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Vážení spoluobčané, milí sousedé,
rok s rokem se sešel a já zjišťuji, že jsem Vás letos
s Grygovskými novinami poněkud zanedbával. Po hlavě
jsme se vrhli na všechny projekty, stavby, stavební
povolení, dotace a řešili vše za pochodu. Do toho nám
přišlo několik kontrol z různých institucí, takže o práci
nebylo nouze. Alespoň jsme se seznámili s novými lidmi
z Ministerstva vnitra a také už vím, že Úřad pro hospodářskou soutěž sídlí v Brně a ne v Praze.
Byl to hektický rok, ale stálo to za to. Mám velkou radost,
že v obci budujeme něco nového, že naše společenské
organizace pořádají krásné akce a s chutí se pustily dokonce i do stavby altánu v sokolské zahradě. Mám radost
z Vaší trpělivosti nad dočasným nepořádkem provázejícím
naše stavby a děkuji Vám za ni.
Myslím, že chvíle pohody v nadcházejících vánočních
svátcích si všichni z nás plně zasloužíme.
Přeji Vám krásné Vánoce a vše nejlepší v novém roce
2010!
Váš Ing. Tomáš Kubáček, starosta obce

STAVÍME !
Aneb informace o rozpracovaných projektech
Obnova místních komunikací
Snad nejvíce diskutovaná stavba v obci
v posledním srpnovém týdnu konečně
začala. Za více než tři měsíce prací firma
SKANSKA DS a.s. stačila dokončit ulice
U Parku a Libušinu, stavba pokračuje ulicí
K nádraží. Bylo dokončeno kladení obrubníků, uliční kanalizační vpusti, chodníky a zeleň. V ulici U Parku máme novou
autobusovou zastávku s moderním proskleným přístřeškem. Asfaltový povrch
bude, vzhledem k nízkým teplotám, dokončen až na jaře příštího roku. Tato
stavba, která svým rozsahem nemá v obci
za poslední desetiletí obdoby, ovlivňuje
a ovlivní život podstatné části našich
občanů.

Při stavbě postupně klademe nové kabely
pro veřejné osvětlení a nahrazujeme tak
kabely více než 30 let staré a někde
nefunkční. Tím si do budoucna ušetříme
velké problémy s jejich výměnou spojenou s rozkopáním dnes nově budo-

vaných chodníků. Škoda, že na něco podobného se v minulosti nemyslelo při
rekonstrukci ulic Týnecká a Valentova.
Výkopové práce pro kladení kabelů vykonávají zaměstnanci obce, placení z provozních prostředků.
Pro komplexní vyřešení problémů s parkováním u sportovního areálu byla u firmy
SKANSKA objednána stavba parkoviště
v ulici Libušina mezi areálem a firmou
MIPAP.
Dovolte mi pár slov ke zpoždění celé
stavby. Ačkoliv výběr stavební firmy byl
proveden již na jaře a schválen zastupitelstvem obce dne 22. dubna 2009,
stavba se doopravdy rozběhla až v srpnu.
Stalo se tak po čtyřech dlouhých měsících, kdy probíhaly dvě kontroly Úřadu pro
ochranu hospodářské soutěže. Úřad kontroloval průběh výběrového řízení stavební firmy na základě podnětu (udání)
zaslaného opozičními zastupiteli, panem
Hlaváčem, panem Gábrlíkem, panem
Hudkem a paní Skopalovou. Když napoprvé úřad neshledal žádné pochybení, byl
výše zmíněnými zastupiteli zaslán podnět druhý. Druhá kontrola opět shledala,
že vše je v pořádku. Proč nám naši
kolegové maří práci pro obec, vědí asi jen
oni. Faktem však zůstává, že stavbu
zpozdili o čtyři měsíce. Když k tomu připočteme další dva měsíce čekání nad odvoláním pana Hlaváče Přemysla ke stavebnímu řízení, výsledek se dostavil.
Odvolání bylo krajským úřadem zamítnuto jako nedůvodné. „Děkujeme”, kolegové.

– Grygovské noviny –

Sportovně rekreační areál
U tohoto projektu probíhá výběrové řízení
na dodavatele stavby. Poté začne vlastní
realizace, na jejímž konci se zrekonstruovaný areál pochlubí dětským hřištěm,
přestavěnou budovou šaten, víceúčelovým hřištěm s umělým povrchem, zpevněnou hrací plochou vhodnou pro zimní
ledovou plochu a rekonstruovanými tenisovými kurty. Projekt bude dokončen
v průběhu léta 2010. Více si prohlédněte
zatím na obrázku na straně 6.

Dostavba kanalizace
V nejbližší době proběhne výběrové řízení
na dodavatele stavby. Územní řízení na
stavbu je již pravomocné, stavební
povolení snad získáme v několika týdnech
a o poskytnutí dotace jednáme s Ministerstvem zemědělství. Dostavba se týká
kanalizace v ulicích 8. května, Masarykova náves, V Podlesí a Na Horka.
Stavbu kanalizace v prvních dvou jmenovaných ulicích je nutné provést co
nejrychleji tak, aby mohl být dokončen
projekt obnovy komunikací. Časově je to
napnuté, ale vedení obce udělá všechno
pro to, aby stavby byly úspěšně dokončeny.

Dokončení rekonstrukce
budovy ZŠ
Začátkem roku bude otevřena nová
... pokračování na straně 3

Prosinec 2009

Strana 2

Vítání občánků
V neděli 14. června 2009 jsme v obřadní
síni obecního úřadu přivítali 6 nových občánků obce Grygov.
Popřát a zarecitovat jim přišli i chlapci
a děvčata z grygovské základní školy. I my
našim malým sousedům přejeme hodně
štěstí do jejich života a rodičům blahopřejeme!
Letošní rok je na nové občánky opravdu bohatý, o čemž svědčí skutečnost, že
v prosinci jich přivítáme dalších patnáct.
- tk -

Foto: 8x Mgr. Jiří Vysloužil

Daniel Čanderle

Nina Bartíková

Daniel Koupil

Hana Koberová

Justýna Schneiderová

Tereza Zavadilová

– Grygovské noviny –
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STAVÍME !
Aneb informace o rozpracovaných projektech
... dokončení ze strany 1
dotační výzva „Sociální infrastruktura“
z Evropských fondů. Tam bude směřovat
naše žádost o dotaci na 2. část rekonstrukce budovy školy. Dokončení započatého díla vyřeší problémy s nedostatečnou kapacitou mateřské školy, ve zrekonstruované budově školy se najde
místo i pro školní družinu a zájmové
kroužky.

V roce 2009 bylo v 3. části zahrady
zbudováno doskočiště pro skok daleký.
Investicí ve výši 93.000,- Kč přispělo
zastupitelstvo obce ke zpomalení dopraVe 4. části zahrady v současnosti buduje vy a zvýšení bezpečnosti na příjezdových
Sdružení rodičů a přátel školy hřiště na komunikacích do obce. Dva radary byly
míčové hry (vybíjená, přehazovaná, umístěny na svá stanoviště v ulicích
volejbal, líný tenis, aj.) svépomocí.
TÝNECKÁ a BLATECKÁ.
Nákup nejnutnějšího materiálu pro dostavbu hřiště financuje Základní škola
s tím, že veškeré zemní práce budou
provedeny svépomocí (výkopové práce,
odvoz přebytečné zeminy, terénní úpravy
okolí, rovnání podloží a jeho hutnění aj.).

Důsledná informovanost
občanů.

Výsadba nových stromů

Na jaře letošního roku jsme úspěšně
zprovoznili Systém informativních SMS
zpráv na mobilní telefony a emailů s názvem AIS (Advanced Information System).
Je dobré být včas v obraze.

Ulice nad sportovním areálem směrem
k nádraží se může pyšnit novými stromy,
které zde byly vysazeny místo původních, které
uschly. I protihluková
stěna u nádraží se již brzy zazelená
popínavými rostlinami, které ji opticky
zkrášlí.

Dokončení školní zahrady
V roce 2006 byla dokončena I. etapa
rekonstrukce budovy základní školy Grygov. Jednalo se o část budovy, ve které je
umístěna mateřská školka, jídelna a vývařovna. Součástí rekonstrukce však
nebyla školní zahrada a proto obec
přistoupila k postupnému dobudování
zahrady z vlastních zdrojů.
Projekčně byla zahrada rozdělena do tří
částí. V první části zahrady se nachází
asfaltové hřiště, jehož současný stav
vyhovuje potřebám školy.
Druhá část zahrady byla v roce 2007
doplněna o hřiště s herními prvky pro děti
z mateřské školky. Konec zahrady byl
oplocen a terén srovnán.

Občané, kteří se zaregistrují na internetové adrese http://ais.grygov.cz/
registrace/ a poskytnou do obecní
databáze telefonní čísla svých mobilních
telefonů či svůj email, budou včas vědět
například o přerušení elektrické energie,
nebo zastavení vody do domu či chaty.
Zaregistrovaní klienti pak mohou nahlížet
do stavu SMS zpráv a upravovat si rozsah
poskytovaných informací na adrese
http://ais.grygov.cz/klient/
Systém AIS mohou občané využívat
i zpětně k nahlašování poruch, škod
a nepořádků (např. nesvítí lampa veřejného osvětlení číslo XY, v obci je
poničený majetek, objeví se černá
skládka odpadků atd.) na číslo operační
brány systému AIS, které je 725 821 943.
Lze také nepořádek apod. vyfotit svým
telefonem a foto poslat formou MMS
zprávy s textem či bez.
Ing. Tomáš Kubáček

Keramická popelnice
putuje do Grygova
Po loňském úspěchu v soutěži O keramickou popelnici 2008 Olomouckého
kraje (obec Grygov obsadila 8. místo mezi
asi 200 obcemi) a po nečekaném
úspěchu v celostátní soutěži O křišťálovou
popelnici 2008 (obec Grygov mezi asi
5.000 městy a obcemi z celé české
republiky byla vyhodnocena v první
desítce) jsme letos úspěšně triumfovali
1. místem v soutěži O keramickou popelnici 2009 Olomouckého kraje.
Keramická popelnice oceňuje obce s nej-

Bezpečnost
na silnicích

vyšším množstvím tříděných odpadů na
1 obyvatele. Zde je vidět, že třídění
odpadů i rozšiřování stanovišť pro kontejnery na tříděný odpad má smysl.
Slavnostního předávání ocenění se zúčastnili představitelé obce. Keramickou
popelnici převzal z rukou Ing. Pavla Horáka, náměstka hejtmana Olomouckého
kraje, starosta obce.
- tk -

– Grygovské noviny –

Dalším bezpečnostním prvkem se stanou
zpomalovací prahy, které zpomalí dopravu nákladních automobilů v části obce
V Podlesí.
Třetím úspěchem na poli bezpečnosti se
stalo omezení rychlosti na „týnecké“
křižovatce. Na žádost starosty obce Ing.
Tomáše Kubáčka, byla Krajským úřadem
Olomouckého kraje, odborem dopravy
a silničního hospodářství stanovena přechodná úprava provozu silnice I/55,
křižovatka se silnicí III/4353 Grygov-Velký
Týnec (Stanovení přechodné úpravy
provozu), nejvyšší dovolená rychlost 70
km/h. Omezení bude značeno obousměrně značkou B20a (70).
A nakonec - vybudováním vyvýšených
křižovatek a zpomalovacích prahů v rámci projektu Obnova místních a účelových
komunikací dojde ke snížení rychlosti
dopravy v obci.
Tím postupně naplňujeme svůj volební
závazek zajistit bezpečnost zpomalením
dopravy v obci.
- tk -

Vybudování
pracoviště
Czech POINT

Obec Grygov podala v roce 2009 žádost
o finanční podporu k vybudování pracoviště Czech POINT na Obecním úřadu
Grygov v rámci Integrovaného operačního programu. Pracoviště bude zprovozněno v nejbližší době. Celkové náklady
na vybavení pracoviště činily 83.000,- Kč,
z toho obec Grygov uhradila jednu
desetinu.
Co všechno poskytuje Czech POINT:
• Výpis z Katastru nemovitostí
• Výpis z Obchodního rejstříku
• Výpis z Živnostenského rejstříku
• Výpis z Rejstříku trestů
• Přijetí podání podle živn. zákona (§ 72)
• Žádost o výpis nebo opis z Rejstříku
trestů podle zákona č. 124/2008 Sb
• Výpis z bodového hodnocení řidiče
• Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu
kvalifikovaných dodavatelů
• Podání do registru účastníků provozu
modulu autovraků ISOH
• Czech POINT E-SHOP - výpisy poštou
- tk -
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Grygovská občanská galerie (GOG)
Pracoval v turnusovém provozu českých
drah, postavil si dům, stal se tátou třem
dětem a přesto mu zbýval volný čas na
sport. Shromáždil kolem sebe partu
stejných nadšenců a když v roce 1962
fotbalový tým Československé republiky
na mistrovství světa v Chile získal stříbrné
medaile, bylo rozhodnuto.
Skupina 15 grygovských nadšenců zakládá grygovský fotbalový klub při
Tělovýchovné jednotě Sokol Grygov.
Ustavující schůze se konala 14. června
1962 a prvním předsedou fotbalového
oddílu byl zvolen pan Jaromír Hanák. Ještě
téhož roku hrál oddíl okresní přebor a obsadil 2. místo IV. Třídy. Jedním z hráčů,
kteří úspěchu dosáhli, byl i hrající předseda oddílu.

Jaromír HANÁK
* 20. 7. 1929

U 14. 1. 2009

Motto:
„Neptej se, co může Tvá obec
udělat pro Tebe, ptej se, co pro ni
můžeš udělat Ty.“
Můj dnešní host grygovské občanské galerie, pan Jaromír Hanák, své obci, za niž
Grygov považoval, určitě nezůstal nic
dlužen.
Do Grygova se přiženil v roce 1953. Mládí
prožil v sousední obci Majetíně, tam se
stal členem Sokola a tam se naučil hrát
fotbal. Sportu, kterému propadl tělem
i duší, zůstal věrný do konce svého života.
Nemohlo mu být tedy jedno, že Grygov
pořádné fotbalové hřiště, jeho zázemí, ale
ani mužstvo vlastně nemá. Několik jednotlivců sice hrálo v okolních fotbalových jednotách, ale to bylo pro tehdy aktivního
fotbalistu, pana Hanáka, málo.

stejným herním zaujetím mladých hráčů.
Známé jsou turnaje i těch nejmenších –
benjamínků.
Pan Jaromír Hanák dosáhl věku 79 let
a v letošním roce se s námi rozloučil.
I stavby, na jejichž budování se jako
mladý podílel, dosáhly svého věku, dosloužily a nevyhovují dnešním požadavkům. Jejich rekonstrukce, která si vyžádá
finanční náklady 9,5 milionů Kč bude
provedena v roce 2010 dodavatelsky. Inu
jiná doba. Věřím, že nově přestavěný
Sportovně rekreační areál bude opět
chloubou obce.

Pan Hanák, jako muž křesťanského
přesvědčení, byl i dlouholetým členem
Československé strany lidové a v posledFotbal v Grygově se tedy hrál, ale muž- ních letech zastával funkci předsedy
stvu a jeho hostům při utkáních chybělo místní organizace.
zázemí, šatny. Tak došlo v roce 1964
k výstavbě sportovního areálu na fotba- Stal se i jedním ze „sedmi statečných“ na
lovém hřišti. Stavělo se v akci „Z“, což grygovském obecním úřadě v posledních
znamenalo, že materiál zaplatí stát, práci padesáti letech. Možná si někdo z vás
dají občané obce zadarmo. Elánu a chuti řekne, no a co, starostou byl jenom jeden
u sportovců bylo tehdy dost a tak se sta- rok (11/1993 – 10/1994). Ale to je řece 365
vělo. Hnacím motorem stavby byl termín dní a často i mnoho nocí velkých starostí.
fotbalového utkání s mužstvem inter- Každý z nás, kdo funkci starosty poznal ví,
nacionálů, Slávie Praha – 11. září 1965. kolik času, odvahy a osobní statečnosti je
Pánové Plánička, Bican a další pražští k ní třeba.
hosté byli uvítáni v nové budově, která se
v tu dobu stala chloubou obce. Dnes má- Vzpomínání na mého hosta končím
lokdo uvěří tomu, že uváděného fot- netradičně, ale pravdivě a osobním vybalového utkání se tehdy zúčastnilo 1775 znáním.
platících diváků z obce, ale i dalekého
okolí. Když si uvědomíme, že obec Grygov Pane Hanáku, tam na obláček jste si semá dnes 1442 občanů, pak účast na bou odnesl snad největší tajemství svého
fotbalu předčila všechna očekávání. Pan života, příběh jednoho říjnového večera
Hanák měl tedy jako předseda oddílu roku 2006.
organizačních starostí víc než dost.
Vážím si Vás, neboť jste se nestal
Teprve o několik let později, v letech „Jidášem“, který za 30 stříbrných zradil
1972-1975, se stavěla druhá část spor- Krista. Čest člověka přece není na prodej.
tovního areálu – klubovna, dnes sloužící Škoda, že ne každý to ví.
jako restaurace na hřišti. I na této stavbě
má své zásluhy můj dnešní host, i když Díky za všechno v čem jste nám byl
hlavním garantem této stavby byl někdo vzorem.
jiný.
Fotbal v Grygově se hraje dodnes, s daleko menší účastí diváků, ale určitě se

Božena Skopalíková
místostarostka

Povídání s panem Poláškem
Jak jsme Vás již informovali v dřívějším
vydání Grygovských novin, v úterý 28. října 2008 v den 90. výročí vzniku Československé republiky jsme vysadili novou
Lípu Svobody na místě původní, která
byla vysazena k 10. výročí vzniku Československé republiky v roce 1928.
Slavnostního zasazení nové Lípy Svobody
se zúčastnila široká veřejnost.
Na závěr akce přednesl pan František
Polášek krátkou, ale překrásnou básničku.
Nikoho z nás v té době nenapadlo, že se
s ním na dalším výročí vzniku republiky
nesetkáme.
Pan František Polášek skonal v neděli 1. listopadu tohoto roku a obec tak opustil její
nejstarší občan.
Tato smutná událost nás přiměla k tomu,
přepsat část rozhovoru z loňského roku,

učiněného při příležitosti jeho devadesátých osmých narozenin.
Hned zkraje jsem se dotázal, jak to
bylo s tím sázením lípy tenkrát:
„Pravda hasiči to měle tenkrát. Škola
a všecko to tam belo.
No a tož ja sem pravda tam měl říkání, to
básničko.
To belo tam jak je ta lípa, tož tam býval
velitel hasičů.
Nejaký Skřítek se menoval, tam jak bývají
Juříkovi. Oni děti neměle a tož naproti jeho
domu sázeli.
Hasiči měle pravda kdoví jaké teto. No
a tož povídám to belo národa hroznýho.
No tož pravda svoboda že ja. A já sem tam
měl to říkání."

– Grygovské noviny –

A vzpomenete si na to říkání ještě?
To belo povídám nakrátko. Deť já sem měl
kolek? Osm, devět let a belo to na mě,
abech to tam řekl.
Lípo, lípo, lípo, československá, svoboda
k nám zavítala krásná, panenská ...“
Pozn. redakce: Přáli bychom si, aby se
tyto verše zapsaly do našich pamětí a navždy připomínaly tuto velikou osobnost
obyčejného života.
Možná se ke zvukové nahrávce zajímavého povídání a vzpomínání vrátíme
v některém z příštích vydání Grygovských
novin.
- pch -
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Ze života mladých hasičů
Rok 2009 byl pro grygovské mladé hasiče
druhým soutěžním ročníkem. Za finančního přispění p. Petra Lexy jsme našim
mladým hasičům pořídili nové dresy
a mohlo se vyrazit na soutěže. Hlavní
sezóna je vždy od poloviny dubna do
konce června. Na dosahovaných výsledcích byl znát další rok přípravy navíc.
Zlepšovaní bylo patrné závod od závodu.
I přesto jsme však skončili v druhé
polovině výsledkové tabulky pro rok 2009
v kategoriích mladších i starších žáků.
Vynikajícího úspěchu dosáhlo družstvo
mladších žáku na mezinárodní hasičské
soutěži v Dubě nad Moravou, kde obsadilo
3. místo. Starší žáci pak slavili úspěch na
závodech požární všestrannosti v Nové
Hradečné, kde obsadili krásné 5. místo
v silné konkureci 25 družstev.
V polovině září jsme strávili víkend v autocampu Baldovec http://www.baldovec.cz.
Rekreační středisko Baldovec se nachází
na území Moravského krasu, jen pár
kilometrů od propasti Macocha. Centrum
je situováno v malebném údolí Bílé vody,
obklopeno hlubokými lesy a panenskou
přírodou. Cílem pobytu bylo zdokonalit se
v disciplínách závodu požární všestrannosti. Usilovně jsme proto nacvičovali střelbu za vzduchovky, zdravovědu,
topografii, uzly, teorii požární ochrany
a přechod přes lanovou překážku. Součástí byla samozřejmě i noční hra. Jejím
cílem bylo nejen zvládnout trochu toho
strachu a naučit se pohybovat za tmy
v lesním terénu, ale také najít kontrolní
stanoviště a zodpovědět otázky týkající se
procvičovaných disciplín. Touto cestou
bych chtěl poděkovat p. Petru Bundilovi
za vynikající nápad a přípravu tohoto
nočního cvičení.
Nedělním zakončením pak byla návštěva
lanového centra, kterému vévodí horolezecká věž, jež je jedinou celodřevěnou
stavbou ve střední Evropě, která se může

pochlubit výškou 23 metrů. Poslední
třešinkou pak byl přejezd na 140 m dlouhé
lanovce zavěšeni v horolezeckém úvazu.
Měli jsme tak možnost prohlédnout si
Baldovec z ptačí perspektivy.
Mimo účasti na soutěžích v požárním
sportu mladí hasiči také reprezentovali
obec Grygov na ukázkách u příležitosti
hodových oslav v Krčmani a ve Velkém
Týnci u příležitosti oslav 125 let založení
SDH. Mladí hasiči nemohli také chybět na
hodech v Grygově, kde předvedli ukázky
požárního útoku. Také naši nejmladší
členové, Terezka Austová a Petr Bundil,
předvedli svoji připravenost a odhodlanost v boji s ohněm pomocí ruční
džberové stříkačky.

STAŇ SE
HASIČEM!

STAŇ SE
HASIČKOU!
Sbor dobrovolných hasičů
Grygov
hledá nové členy
muže i ženy, chlapce i děvčata

Závěrem bych chtěl podotknout, že obec
Grygov je jedinou obcí ve společném
okrsku dobrovolných hasičů Království,
která má oddíl mladých hasičů. Ostatní
obce nám to mohou jen závidět. Mladí
hasiči jsou zárukou pokračování tradice
hasičského sdružení v Grygově.

SDH a jeho zásahová jednotka mají
v současnosti velkou podporu vedení
obce, což se příznivě projevilo v modernizaci jejího vybavení – dostali jsme
hasičský automobil AVIA 31 DA 12,
novou výzbroj do automobilu, plovoucí
čerpadlo, zásahové obleky a moderní
přilby, nejnovějším přírůstkem je elektrocentrála. Vychováváme si i své
nástupce – v oddílu mladých hasičů
pracuje 22 dětí. Více informací
naleznete na www.grygov.cz v sekci
Hasiči (SDH).

Ing. Jiří Aust
vedoucí kolektivu mladých hasičů SDH Grygov

V případě Vašeho zájmu pracovat v našem týmu kontaktujte starostu SDH na
telefonním čísle 723 224 920 nebo
starostu obce na čísle 602 717 526.
Jiří Zrost,
starosta SDH Grygov

Zásahy
hasičské jednotky
v roce 2009
1. května 2009
požár lesního porostu na Horkách
2. května 2009
požár dřevěných trámů a dalších
uskladněných věcí za domem služeb
14.května 2009
požár trávy za nádražím
1. září 2009
hořící automobil
- tk -

– Grygovské noviny –
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Zveme Vás na vánoční akce
pondělí 21. prosince

Vánoční koncert žáků hudební školy Grygov
od 17.00 hod. na OÚ
sobota 26. prosince

POPLATEK
ZA ODPADY
NA ROK 2010

Vánoční mše svatá
od 9.15 hod. v kapličce
sobota 26. prosince

Vánoční koncert mikroregionu Království
v Chrámu Očišťování Panny Marie v Dubu n. Moravou od 16 hod.
Středa 30. prosince

Vánoční koncert
v kapli sv. Jana Nepomuckého od 17.00 hod.

Plesová sezóna 2010
myslivecký ples
dětské maškarní radovánky
hasičský ples
(hraje Trifid)
sobota 20. února Motoples
sobotu 27. března maškarní bál
(hraje Lumenbend)
sobota 23. ledna
sobota 30. ledna
sobota 13. února

HS Grygov - Nový Dvůr
SRPŠ
Sbor dobrovolných hasičů
p. Petr Talaš
Obecní úřad.

Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo obce na svém zasedání dne
14. 12. 2009 schválilo výběrové řízení pro udělení půjček z Fondu rozvoje bydlení na území
obce Grygov pro rok 2010. Žádosti budou
přijímány na Obecním úřadě v Grygově v termínu od 1.2.2010 do 26.2.2010 do 12.00 hodin.
- tk -

– Grygovské noviny –

Zastupitelstvo obce na svém veřejném
zasedání dne 14. 12. 2009 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 400,- Kč na občana.
- oú -

Obecní kalendář
na rok 2010
s kulturními akcemi
bude roznesen
do domácností
na začátku
ledna 2010
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Dýňový jarmark
Úspěšný první ročník Dýňového jarmarku
v Grygově, který zorganizovalo Sdružení
rodičů a přátel školy ve spolupráci se
Základní školou a mateřskou školou
a obecním úřadem, možná založí novou
grygovskou tradici.
Sokolská zahrada se v sobotu 14. listopadu zaplnila návštěvníky do posledního
místa. Někteří přišli kvůli bohatému
občerstvení, které bylo na místě zajištěno
palačinkami, gulášem, bramboráky, svařeným vínem a punčem, jiní se těšili na
tvořivé dílničky nebo na jarmark. Ve
stáncích se prodávaly výrobky dětí z mateřské a základní školy a nezbytný
podzimní sortiment na dýňovou slavnost svíčky, lucerničky, lampiony, podzimní
dekorace, ozdobné dýně, keramické dýně
a malované květináče. Finanční výtěžek
z této akce, který činil více než 11.000,Kč, bude použit k nákupu potřebných věcí
pro školní družinu, základní i mateřskou
školu. Děkujeme všem organizátorům za
jejich nezištnou práci a všem návštěvníkům za jejich útratu, která posloužila
dobré věci – pro naše děti.
- tk O jarmarku a ostatních akcích přinesly
reportáž též regionální noviny Naše adresa
a internetový server ČT24 Digináves.
V í c e n a w w w. g r y g o v. n a s e a d re s a . c z
a www.ct24.czdiginaves/olomouc.
Samozřejmostí jsou informace v Grygovském otevřeném fóru na www.forum.
grygov.cz

Jablko 2009
Ve středu 14. října bylo v sokolovně
Grygov vyhlášeno Jablko roku 2009.
Akci pořádala Základní škola a mateřská
škola Grygov ve spolupráci se Sdružením
rodičů a přátel školy pod záštitou Obce
Grygov. Součástí programu bylo pásmo
písniček dětí ZŠ Grygov, povídání o bramborách, taneční vystoupení žáků "Bramborová brigáda", soutěž ve sběru brambor, ochutnávka a recepty bramborových
specialit, soutěž v rychlosti pojídání
bramborových placek představitelů obce,
soutěž o nejmenší a největší jablko.

– Grygovské noviny –

Letošní cenu Jablko roku 2009 převzal
z rokou starosty obce Ing. Tomáše Kubáčka předseda Sdružení rodičů a přátel školy
pan Svatopluk Dysmas.
Soutěž o nejmenší a největší jablko
dopadla takto: v kategorii největší jablko
zvítězila Veronika Rychlá, v kategorii
nejmenší jablko Adam Glauder.
- pch -
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Rozsvěcení vánočního stromu
Tradiční sváteční akce spojená se školním
jarmarkem se stále těší velkému zájmu.
Tentokrát proběhla v sobotu 5. prosince.
Poté, co děti svým odpočítáváním rozsvítily vánoční strom a nádherně zazpívaly
směs písní a koled, přišel Mikuláš se svou
družinou rozdat dětem dárky. Školní jarmark s výrobky dětí ze školní družiny
i stánky s občerstvením se ocitly rázem

v obležení. Občerstvení ve formě čaje, vánočního punče, koláčků i chlebů s pomazánkou poskytl zdarma obecní úřad.
Připravily jej děvčata ze školní jídelny
s mladými seniorkami, kterým moc děkujeme. Chceme zde připomenout, že ten,
kdo si zakoupil jakýkoliv výrobek dětí na
školním jarmarku, přispěl tím našim
dětem v grygovské škole. Děkujeme. - tk -

Vánoční setkání seniorů
V sobotu 12. prosince 2009 se v místní
sokolovně konalo tradiční předvánoční
setkání seniorů, pořádané obecním
úřadem. Milé seniory přivítala předsedkyně komise sociální a zdravotní, paní
Božena Skopalíková. Předsedkyně klubu
seniorů paní Zdeňka Pospíšilová seznámila přítomné s činností klubu v letošním roce a pozvala na některé akce
roku nadcházejícího. Žáci grygovské
základní školy předvedli pásmo písniček,
veršů a koled, nechyběla ani mažoretka.
K poslechu zahrála skupina Žízeň. - tk -
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