěžení předvedly svá

vystoupení děti z kroužků Rytmiky a Shakira
dance. Obě produkce se setkaly s nadšeným přijetím dospělého publika.
Za organizaci čarodějnického odpoledne se
sluší poděkovat členkám místního Rodinného centra Grygov, které se aktivně podílí na
společenském životě obce.
Obec Grygov spolu se Sdružením dobrovolných hasičů Grygov pak převzali pomyslnou
organizační štafetu večerního programu.
Ten zahájilo tradiční vztyčení májky, ozdobené krepovými stuhami. O večerní zábavu
se postarala hudební skupina Country &
beat.
-at-

Opravy místních památek
Místní památky jsou průběžně opravovány
v souladu s obecním plánem obnovy památek. Snažíme se každý rok opravit alespoň
jeden křížek či sochu. V loňském roce byly
dokonce zrestaurovány i naše dvě kulturní
památky, zapsané v Ústředním seznamu
kulturních památek České republiky - sochy
sv. Kateřiny a sv. Václava, které nám zdobí
malý park u kapličky. Práce provedl restaurátor BcA. Tomáš Sušeň dle Restaurátorského záměru, který podléhal předchozímu
schválení orgánu památkové péče. Pokud
jste si všimli, u sv. Václava zbývá dopracovat
pravá ruka sochy, která u sochy chyběla
a není k ní k dispozici žádná ověřená dokumentace.
V letošním roce jsme již dokončili opravu
křížku u silnice směrem na Velký Týnec. Také
mohyla v lese Hájku se dočkala – jsme rádi,

že stoleté výročí vzniku ČSR oslaví mohyla
v opravené podobě. Další místní památkou
k opravě je křížek na Horkách. Ten si vzhledem ke svému stavu zaslouží větší zásah, již
na něm pracuje kamenosochař pan Martin
Beneš z Krčmaně.
Nakonec jsem si nechal zmínku o tom, že péče o památky nezahrnuje pouze jejich opravu, ale můžeme se postarat i o jejich okolí.
U křížku vedle cesty „nad Genoservisem“
jsme upravili jeho bezprostřední okolí, jak
můžete vidět na snímku.
Vznik každého křížku má historicky svůj důvod a svůj příběh. A já chci poděkovat těm,
kteří se dodnes starají o to, aby u křížků byly
čerstvé květiny a bylo tam uklizeno.
-tk-

Foto: archiv Grygovských novin

PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2018

Dětský den
v Grygově
Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ v Grygově uspořádalo v sobotu 2. června v areálu
sokolské zahrady tradiční Dětský den.
Atmosféra akce se nesla V barvách duhy,
kdy si děti mohly vyrobit duhovou květinu,
zakouzlily si s barvami, duhu si poskládaly z
vršků PET lahví a po duhové stezce si došly
pro poklad. Musely také prokázat své znalosti v třídění odpadu - činnosti, v níž naše
obec opakovaně dosahuje nejlepších výsledků ve své kategorii.
Navzdory horkému počasí se všichni zúčastnění poprali s úkoly statečně, za což je čekala zasloužená odměna. Místní hasiči pak
dětem připravili osvěžení v podobě oblíbené pěny a následné vodní sprchy.
Večerní program pokračoval v režii Obce
Grygov. Po pokácení májky se přítomní mohli bavit hudební produkcí skupin Old Dogs,
Fly Tomorrow a Hustej Guláš.
Za SRPŠ Andrea Thunová

Foto: archiv autora
Křížek nad Genoservisem

Foto: archiv autora
Křížek u silnice na Velký Týnec

Foto: A. Thunová

Příspěvky pro spolky

Foto: archiv autora
Mohyla v Hájku

Zastupitelstvo obce na svém veřejném
zasedání dne 16. května schválilo rekordní
výši individuálních dotací z rozpočtu obce
určených pro činnost spolků v Grygově.
Celkem 145 tisíc korun bude rozděleno
jedenácti spolkům, které si o dotaci požádaly. Žádostem bylo vyhověno v plném
rozsahu. Spolky finance použijí na svou
činnost, nákup vybavení i pořádání akcí.

Možnost spolků a organizací získat příspěvek na svou činnost existuje již dlouho,
aktivně využívána je asi 10 let. Jsme rádi, že
máme v obci aktivní lidi, kteří neváhají svůj
volný čas věnovat práci pro ostatní. A zároveň jsem rád, že obec jim může v této
práci pomoci.
-tk-
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Přednáška
o požární
bezpečnosti
Ve středu 6. června odpoledne se v zasedací místnosti obecního úřadu uskutečnila
přednáška o požární bezpečnosti.
Přednášku provedl Tomáš Křížek, velitel zásahové jednotky hasičů, společně s Adamem Dvorským, hasičským preventistou.
Součástí přednášky byly i praktické ukázky,
například ukázka uhašení hořícího oleje
v kuchyni. Je škoda, že přednášky se zúčastnilo podstatně méně lidí než nedávné
přednášky o bezpečnosti silničního provozu
BESIP. Téma s požáry je sice možná méně
zajímavé, ale v podstatě se týká všech. Na
přednášce hasiči divákům ukázali některé
typy autonomních požárních hlásičů, které
jsou v schopny v rodinném domě zvukovým
signálem upozornit na kouř nebo zvýšenou
koncentraci hořlavých plynů. Takové hlásiče
například město Olomouc zakupuje pro seniory. Pokud bude mezi seniory o tyto požární hlásiče zájem, zastupitelstvo obce by
mohlo zvážit jejich nákup a bezplatnou
instalaci našim seniorům.
-tk-

Opravená márnice
ve Velkém Týnci

Královstvím na kole a hasičská soutěž
O květnových svátcích se Grygov blýsknul
spolupořádáním akcí s regionálním dosahem. V úterý 1. května se konala cyklistická
vyjížďka Královstvím na kole, které se zúčastnily více než dvě stovky lidí. Počasí se
povedlo, trať vedla z Velkého Týnce přes
Hradisko, Přestavlky, Grygov, Krčmaň a Majetín. Naši obec sice trasa jenom „lízla“, ale
i tak jsme na našem obecním stanovišti na
nové polní cestě u odbočky ke Strejčkovu
lomu cyklistům otiskli spoustu razítek a poskytli občerstvení účastníkům vyjížďky. Grygovských cyklistů nebylo mnoho, ale o to
větší radost nám udělali ti, co jeli. V cíli akce,
na sokolském hřišti v Majetíně, se pekly
makrely, točilo orosené pivo a mohli jste vyhrát v tombole.
O druhém svátku, 8. května, pořádali hasiči

Okrskovou soutěž v požárním sportu na grygovském fotbalovém hřišti. Nejen dospělí,
ale i mladí hasiči z obcí okrsku - Grygova,
Velkého Týnce a Majetína - se předvedli
v disciplínách požární útok a běh na 100
metrů (děti 60 m) s překážkami. Občerstvení zajistil CAFÉ BAR HŘIŠTĚ.
-tk-

Svatby v Grygově
Grygov se v poslední době stal opět zajímavým místem pro konání svatebních obřadů. Pokud snoubenci netrvají přímo na
svatbě v kostele, obřad je možné uskutečnit
třeba v parku nebo v sokolské zahradě.
Snoubencům děkujeme za důvěru, kterou
vložili v náš obecní úřad, místního oddávajícího i paní matrikářku z Velkého Týnce.
V případě zájmu můžete načerpat inspiraci
z přiložených fotografií.
-tk-

Při příchodu na týnecký hřbitov si vpravo od
hlavní brány můžete všimnout hezké budovy se šedou fasádou. Je to stará známá már-

Foto: archiv OÚ Grygov

Foto: archiv OÚ Grygov

Grygovští senioři nelení
Foto: archiv Grygovských novin
nice, která je čerstvě opravena. Nová střecha, okna, dveře, vnitřní i venkovní omítky,
dlažba, obklady a sanitární vybavení, to
všechno změnilo márnici k nepoznání. Hlavním přínosem pro nás jsou funkční WC, která
jsou pro návštěvníky přístupná každý den po
celou provozní dobu hřbitova. Opravu provedla na své náklady obec Velký Týnec.
A Grygov, jako třetinový spoluvlastník pozemků hřbitova, na to finančně přispěje
svým dílem. Oprava márnice je dalším
krokem v zušlechťování týneckého hřbitova,
v minulých letech byly provedeny opravy
chodníků a osvětlení. Grygov na opravy přispívá na základě uzavřené Dohody o správě
pohřebiště.
-tk-

Prodej medu přímo od včelaře
z oblasti Velkého Týnce
.

Miroslav Horák,
Příčná 485, Velký Týnec
tel.: 607 248 100, 608 477 068
po domluvě možný dovoz

Členové seniorklubu se scházejí každou
první středu v měsíci. V únoru jsme měli
cestopisné povídání o Francii s paní Míčkovou. V březnu jsme oslavili MDŽ a rozhodovali o letošních výletech. V dubnu jsme byli
na jednodenním výletě v Praze - prohlídka
historické části, projížďka metrem, některé
členky metrem ještě nejely. V květnu jsme
byli na Seniorské veselici v pavilonu A Flora
Olomouc, oslavili Den matek a byli na výletě
u propasti Macocha a zámku Rájec - Jestřebí.
Napínavá byla prohlídka Macochy, kde jsme
byli až na dně propasti. Zdá se, že všichni
byli spokojeni. Poděkování patří řidiči autobusu panu Tichému, který byl ochotný,
příjemný, všichni ho chválili. Čerstvý zážitek
máme z týdenního pobytu na Táborové
škole v přírodě v Domašově nad Bystřicí. Byl
to velice akční týden: přednáška lékařky,
záchranářů, hasičů i s různými ukázkami,
měřením tlaku apod. Výlet do Polska na zámek Moszno v opolském vojvodství. Každý
den začínal cvičením jógy - naučili jsme se
dýchat do břicha a sestavu Pět Tibeťanů,
odpoledne obličejová a oční jóga. Kupodivu
na toto cvičení chodili i muži. Asi taky chtěli
omládnout vzhledem. Trenérka je ochotná
přijet k nám a udělat přednášku nebo i kurz
o dvaceti lekcích. To ještě domluvíme. Během týdne jsme prošli Stezkou odvahy,

sportovní olympiádou, hledali poklad. Každý večer byla nějaká akce – maškarní večer,
opékání „špekáčků“ na táboráku a hlavně
se každý večer hrálo Bingo. Potom se hrálo,
zpívalo, tancovalo. Úžasný týden.
Do prázdnin nás ještě čeká výlet pořádaný
Krajskou radou seniorů do Prostějova – muzeum, galerie, Plumlovský zámek. O prázdninách se nemůžeme scházet ani cvičit, protože v prostorách sokolovny, kde máme klubovnu, bude příměstský tábor pro děti. Po
prázdninách nás čeká ještě jeden výlet, Seniorská veselice a volba Babičky roku opět
ve Floře.
Vladimíra Melounová, předsedkyně

Foto: archiv seniorklubu Grygov
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Grygov opět ožil motorkami
a rockovou muzikou
Od pátku 15. do neděle 17. června se konal
další ročník motosrazu pořádaný Motoklubem BERANI Grygov. V pátek od 19 hodin
zahrála grygovská kapela Country and beat
Grygov a kapela Livin. V sobotu předvedly
své vystoupení kapely Panická Ataka, Quercus a hřebem večera bylo vystoupení AC/DC
revival. Po oba dny byl pro návštěvníky kromě rockové muziky připraven i bohatý doprovodný program a občerstvení. V rámci
spanilé jízdy projela obcí Grygov kolona motocyklů, dále pokračovala na cyklistický

Foto: archiv MK Berani Grygov

okruh do Prostějova, kde měli návštěvníci
jedinečnou možnost se po tomto okruhu
zdarma projet na svých motorkách. Všem
moc děkujeme za návštěvu.
Do konce tohoto roku jsou naplánovány
ještě dvě akce motoklubu. Ve středu 19. září
se koná již 6. ročník společného darování
krve nazvaný „Daruj krev s MK BERANI
Grygov“. Novinkou tohoto roku je taneční
zábava „Ukončení roku s Berany“, která se
uskuteční v pátek 28. prosince v sokolovně
Grygov. Na akci hraje legendární skupila
Perseus s Mirkem Spilkou. Další ročník RockPLESu konaného také v grygovské sokolovně je naplánován na 15. února 2019.
Všechny informace naleznete na internetových stránkách www.mkberani.cz nebo na
FB MK berani Grygov. Děkujeme všem za
přízeň a těšíme se na viděnou na některé
z našich akcí.

5. narozeniny
Rodinného
centra Grygov
Na podzim oslaví Rodinné centrum Grygov
pět let od svého založení. Za tu dobu se jeho
činnost postupně rozšiřuje a letošní školní
rok zakončí organizací 4 táborových turnusů
v červenci i sprnu, které jsou plně obsazeny.
Od počátku vzniku RCG až do dnešních dnů
jsou v dopoledních hodinách vedeny kroužky pro nejmenší děti a jejich rodiče. V prostorách klubovny - herny v Domu služeb je
to dílnička a v místní sokolovně se koná cvičení pro rodiče s dětmi. Do dílny i na cvičení
můžete zavítat kdykoli během roku, poplatek 20Kč se platí na místě. Mezi odpolední
kroužky RCG vedené lektorkami patří rytmika pro předškolní děti a Shakira dance pro
děti školního věku.

Ing. Martin Škárek,
předseda MK Berani

Šachové grand prix mládeže v Grygově
V sobotu 5. května 2018 dorazily do sokolovny v Grygově výpravy mládeže z celého
Olomouckého kraje. Přálo také počasí, a děti
tak mohly po odehrání partií využít hřiště za
sokolovnou. Hrálo se nejen o body v turnaji,
ale do finále také dospěl celý seriál šesti
turnajů.
Na grygovský turnaj přijelo 80 mladých
šachistů s početným doprovodem rodičů,
vedoucích a trenérů. Celkem tak první květnovou sobotu v Grygově strávilo asi 120
návštěvníků.
Průběh turnaje byl naprosto hladký od začátku až do konce, a to pod taktovkou ředitele turnaje Jaroslava Fuksíka a hlavního rozhodčího Marka Růžičky. O hladové krky
účastníků se po celou dobu turnaje starala
paní Marie Fuksíková.
Ceny byly připraveny pro každého účastníka, nikdo neodjížděl s prázdnou. Vítězové
jednotlivých kategorií navíc kromě věcných
cen obdrželi také medaile a diplomy.
V nejpočetnější kategorii do 10 let všechny
hráče našeho kraje „předběhla“ Leontýnka
Hladká z Lokomotivy Brno, která zvítězila
ziskem 6 bodů ze 7 kol. Druhým byl Samuel
Laufer z Loštic, třetímu Matěji Haraštovi
z ŠK Vinary pomohlo k medaili až druhé pomocné hodnocení (oba 5,5/7). Další nejlepší
dívky získaly 3,5 bodu a nejlepší pomocná
hodnocení měly Anastázie Vojčáková
(TJ Zlaté Hory) a Lenka Mikešová (Agentura
64 Grygov).
V kategorii do 12 let byly sice nejvýše nasazené dvě dívky, ale nakonec je tři kluci

před sebe v celkovém pořadí nepustili: Zvítězil Jakub Urban (SK Prostějov; 6,5/7) před
Adamem Zrůbkem (Agentura 64 Grygov;
5,5/7) a Adamem Kurfürstem (Agentura
64 Grygov; 4,5/7). Se stejným bodovým ziskem se nejlepší dívkou stala Magda Kočí (ŠK
ZŠ Hrabišín, celkově 4. místo) před Taťáňou
Nesporou (ŠK 1921 Zábřeh; 4/7) a Julijí Alfimovou (Agentura 64 Grygov; 3/7).
V kategorii do 14 let zvítězili Jan Kolář (ŠK

Foto: archiv autora
Mohelnice; 6,5/7), Tomáš Mohapl (SK Prostějov; 6/7) a Lukáš Blaha (ŠK 1921 Zábřeh;
5/7). Hrály zde jen dvě dívky: Dominika
Tschuliková (ŠK Jeseník; 3,5/7) a Gabriela
Morongová (ŠK Jeseník; 3/7).
V kategorii do 18 let se utkalo 8 hráčů každý
s každým. Zvítězili Šimon Londin (SK Prostějov; 6,5/7), Radomír Kolář (ŠK Mohelnice;
6/7) a Marek Blaha (ŠK 1921 Zábřeh; 5,5/7).
Jedinou dívkou zde byla celkově čtvrtá Ema
Růžičková (Agentura 64 Grygov; 3/7).
Poděkování za podporu míří sponzorům turnaje: Obec Grygov, Proclient s. r. o. a PRIMA
PACK s.r.o.
Jaroslav Fuksík

Foto: archiv RC Grygov
Každoroční první jarní akcí RCG bývá Probouzení broučků, nejinak tomu bylo i letos.
Děti se vydaly na krátkou procházku, aby
pomohly víle probudit broučky ze zimního
spánku. V dubnu dále následuje v rámci Májové noci (pořádané obcí Grygov za pomoci
Kamerunu) oblíbená akce Čarodějnice. Jednotlivá stanoviště a úkoly pod patronací
RCG mají na starosti maminky, které s centrem spolupracují.
Po prázdninách nás čeká 13. října Dýňový
jarmark v prostoru sokolské zahrady.
V listopadu následuje Uspávání broučků, na
kterém se děti vydají za svitu svíček
a lampiónů uspat broučky. Sobota 24. listopadu bude patřit Koštu vín, které společně organizuje obec Grygov a RCG. Letošní rok zakončíme prosincovým Vánočním
zvoněním s oblíbenou vánoční dílnou a hranou pohádkou pro děti.
Rády mezi sebe přivítáme nové maminky,
které se v rámci kroužků podělí o to, co umí.
Těšíme se samozřejmě i na všechny
účastníky akcí a aktivit pořádaných
Rodinným centrem Grygov. Obci Grygov
děkujeme za možnost využívat prostor
klubovny i sokolovny. Coby zapsaný spolek
děkujeme rovněž za finanční podporu, které
se nám dostává.
-kg-

Grygov vládne ve Velkém Týnci
Dne 16. června 2018 se uskutečnil tenisový
turnaj ve čtyřhře O putovní pohár starosty
obce Velký Týnec. Byl to již 8. ročník.
Zúčastnilo se ho 12 dvojic. Z toho 2 dvojce
z Velkého Týnce, 1 z Grygova (HimmlerHelekal), 1 napůl z Grygova a Velkého Týnce
(Strohalm-Macenauer) a zbytek tvořili hráči
z Hranic, Olomouce a okolí. Hrálo se ve dvou
šestičlenných skupinách. Klíč pro postup ze
skupiny byl jasný. Postupovaly 4 dvojce ze
6. Dvojce Himmler-Helekal postoupili z druhého místa s bilancí 3 vítězné a 2 prohrané

zápasy. Ve čtvrtfinále je čekala domácí
dvojce Polášek-Suchokryl. Tu porazili po
výsledku 6:0. V semifinále se utkali s dvojicí
z Hranic, která vyhrála základní skupinu bez
porážky. S tou si poradili 6:1. Finále bylo
takřka domácí okořeněno velkou rivalitou.
Soupeřem byla dvojice Strohalm-Macenauer, se kterou Himmler s Helekalem běžně trénují. Po urputné bitvě vyhrála dvojce
Himmler-Helekal 6:4 a odvezla si krásný
pohár.

Foto: archiv TK Velký Týnec
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Fotbal Grygov
Vážení sportovní nadšenci,
před několika málo dny náš sportovní klub
ukončil fotbalovou sezónu 2017/2018. Proto
mi dovolte, abych vás seznámil s tím, jak
jsme si vedli.

Družstvo mužů si po loňském postupu
z „pralesní ligy“ do III. třídy dalo za cíl umístit
se v horní části tabulky. Od začátku sezóny
se náš tým pohyboval v popředí a nakonec
se umístil na nádherném 5. místě, což lze
považovat za úspěch.
V loňském roce se nám podařilo postavit po
delší odmlce i družstvo dorostu. Tým se celou sezónu potýkal s malým počtem hráčů,
a proto téměř v každém zápase museli vypomáhat starší žáci. Přesto se chlapci snažili, a ve většině zápasů podávali kvalitní
výkon!

Foto: archiv SK Grygov
mácích utkání se totiž stávalo, že
hostujících diváků bylo u nás na hřišti daleko
víc, než našich. Doufám, že v nadcházející
sezóně se to zlepší.
Do příštího soutěžního ročníku, který začne
už v polovině srpna, si muži slíbili, že se
pokusí o postup do II. třídy. Družstvo st. žáků
bude bojovat opět v okresním přeboru, a do
nadcházející sezony se nám po několika
letech podařilo sestavit i družstvo benjamínků. Na závěr bych chtěl poděkovat na-

šim hráčům a fanouškům za přízeň, a popřát
mnoho sportovních úspěchů do budoucna.
Mirek Jureček
2. třída dorostu

2. třída mužů

2. třída dorostu

Foto: archiv SK Grygov
Starší žáci předvedli v loňské sezóně svůj
standard a umístili se na 4. místě v okresu.
Oba mládežnické týmy se však potýkaly
ještě s jedním problémem, a to malým zájmem diváků a hlavně rodičů. Ve většině do-

Sobota 15. září 2018
Sportovní den mikroregionu Království
v Grygově

Sobota 20. října 2018
Tradiční volejbalový turnaj Násoska Cup
- TJ SOKOL Grygov

Kanoisté z Grygova opět na špici
Ve dnech 16. - 17. 6. 2018 kanoisté uspořádali poprvé v Grygově kanoistické závody
Havel5Cup.

Foto: kvso.cz
Na závody dorazily nejen všechny aktivní
Moravské kluby, ale přijeli i závodníci z Polska a Slovenska. V konkurenci 12 klubů
Grygovský klub Kanál vodních sportů Olomouc obsadil třetí příčku, kdy mimo jiné
porazil prestižní klub z Ostrožské Nové Vsi,

který má více jak 60-ti letou tradici. Místní
kanoisté z Grygova si zaregistrovali svůj
klub u Českého svazu kanoistiky na podzim
2016 a v teprve loni začali s náborem dětí
a stavbou loděnice.
Nyní má klub již přes 30 registrovaných dětí
a funkční loděnici, kde mají závodníci zázemí.
Nejúspěšnějším členem Grygovského klubu
je Kristýna Zvěřová, která pravidelně na
moravských závodech obsazuje první místa
v kategorii žaček.
Na letošní závody dorazil i loňský mistr Evropy český reprezentant Jakub Zavřel, který
závodil v Grygově v každé kategorii s 20kg
betonovou kostkou a i přesto vždy s přehledem zvítězil. J. Zavřel je od letošního roku
novým členem posádky reprezentačního
čtyřkajaku.
J. Zavřel podpořil trenéry Grygovského klubu v pátek na náboru dětí v Blatci a oplácí

nám tak doby, kdy ještě nebyl tak úspěšný
a my jsme mu pomáhali s přípravou.
Jak zmínil Miroslav Havel, tak by pod jeho
vedením rád dotáhl klub mezi 11 nejúspěšnějších klubů v České republice, kde je již
možné čerpat zajímavější finanční dotace
na činnost mládeže.
Havel také zmínil, že činnost klubu podporuje obec Grygov, Město Olomouc a Olomoucký Kraj a také několik sponzorů, bez
kterých by bylo velmi obtížné fungovat.
Klub by mezi sebe rád přivítal děti z okolních
obcí, a proto navštěvujeme školy z okolí, kde
pořádáme nábor dětí.
Děti u nás mají možnost pravidelně sportovat po celý rok. V zimě chodíme běhat na
běžkách, plaveme, trénujeme v tělocvičně,
posilovně a pádlujeme na trenažéru a na pádlovacím bazénu.
Zdroj: www.kvso.cz
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