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Zastupitelstvo v novém složení

Foto: archiv OÚ Grygov
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
dostáváte do ruky letošní druhé číslo grygovských novin, které je zároveň prvním
číslem v novém volebním období 2018 –
2022 našeho obecního zastupitelstva. Toto
vydání je sice štíhlejší než ta ostatní, ale
věřím, že v něm najdete vše, co potřebujete. Jsou zde fotografie z nejnovějších
obecních akcí i praktické informace o výši
poplatků na příští rok. Snad vás potěší, že
poplatek za odpady i stočné zůstávají ve
stejné výši jako letos. A víte, kolik nám
letos přibylo nových občánků? Při třech
obřadech v březnu, v červnu a v prosinci
jsme jich dohromady přijali přesně osmnáct! A víte, kolik máme v Grygově stromů
svobody? To se dozvíte v článku uvnitř
těchto novin.
Přeji vám hezké Vánoce a hodně zdraví
v novém roce 2019.
Váš Ing. Tomáš Kubáček, starosta

Sezóna plesů
a radovánek
2019

Foto: P. Chramosta
Po říjnových komunálních volbách máme
nové zastupitelstvo. Jeho devět členů nově
tvoří šest zastupitelů z volebního uskupení
Zkusíme to lépe (Ing. Jiří Aust Ph.D., Roman
Bartoněk, Petr Chramosta, Ing. Tomáš Kubáček, Ing. Miroslav Nevěřil, Ing. Milan Skula
MBA), tři zastupitelé jsou z uskupení Společně pro Grygov (Mgr. Kristýna Gábová, Martin
Křížek, Ing. Ludmila Mutinová).
Ustavující veřejné zasedání se konalo ve
čtvrtek 1. listopadu. Na něm byli zvoleni starosta a místostarosta obce, ustaveny finanční a kontrolní výbor zastupitelstva a zvoleni
jejich předsedové a členové.
Starostou obce byl již počtvrté zvolen

Ing. Tomáš Kubáček, novým uvolněným místostarostou byl zvolen Ing. Miroslav Nevěřil.
Finanční výbor bude pracovat ve složení:
Petr Chramosta (předseda), Ing. Martin Kopečný a Ing. Pavel Horák.
Kontrolní výbor: Ing. Ludmila Mutinová
(předsedkyně), Miroslav Pospíšil a Ing. Milan
Skula MBA.
Odborné komise, jako poradní orgány starosty, zatím pracují v původním složení, nové komise budou jmenovány starostou obce
v lednu.
-tk-

Kulturní a sportovní akce
Vánoční turnaj
ve stolním tenisu
Sobota 19. ledna

Myslivecký ples
.

Sobota 2. února

Vánoční koncert
v kapli sv. Jana Nepomuckého

26. prosince 2018
v sokolovně

Hasičský ples
Sobota 16. února od 14 hodin

Dětské odpoledne
s Motoklubem Berani
Sobota 16. února

RockPles
Sobota 23. února

Dětské
maškarní radovánky
(pořádá SRPŠ)
Sobota 2. března

Obecní maškarní bál

Zábava Motoklubu Berani
28. 12. 2018 od 20 hodin
v sokolovně

v pátek 28. prosince 2018
od 18 hodin
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Vítání občánků 2. prosince 2018

Foto: J. Vysloužil

Rozsvěcení vánočního stromu

Foto: 4x J. Vysloužil
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Pamětní stromy v Grygově
V úvodníku jsem slíbil odpověď na otázku,
kolik máme v Grygově stromů svobody.
Je pravda, že spíše je to otázka na pana kronikáře, ale pokusím se odpovědět správně.
Stromy svobody byly vysazovány v souvislosti se vznikem samostatné Československé republiky v mnoha obcích. V Grygově tím nejdůležitějším byla bezesporu LÍPA
SVOBODY před domem č. p. 12, na dnešní
ulici Valentova. Strom byl slavnostně vysazen 11. května 1919. Stromek se ale
neujal a 28. října pak členové Sokola za
asistence žáků grygovské školy vysazovali
druhou lípu. Po 89 letech, v roce 2008, musela být tato lípa pokácena kvůli špatnému
stavu a na jejím místě byla zasazena lípa
nová.
A teď si představte, že pouze jediný člověk
z Grygova, pan František Polášek, byl přítomen u obou výsadeb lípy, a to dokonce na
stejném místě. V roce 1919 jako osmiletý
školák u slavnostního sázení recitoval básničku a v roce 2008 jako téměř stoletý muž
nám tu samou básničku přednesl znovu.
Zde je celá básnička, pochází přímo z poznámek pana Poláška, které mi napsal:
Lípo, lípo, lípo naše Československá,
svoboda k nám zavítala krásná panenská
Na tý naší Hané, bohatí jsme páni,
závidí nám každý Boží požehnání
Povídajú lidi, že nám naši Hanou,
vesepale z nebe celou malovanou.
Co to promlouváte, malovaná že je,
deť se celá Haná ode zlata skvěje.
Kde se podíváte, po hanáckým krajo,
všade mořem, zlatém klasem pole vlajó
O nás dycky dobře bévalo a bode,
protože nám Haná zaltem blýská všode.
Zlatem blýská z bochet,

Foto: archiv OÚ
zlatem z pivních žbádnů,
naní nad Hanáke pánů
A novější, mladší strom svobody byl zasazen
letos, v roce 100. výročí vzniku samostatné
Československé republiky, v pátek 26. října
2018. Ve školní zahradě nám teď roste
strom, který zasadily naše děti z grygovské
školy a školky. Děti u něj zazpívaly a zahrály,
jak můžete vidět na přiložených fotografiích.
Foto: archiv OÚ
Odpověď na otázku z úvodníku tedy zní, že
dnes máme v Grygově dva stromy svobody.
Snad mi to pan kronikář potvrdí.
-tk-

POPLATEK ZA ODPADY
NA ROK 2019
JE 369,- Kč

Zastupitelstvo obce
na svém veřejném zasedání
dne 13.12.2018 schválilo
Obecně závaznou vyhlášku
obce Grygov o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů.
Výše ročního poplatku byla stanovena
na 369,- Kč na občana.

CENA ZA STOČNÉ
PRO ROK 2019
Zastupitelstvo obce na svém
veřejném zasedání dne 13. 12. 2018
schválilo cenu za 1 m3
vypouštěné odpadní vody (stočné)
pro rok 2019.

Foto: archiv OÚ

Cena stočného činí 27,- Kč/m3
pro domácnosti a podnikatele
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Zhodnocení fotbalové sezóny
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o úspěších fotbalistů, kteří během posledního půl roku reprezentovali obec Grygov v soutěžích řízených OFS Olomouc.
Do právě probíhajícího soutěžního ročníku
2018/2019 jsme přihlásili 3 družstva. Muže,
starší žáky a po delší době i družstvo starších benjamínků. Začnu u těch nejmladších.
Na konci června se mladých začínajících fotbalistů ujal jako hlavní trenér pan Jiří Novotný a v září s nimi začal hrát soutěž. Je neuvěřitelné, co s těmi dětmi dokázal udělat za
tak krátkou dobu. Kdo neviděl – neuvěří.
Děti odehráli 8 turnajů, v nichž se jim podařilo celkem čtyřikrát dosáhnout vítězství
a dvě remízy. Ta obrovská radost po každé
vstřelené brance, to nadšení se očividně
přenášelo i na rodiče, kteří pravidelně podporovali své ratolesti a dá se říct, že ideálně
fungovala osa trenér - hráči - rodiče.
Družstvo mužů si před začátkem soutěže
dalo jasný cíl, bojovat o postup do vyšší třídy. Po hodně nepovedeném začátku, kdy
z prvních tří zápasů získali pouhé dva body
se pak muži rozjeli a postupně začali dotahovat ztrátu. Po odehraných čtrnácti kolech
nakonec přezimujeme na pátém místě se
ztrátou devíti bodů na první místo s bilancí
8 výher a 6 porážek. Za zmínku stojí přístup
trenéra pana Petra Justry, který bydlí v Olomouci a za celou dobu co se ujal fotbalu
v Grygově, což je čtyři a půl roku, nechyběl
na jediném utkání.

Foto: archiv SK Grygov

Vzpomínkový šachový turnaj 2018
V Grygově se 7. října odehrál již 19. ročník
vzpomínkového šachového turnaje, kde
účastníci minutou ticha vzpomínají na kolegy, kteří během roku odešli do šachového
nebe.
Turnaj začíná každoročně přípitkem dobré
slivovičky, důvod je jasný - ONI by si to přáli.
Poté začínají bitvy na šachovnicích.
Letos se na turnaji, který zaštítil starosta
obce pan Ing. Tomáš Kubáček, sešlo na pětadvacet šachistů nad 50 let, což je podmínka startu. Nejstarším hráčem byl Rudolf
Novák z Olomouce – 82 roků. Pro všechny

hráče byly připraveny věcné ceny. Ty nejkvalitnější si nejdříve vybrali první tři v pořadí, Mezinárodní mistr Milan Pastirčák
z Kroměříže, jeho oddílový kolega Vicemistr
Vladimír Karlík a Jiří Zapletal z Uničova. Poté
si z velké škály cen vybírali nejlepší hráči
nad 60, 65 a 70 let.
Hlavním tahounem mezi pořadateli byl nestor grygovského šachu pan Jaromír Odstrčil,
který byl i ředitelem celého turnaje.
Jaroslav Fuksík

Foto: archiv SK Grygov
Na závěr hodnocení jsem si ponechal naše
rodinné stříbro – družstvo starších žáků.
Ti v základní části soutěže celkem 7 krát
plně zabodovali a prohráli až v posledním
utkání, které už nic nezměnilo na skutečnosti, že ve své skupině zvítězili a tím se
kvalifikovali do zimní fotbalové ligy mládeže, které hrálo celkem 8 nejlepších mužstev. Vítězem a tím pádem přeborníkem
v kategorii starších žáků v okrese Olomouc
se stali borci z SK GRYGOV. Kromě poháru
získali právo reprezentovat okres Olomouc
na mezinárodním turnaji v Nitře. Obrovská
gratulace je o to cennější, že naši hoši téměř
celou sezónu odehráli s minimálním počtem
hráčů a tento handicap nahrazovali svým
srdíčkem. Také je třeba zmínit fakt, že jak
trenér pan Ing. Miroslav Nevěřil, tak několik
hráčů opakovaně získávají nabídky hrát ve
vyšších soutěžích. Zde je na místě ocenit jejich patriotizmus ve prospěch Grygovské kopané.
Na závěr mi dovolte, abych jak za sebe, tak
jménem celého SK GRYGOV všem spoluobčanům popřál stálé a pevné zdraví a mnoho
úspěchů v nadcházejícím roce 2019.
Mirek Jureček

Foto: archiv OÚ
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