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Zprávy z obce - kvìtnové zasedání Zastupitelstva
Zastupitelstvo obce zasedalo dne
31. 5. 2004 a projednávalo øadu
bodù, mimo jiné obecnì závazné
vyhlášky o poplatcích za využívání
veøejných ploch a za svoz domovního odpadu.
1. Byl schválen finanèní pøíspìvek
na provoz ÚSP Denní pobyt
v Pøerovì ve výši 4 000 Kè.
2. Nebyl schválen požadavek p.
Šmerdy na zaplacení nákladù za kácení stromù napadených kùrovcem.
3. Byl schválen prodej nevyužívané obecní snìhové radlice sousední
obci Radslavice za 4 000 Kè.
4. Byla schválena dohoda o pøedkládání výsledkù hospodaøení sportovcù na tenisovém høišti, na jehož
provoz obec pøispívá.
5. Zastupitelstvo vzalo na vìdomí
obecnì závaznou obecní vyhlášku

01/2004 o místních poplatcích. Oddíl
III - poplatek za užívání veøejného
prostranství se vztahuje napøíklad na
provádìní výkopových prací, umístìní stavebních zaøízení, skládek nebo
vyhrazení trvalého parkovacího místa a týká se chodníkù, ulic, parkù
a dalších prostor pøístupných všem
bez omezení, a to bez ohledu na to,
kdo je jejich vlastníkem. Obèan má
povinnost ohlásit takovéto užívání
veøejných prostor obci a zaplatit pøíslušný poplatek. Ten je napøíklad za
umístìní stavebního zaøízení do velikosti 20 m2 50 Kè mìsíènì, za umístìní skládek 5 Kè za m2 a den nebo
600 Kè roènì za vyhrazení trvalého
parkovacího místa pro nákladní vùz.
6. Zastupitelstvo vzalo na vìdomí
informaci o postupu prací na pøípravì územního plánu obce.

Rozhovor… s místostarostou obce
lování individuální výstavby rodinných domù na vhodných pozemcích
v obci. V letošním roce se zpracovává již pøedposlední fáze dokumentace, tzv. koncept, v roce 2005 je pøedpoklad schválení celého územního
Pane místostarosto, co vám bìhem vašeho dosavadního pùsobení plánu. Mì osobnì tìší, že o obec
Grymov projevují zájem budoucí
v grymovském zastupitelstvu udìstavebníci rodinných domù. Na jelalo nejvìtší radost?
jich zájmu o stavební pozemky je
Za úspìch v práci mé i celého obecního zastupitelstva považuji zahá- patrné, že naše obec se stává zajímajení a postup prací Mì osobnì tìší, že o obec projevují vou lokalitou.
na územním plánu zájem budoucí stavebníci rodin- Schválením územobce Grymov i zís- ných domù, z èehož je patrné, že se ního plánu budou
vytvoøeny pøíznikání finanèních
Grymov stává zajímavou lokalitou. vìjší podmínky pro
dotací od
tuto výstavbu a tím i další rozvoj obKrajského úøadu na jeho zpracování.
Pøestože se jedná o složitou doku- ce.
V poslední dobì mì rovnìž potìšil
mentaci, èasovì i finanènì nároènou,
je územní plán zásadním podkladem zájem mìsta Pøerov o vybudování
pro rozvoj obce v pøíštích minimálnì cyklostezky po levém bøehu Beèvy
od nemocnice až k mostu na silnici
dvaceti letech. Bez schváleného údo Prosenic. Pøestože èást stezky je
zemního plánu nelze èerpat dotace
vedena po katastru naší obce, bylo se
ze strukturálních fondù pro obecní
zástupci mìsta dohodnuto, že celou
investice a je i problematické povoOd roku 2002 je místostarostou
obce Ing. František Marek. V rámci pøedstavování èlenù našeho zastupitelstva jsme mu položili nìkolik otázek.

zprávy z obce, rozhovor
støípky z historie - kaple
hody v Grymovì
knihovna informuje, køížovka

Struènì a jasnì
Vše nejlepší jubilantùm
Dne 9. bøezna oslavila 75. narozeniny Františka Vitoslavská z è.p.
23 a 31. kvìtna se sedmdesátých narozenin dožila Marie Zavadilová
z è.p. 2. Gratulujeme!
Vítáme nové obyvatele Grymova!
Øady obèanù Grymova se v posledních mìsících rozrostly o rodiny
Bachletovu (è.p. 30), Lièkovu (è.p.
30) a Lucii Chlebovskou (è.p. 3).
Opustili nás, vzpomínáme...
Dne 5. èervna zemøela ve vìku
84 let Anna Preèanová.
Výsledky voleb do Evropského
parlamentu
Dne 12. a 13. èervna se v naší republice uskuteènily historicky první
volby do Evropského parlamentu.
Podobnì jako jinde se ani v naší obci netìšily velkému zájmu volièù.
Ze 112 k volebním urnám pøišlo jen
18, což pøedstavuje volební úèast
pouhých 16 %. Nejvíce hlasù (8)
získala ODS, na druhém až ètvrtém
místì skonèily s dvìma hlasy Strana
zelených, KDU-ÈSL a KSÈM. Po
jednom hlasu si odnesly strany SNK
sdružení nezávislých a Evropští demokraté, ÈSSD, Nezávislá iniciativa
a Nezávislí Vladimíra Železného.

Nad Grymovem se pøehnaly dvì silné
bouøky - 9. a 19. èervna. Bìhem pár minut spadlo 23 a 35 mm. To je jako by
vám nìkdo na stùl vylil pár kýblù vody.
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investici zaplatí mìsto Pøerov. Stezka
bude sloužit pro cyklistický a pìší
provoz a pøestože bude v první etapì
pouze rozšíøena a zpevnìna drtí,
pøíp. živièným recyklátem, nabídne
obèanùm naší obce bezpeènìjší cestu
do Pøerova na kole i pìšky.
A co Vám jako místostarostovi
dìlá nejvìtší starosti?
Nejvìtším problémem naší obce je
provoz na krajské silnici procházející
naší obcí. Pøestože se jedná o silnici
3. tøídy, odpovídá intenzita provozu
tìžkých nákladních vozidel hlavním
silnièním tahùm. Po mnoha našich
urgencích na silnièní orgány byl prùtah obce zaøazen v loòském roce do
plánu oprav silnièní sítì. Náš návrh
na komplexní opravu vèetnì snížení
úrovnì vozovky nebyl z finanèních
dùvodù akceptován, provedená výmìna živièného koberce již po roce
provozu vykazuje závady. Po našem
upozornìní u správce komunikace
budou tyto závady pravdìpodobnì
odstranìny ještì letos na podzim.
V loòském roce jsem požádal
Dopravní inspektorát Policie
ÈR o pravidelné mìøení rychlosti vozidel projíždìjících obcí, letos na jaøe byly podány podnìty Krajskému
úøadu k øešení dopravní situace
v rámci zpracovávaného generelu
silnièní sítì kraje. Pøestože reakce úøedníkù na naše stížnosti i návrhy øešení jsou èasto "vlažné", vìøím že intenzita našich dopisù se žádostmi

Støípky z historie obce
Èerven je v Grymovì tradiènì ve
znamení hodù. Klíèovou roli v každoroèních oslavách hraje naše kaplièka.
Kaple sv. Jana Køtitele
Mezi léty 1860 a 1863 byla
v Grymovì postavena kaple a zasvìcena sv. Janu Køtiteli. Jak byl splacen náklad na její vybudování, dnes
již nevíme. Jisté je, že se na nìj museli složit grymovští vìøící a snad
jim pomohli také jejich pøíznivci z okolí.
Kaple byla postavena na návsi na
místì starší zvonice. V roce 1859 byl
poøízen nový zvon a do ní zavìšen.
Zvon zhotovila zvonaøská dílna F.

o øešení dopravních problémù se nakonec setká s pochopením.
Co øíkáte právì probìhlé komplexní pozemkové úpravì v našem
katastru?
Komplexní pozemkové úpravy
byly jistì dùležitým krokem státní
správy k úpravì vlastnických vztahù
k pozemkovému majetku, poškozenému povodnìmi v rove 1997. Z tohoto pohledu byly pozemkové úpravy úèelné a ku prospìchu všech
vlastníkù definitivnì ukonèeny v relativnì krátkém èase.
Co mì však “zaujalo” v návrhu
komplexních úprav, je pøedstava o financování tzv. spoleèných zaøízení,
což jsou pøístupové polní cesty k pozemkùm a soubìžné interakèní pásy
zelenì s výsadbou stromù. Tato velkoryse navržená zaøízení má dle výkladu pøíslušného zákona finanènì
zajišťovat obec s možností èerpání
státních dotací. V našem pøípadì se
jedná o mnohamiliónovou investici
a i pøi vysokých dotacích od státu
cca 70% bude problematické dofinancování stavby z obecních zdrojù.
Proto doufám, že vìtší èást navržených polních cest a pásù zelenì zùstane na výkresech projektu a obec
se nebude muset v budoucnosti pro
jejich realizaci zadlužit. V rámci projednávání komplexních pozemkových úprav se zástupcùm obce podaøila prosadit do návrhu ochranná
zemní hráz podél øeky Beèvy témìø
až po konec katastru Grymova.
Stanke z Olomouce a mìl ladìní A.
Po dostavbì kaple byl pøemístìn do
její vìže. Podle ústního podání byl
zvon za 1. sv. války zakopán v zemi,
a to pravdìpodobnì v èásti katastru,
které se øíká Tihelna. Za 2. svìtové
války ale zùstal ve vìži, a tak byl
v bøeznu 1942 z kaple odebrán pro
vojenské úèely.
Náhradní zvon,
který slouží dodnes, byl poøízen
z daru Šebestové
Filomény z è.p. 8
v roce 1944. V listopadu téhož roku byl zvon posvìcen a zavìšen
do vìže. O pùl ro-2-

Realizace této stavby by byla financována ze státních zdrojù a navíc by
výraznì pøispìla ke snížení rizik zaplavení obce v pøípadì povodní.
Do Grymova jste se pøed nìkolika lety pøistìhoval z mìsta, mùžete
tedy srovnávat. Jak se vám žije
v jedné z nejmenších obcí kraje?
Obecnì lze øíci, že souèasný životní styl pøevážné èásti èeské populace vede spíše k pasivní konzumaci
spoleèenských i kulturních akcí.
Každá taková akce si žádá skupinu
nadšencù, kteøí jsou ochotni ji zajistit
a zorganizovat na úkor svého volného èasu. Rozvoj a zintenzivnìní spoleèenského života není otázkou zabezpeèení podmínek a finanèních
možností v obci. Dùležitìjší podmínkou je snaha a ochota obèanù, podílet se na pøípravì a organizaci tìchto
akcí.
Jsem pøesvìdèen, že v naší obci je
dostatek ochotných obèanù, kteøí
svým pøíkladem zapojí do tìchto aktivit i ostatní. Vzhledem k velikosti
naší obce nelze pøedpokládat akce
vìtšího rozsahu, ale menší akce pro
dìti, sportovní aktivity, posezení
u táboráku èi taneèní zábavy pro
místní obèany je v našich spoleèných
silách zorganizovat a zajistit. Pokud
k tìmto aktivitám pøispìjí i organizace místních sportovcù a dobrovolných hasièù, nemám o budoucí spoleèenský život v obci obavy.
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme
hodnì chuti do další práce pro obec.
ku pozdìji už mohl svým hlasem vítat konec války. Zvonìní zajišťovali
obìtaví obèané až do roku 1998, kdy
nahradil ruèní obsluhu zvonu automat.
Posledního zkrášlení se kaple doèkala o rok pozdìji, kdy bylo instalováno noèní osvìtlení vnitøku vìže.
Bohužel ani naše kaple neušla pozornosti nenechavcù. V kvìtnu 1998
byla kaple vyloupena a zlodìji odnesli vyøezávaný køíž se soškou Krista
a šest plechových svícnù, celkem za
21 tisíc korun. Køíž se pozdìji našel
za èekárnou.
Pøejme naší kaplièce, aby ji v budoucnu už nic podobného nepotkalo
a aby zùstala i nadále hlavní dominantou naší obce.
pp
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Konec èervna - jsou tu
zase grymovské hody!

K poslechu hrála od rána Veselka.

okrskové požární cvièení za úèasti až
4 požárních sborù z okolních vesnic,
vèetnì Grymovského. Tato tradice se
udržela až do poèátku 90. let.
Ponìkud komická pøíhoda se pøi této
pøíležitosti stala v kritickém roce
1968. Požární cvièení tradiènì zahajoval zvuk grymovské sirény, která
ovšem toho roku nevydala ani hlásku. Jak se pozdìji ukázalo, na svìdomí to mìla ptaèí rodinka, která se
v sirénì uhnízdila.
V myslích mnoha Grymovanù je
hodové odpoledne spojené s fotbálkem. První pøátelské utkání v minikopané mezi Radslavicemi
a Gymovem probìhlo pøi této pøíležitosti v roce 1966 a skonèilo smírnì
2:2. Fotbal se zalíbil a zaèaly se poøádat hodové turnaje. V roce 1970
hráli fotbalisté s takovým nasazením,
že jeden z nich to odnesl zlomeninou
nohy.
Dalším zpestøením programu byly
v roce 1973 soutìže v házení šipek
na terè a jelena, støelba z pistole
a rybáøská disciplína. Veèer zakonèila improvizovaná hodová zábava
v pohostinství u Martínkù. Pozdìji
pøibyl hodový tenisový turnaj.
Ménì vítaným zpestøením hodù už
byla porucha vodovodu, kterou museli obèané narychlo øešit v roce
1992. Díky spoleènému úsilí obèanù
Grymova a Radslavic, ale voda mohla zaèít ještì pøed polednem téct.
Letošní hody
A jaké byly hodové slavnosti letos? Skromné, ale naše. Uskuteènila
se tradièní hodová mše, kterou slou-

Nejvýznamnìjším zvykem o svátku sv. Jana je asi svatojánský oheò.
Od 10. století se na u nìj pije svatojánská “láska”, víno, které bylo posvìceno v kostele, tanèí se a veselí.
Také vodì a studni se na sv. Jana vìnuje zvláštní pozornost.
Grymovské tradice
Hlavní hodovou událostí je odedávna nedìlní mše v kapli. Kromì ní
se ale v obci dìlo i mnoho jiného.
Tak napøíklad když bylo v roce 1936
v obci zavedeno elektrické osvìtlení,
byla právì na hody poprvé rozsvícena i celá náves a veèer byl uspoøádán
koncert a pestrý sousedský veèírek.
V roce 1958 se poprvé konalo

Jako každoroènì i letos se hodová mše tìšila velkému zájmu obèanù.

Pøed pár dny, v nedìli 27. èervna
jsme mìli v Grymovì nejvìtší svátek - hody. Slavnosti každý rok
probíhají kolem termínu 24. èervna, kdy se slaví v katolickém kalendáøi slavnost Narození Jana
Køtitele, patrona naší kaple.
Svatojánské zvyky
Jaké zvyky jsou spojené se dnem
sv. Jana Køtitele? Pøedevším ve støedovìku patøil Janùv den k nejvýznamnìjším svátkùm, slavil se poutìmi, procesími a lidovými slavnostmi. Souvisí to ovšem i s tím, že 24.
èerven spadá do doby slunovratu,
kdy jsou nejdelší dny v roce. Nìkteré
zvyky pocházejí již z pohanských
dob. Traduje se napøíklad, že zvláštní
úèinky má tøezalka, která v tuto dobu
kvete záøivì žlutì. Musí se ovšem
sbírat nad ránem. Pøièítá se jí ochrana proti zlým duchùm , ale i proti krvácení, nemocem žaludku a jater,
proti otevøeným ranám.

-3-

žil vojenský kaplan p. Jaroslav
Kníchal, za hojné úèasti obèanù. Již
od pùl deváté pomáhala vytvoøit
slavnostní atmosféru v obci dechová

Hlavním bodem hodových oslav byla
dopolední mše sloužená páterem
Jaroslavem Kníchalem.

hudba Veselka. Nemalou mìrou k ní
ale pøispìli také aktivní obèané, kteøí
si uklidili pøed svými domy.
A zvláštní podìkování si zaslouží ti,
kteøí provedli úklid a výzdobu kaple
a úklid autobusové èekárny.
A co pøíští rok?
Pøíští hody jsou ještì daleko, ale
pøesto by stálo za to popøemýšlet,
jestli nenavázat na nìkterou z tradic
a nevyužít této vzácné pøíležitosti
k setkání nejen se svým rodinami,
ale i spoluobèany. Tøeba pøi sportovním odpoledni pro dìti nebo táboráku pro všechny generace.
pp
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Co je nového v naší knihovnì

Malý kulturní kalendáø

Naše knihovna v letošním roce
slaví již 80 let od svého založení.
Zájem ètenáøù i obce je zárukou jejího dalšího rozvoje. Z poslední doby
chceme upozornit na tøi novinky.
Tou první je zemìpisný a cestopisný
mìsíèník Lidé a Zemì, který jsme
pro vás zaèali odebírat. Je plný zajímavostí z celého svìta i od nás.
Harry Potter
Druhá potìší hlavnì malé ètenáøe.
Knihovna získala darem všech pìt
dílù románu o nejslavnìjším èarodìjnickém uèni - Harry Potterovi od
J. K. Rowlingové. Takže si mùžete
pøeèíst jako to bylo s Harrym a kamenem mudrcù, s tajemnou komnatou, vìznìním v Azkabanu, s ohnivým pohárem a s Fénixovým øádem.

3. 7. Dìtský den poøádá SDH
Sobíšky
2. - 6. 7. Cyrilometodìjské slavnosti spojené s výroèím 220 let založení školy a 120 let postavení
školní budovy poøádá Obec
Radslavice a Základní škola
Radslavice (2. 7. divadelní pøedstavení "Chvilková slabost"; 3. 7.
Tenisový turnaj a Radslavický motomíting; 4. 7. Mše svatá, Den otevøených dveøí ZŠ a Rytíøské slavnosti
na dvoøe královny Elišky - tématické vystoupení žákù ZŠ s prùvodem
za pøispìní skupiny historického
šermu a tance; 5. 7. Hasièské odpoledne se soutìží koòských støíkaèek
a Taneèní veèer na výletišti; 6. 7.
Fotbalový turnaj v malé kopané.)
16. - 17. 7. Hodové slavnosti poøádá SDH Radvanice

Otevírací doba knihovny je každé
pondìlí od 18 do 20 hodin.
O kohoutkovi
Mnì vždycky opravdu moc zarmoutí,
když hanìni jsou naši dvorní kohouti.
Tím spíš, že bránit se tìžko mohou ti
v pohádce hrubì pomlouvaní kohouti.
Pøiznám se, já podezírám autory,
že o kohoutech psali nìkde u èutory,
že chodí spíše do kaváren v buøince,
a nikdy nepoznali (tajenka).

Encyklopedie historie svìta
Tøetím zajímavým pøírùstkem je
Encyklopedie historie svìta. Na pìtistech stranách této krásné publikace
s více než 2000 barevnými ilustracemi najdete pøehlednì zpracovaný vývoj lidské spoleènosti od doby kamenné až po dnešek. Dozvíte se
mnoho zajímavého o významných
lidech a o událostech, které ovlivnily
chod svìta. V publikaci nechybí ani
pøehled èeských dìjin v datech.
Všichni školáci, rodièe i prarodièe
tady mohou najít odpovìdi tøeba na
to, kdo bojoval o Tróju, kdy byla
u nás zavedena povinná školní docházka, nebo které filmy proslavily
Charlie Chaplina.
Tuto krásnì udìlanou knihu
grymovské knihovnì darovala paní senátorka Jitka Seitlová, za což
jí patøí náš srdeèný dík.

zdroj: www.pobecvi.cz

Rodinná tajenka o ceny
První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku,
získá drobnou cenu.
Tajenka tvoøí èást posledního øádku druhé sloky básnì O kohoutkovi

1.
2.

Jim lhostejná je zmìna jedné samohlásky.
Jim nevadí, že zbaví kura dìtské lásky.
Jim jde jen o to - ať se dìcko zabaví.
Jim hrabivý je stejný jako hrabavý.

3.

Kdo nìkdy zahledìl se do dvora,
ten poznal hned, že kohout není potvora,
že kohouti to nejsou žádní sobci
s høebínky a velikými zobci.

6.

Kohout neèeká nikdy žádné díky,
však vždy se dìlí o zrnko i o èervíky.
Kohout je skrblík jen v pohádkách lidí.
Za to - ne kohout - èlovìk ať se stydí.

9.

Kohout, ten král co kraluje jen na hromadì smetí,
se o sousto vždy podìlí - tak to mi vìøte,
dospìlí i dìti!
nebo
A byť si kohout panuje jen na hromadì
hnoje,
dùstojnì vždycky dodrží - to mé je také
tvoje.

Legenda:
1. Chuť rozpoznávána chuťovými pohárky po stranách jazyka, 2. jméno
nejznámìjšího pohádkového kaèera, 3. podávají se pøi nemoci, 4. loutka vodìná s pomocí provázkù a døevìné konstrukce, 5. ptáci z hororové pohádky
Boženy Nìmcové, 6. vítr pøinášející deštì do jihovýchodí Asie, 7. dvouhrbý
velbloud, 8. jedno z mìst, kde probíhá ME ve fotbale, 9. bájné zvíøe podobné koni, 10. titul panovníka Øímské øíše, 11. jméno nejúspìšnìjšího zpìváka
v soutìži Èesko hledá superstar

4.
5.
7.
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10.
11.
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