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Zprávy z obce
Zasedání Zastupitelstva
V jarních mìsících se uskuteènila
dvì zasedání zastupitelstva obce dne 23. kvìtna a 20. èervna.
Kvìtnové zasedání mìlo na programu dva hlavní body - projednání
konceptu územního plánu Grymova,
a øešení internetizace obce.
Èlenové zastupitelstva projednali
koncept územního plánu vèetnì zapracovaných pøipomínek a pøedložený návrh schválili. Na jeho základì
bude vypracován koneèný územní
plán, který se stane základním podkladem pro øešení dalšího rozvoje
obce.
Zastupitelstvo dále diskutovalo o
nabídce internetizace obce od firmy
Fofrnet a shodlo se na 30% úèasti
obce na celé investici (podíl obce asi
25 tis. Kè). Tato spoluúèast by kromì nižší ceny pro obèany, kteøí si
pøipojení zøídí, mìla také znamenat,
že k vybudování sítì postaèí deset uživatelù.
Dále bylo zastupitelstvo seznámeno se zprávou o výsledku pøezkoumání hospodaøení obce Grymov za
rok 2004, s postupem prací na pøemístìní køíže a jeho opravì, opìt by-

la diskutována otázka øešení stavebnì nevyhovujících autobusových zastávek v obci a byla podána informace o pøípravì opravy vìže a støechy
požární zbrojnice.
Hlavním bodem èervnového zasedání bylo projednání žádosti p.
Krutila na zmìnu územního plánu
v souvislosti se zøízením drobné provozovny v objektu Jednoty.
Zastupitelstvo žádost neodsouhlasilo,
protože za prioritu považuje chránit
práva obèanù na odpovídající životní
prostøedí a bránit nárùstu negativních vlivù na bydlení.
Zastupitelstvo dále vybralo dodavatele na úpravu fasády a drobných stavebních úprav požární zbrojnice. Nejvýhodnìjší nabídku na èástku 145 500 Kè pøedložila Pøerovská
stavební spoleènost s. r. o.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo poskytování cestovních náhrad
(stravného) pøi služebních cestách
delších než 5 hodin ve výši 58 Kè.
Zastupitelstvo dále schválilo s výhradou závìreèný úèet obce za minulý rok a bylo seznámeno s postupem
jednání ve vìci internetizace obce
(další podrobnosti viz str. 2).
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Struènì a jasnì
Gratulujeme k životnímu jubileu
Dne 7. dubna oslavil 70 let pan
Josef Ministr. Pøejeme pevné zdraví
do dalších let.
Gratulujeme k sòatku
Dne 8. dubna se provdala Jana
Svobodníková za Pjerina Gjolaje.
Blahopøejeme.
Gratulujeme a vítáme v obci!
V sobotu 4. èervna se Jarmila
Kuèová provdala za Miroslava
Gree. A protože novomanželé Gree
budou bydlet v Grymovì, vítáme je
mezi nás! Ať se vám tady líbí.

Ptáte se - odpovídáme...
Co patøí do kontejneru na plasty?
Do žlutého kontejneru na plasty,
který stojí vedle autobusové èekárny
patøí pouze polyetylenové láhve
(tzv. PET láhve), které jsou prázdné
a sešlápnuté. Je možné na nich ponechat víèka.
Odpadùm bychom se rádi podrobnìji vìnovali v nìkterém z dalších èísel Zpravodaje. Napište nám,
co vás v této souvislosti zajímá.

Rozhovor… tentokrát s pøedsedkyní Èerveného køíže
Vzhledem k tématu tohoto èísla Co vám jako obèanovi nejvíce
Èervenému køíži v Grymovì, jsme znepøíjemòuje život v obci?
o rozhovor požádali jeho dlouholeNadmìrný provoz, otøesy, praštou pøedsedkyni Ing. Vladimíru
nost, hluènost, prostì neklid.
Vitoslavskou.
Mladým bych vzkázala, ať se vìDlouhá léta
nují nejen poèítaèùm, ale ať
stojíte vèele gryCo považujete
sportují, provozují koníèky a uèí movské organizace
na životì
v Grymovì za nej- se, protože to, co èlovìk zná, ví Èerveného køíže.
a umí, mu nikdo nevezme.
Co vás k ní pøivìtší klad?
Pocházím z vesvedlo a v èem vidínice, nikdy jsem si nepøála žít v ano- te smysl její èinnost?
nymitì mìsta. Proto prvním kladem
K èlenství v Èerveném køíži mì
života v Grymovì je, že obec je ma- pøivedl právì smysl èinnosti této organizace. Nemám na mysli ten pùlá a vzájemnì se všichni známe.
Druhá výhoda je blízkost a snadná
vodní - pomáhat válkou postiženému
dostupnost okresního mìsta.
obyvatelpokraèování na stranì 2

Pøelom kvìtna a èervna pøinesl ochlazení a srážky. Asi nejvíce napadlo v nedìli
5. èervna - 22 mm a nechybìly ani kroupy o velikosti 0,5-1 cm.
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Rozhovor, pokraèování
ze strany 1
stvu, vojákùm a zajatcùm. Už proto,
že jsem válku sama nezažila. Èervený køíž jsem si ztotožnila se zdravotní a humanitární pomocí pøi živelných katastrofách, s podporou mírového soužití. A pomáhat je tøeba.
Jak se díváte na souèasný spoleèenský život naší obce a možnosti jeho rozvoje do budoucna?
Je známou skuteèností, že v souèasné dobì je spoleèenský život ve
vìtšinì malých obcí témìø nulový.
Urèitì nejsme výjimka. Zlepšení této
situace závisí na jedné stranì na skupinì zapálených nadšencù pro vìc,
na druhé stranì na aktivní podpoøe
všech ostatních. Myslím si, že nepravidelná setkání na høišti pøi hokeji nebo fotbale jsou právì tím dobrým znamením do budoucnosti.
A co byste vzkázala nejmladší
grymovské generaci?
Ani život nejmladší generace se
neliší od obecných trendù v celé
spoleènosti. Vzkázala bych jim, ať
se vìnují nejen poèítaèùm, ale ať se
schází pøi sportu, provozují koníèky
a vzdìlávají se, protože to, co èlovìk
zná, ví a umí, mu nikdo nevezme.
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme
hodnì sil do další práce nejen pro
Èervený køíž.

Skonèila škola a zaèaly prázdniny. Dva
mìsíce volnosti. Užijte si je!

Otevøení obchodu se koneènì blíží!
"Já se teï obejdu, jsem mobilní,
jezdím do mìsta, ale kdyby tu obchod byl, tak bych aspoò na to èerstvé peèivo obèas zašel. Ale je to
špatné pro staré lidi, kteøí jsou odkázaní na druhé." "Záleželo by taky na
sortimentu a cenì. Za jednoťácké
bych nenakupoval." Tak by se ve
struènosti daly shrnout pøevládající
názory na zavøený obchod mezi
mladšími obyvateli naší obce.
O obchodu se mluvilo nejménì od
té doby, co jej Jednota uzavøela. Vìc
se pøetøásala mezi lidmi i na obci.
Dlouho se èekalo, jestli se nenajde
nìkdo z obce, kdo by chtìl pod
Jednotou prodávat, aby se vše mohlo
vrátit do starých kolejí. Jenomže nikdo takový se neobjevil.
Na veøejných zastupitelstvech se
diskutovala také varianta, že by obec
pøispívala na plat prodavaèky, nebo
se dokonce stala vlastníkem obchodu
a pronajala jej za rozumných podmínek novému provozovateli.

Vypadalo to, že Jednota nikam nespìchá. A èas bìžel. Pøed nìkolika
týdny se ale vìci zaèaly hýbat kupøedu. Jednota zøejmì provozování obchodu v Grymovì definitivnì odepsala a objekt zaøadila mezi ty, které
lze odkoupit. Zájemce, který se zanedlouho objevil, v obchodì ale nechtìl provozovat obchod, ale výrobu,
což bylo v rozporu s návrhem územního plánu, který s objektem poèítá
pro oblast služeb.
Opìt se zaèalo zvažovat odkoupení obchodu do majetku obce.
Nakonec se ale situace vyøešila jinak. Obchod získal nového majitele
a v dohledné doby by mìl být znovu
obnoven prodej. Èasem možná pøibude i drobné posezení s obèerstvením.
Pøejme si, aby obchod co nejdøíve
znovu zaèal sloužit svému úèelu. Už
se tìšíme nejenom na èerstvé køupavé rohlíky, ale i na vzájemné potkávání!

Rychlý Internet v Grymovì? Snad už brzy...
V pøedchozím èísle Zpravodaje
jste si možná povšimli zmínky
o tom, že se chystá projekt zavedení
rychlého Internetu do obce. Každý,
kdo tuto poèítaèovou síť èastìji využívá, asi potvrdí, že rychlost pøipojení zásadnì ovlivòuje, k èemu lze
Internet využít.
S pomalým vytáèeným pøipojením, které je v Grymovì bìžnì dostupné prostøednictvím klasické telefonní linky nebo mobilního telefonu,
umožòuje bìžné prohlížení webových stránek, posílání a pøijímání nepøíliš velkých souborù apod.
Rozhodnì není vhodné ke stahování
velkého množství obrázkù, filmù nebo tøeba k telefonování po Internetu,
které je znatelnì levnìjší než klasické volání.
Možnosti, které má uživatel
Internetu v Grymovì, jsou velmi omezené. Kromì zmínìného vytáèeného pøipojení a mobilního pøipojení, které se rychlostí pøíliš neodlišuje, u nás další možnosti (ADSL, kabelová televize nebo bezdrátové pokrytí) nejsou k dispozici.
-2-

Asi nejschùdnìjší variantou se zdá
být právì bezdrátové spojení tzv.
systémem WiFi. Poèátkem èervna
probìhl prùzkum mezi domácnostmi,
jehož cílem bylo získat alespoò 15
vážných zájemcù o toto pøipojení.
Jeho dodavatel, olomoucká spoleènost Fofrnet, která provozuje podobné sítì napøíklad v Rokytnici,
Císaøovì apod. slíbila, že pøi tomto
poètu vážných zájemcù, síť v obci
na vlastní náklady zøídí a zaène provozovat. Mìsíèní paušál pøi minimální garantované rychlosti 128/256
mb/s by mìl být 350 korun a cena
pøípojného zaøízení s montáží by nemìla pøesáhnout èástku 3-4 tisíce korun.
Srovnávní s jinými nabídkami vychází velmi pøíznivì, tak nezbývá
než doufat, že firma dostojí svému
slibu a rychlý Internet do poloviny
èervence skuteènì v Grymovì zprovozní.
V této souvislosti jsou zajímavé
zprávy o obcích v ÈR, které zaèínají
Internet poskytovat zdarma jako investici do svých obèanù.
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Èervený køíž v Grymovì
Úvodem
Po místních organizacích hasièù
a sportovních støelcù jsme se dnes
rozhodli zamìøit pozornost na další
spolek, který má v Grymovì za sebou více než padesátiletou historii Èeskoslovenský, dnes Èeský èervený køíž.
50.-70. léta
Místní organizace Èeskoslovenského èerveného køíže vznikla v období let 1952 - 55, což z ní èiní vedle hasièù nejstarší dosud existující
organizaci v obci. V jejím èele stála
od poèátkù Anežka Pluhaøová z è.
15. V roce 1964, kdy organizace mìla 22 èlenek, ji ve funkci vystøídala
Anežka Martinková z è. 22.
Jedním z hlavních úkolù organizace ÈSÈK bylo poskytovat první pomoc obèanùm. Zpoèátku ji zajišťovala pøedevším první pøedsedkynì,
která byla pùvodním povoláním
zdravotní sestra, ale v pozdìjších letech absolvovalo nìkolik èlenek odborná školení v Pøerovì, takže se okruh osob schopných odbornì poskytnout pomoc rozšíøil.
ÈSÈK pravidelnì poøádal 2-4
pøednášky roènì, na které zval lékaøe
a které nìkdy byly doplnìny i promítáním instruktážních filmù.
Èlenky Èerveného køíže ale vyvíjely i kulturní èinnost. V letech 1971
až 1974 namísto požárníkù napøíklad
poøádaly pravidelný grymovský ples.
V roce 1972 se jej zúèastnilo na 70
lidí a hrálo se až do 3 hodin do rána.
Úplný obraz o èinnosti Èerveného
køíže v roce 1975 podává obecní
kronika, která kromì jiného uvádí,
že tato 22èlenná organizace má vyškolené 3 dobrovolné sestry a ustavenou zdravotní hlídku pro potøeby
civilní obrany. Nìkteré èlenky se úèastnily zdravotnických kurzù civilní
obrany a doškolování zdravotních
sester v Pøerovì. Mimo to se zapojovaly i do zvelebovacích prací v obci
a pomáhaly jako brigádnice v JZD
pøi polních pracích.
80. léta
V roce 1981 nahradila dlouholetou
pøedsedkyni organizace Anežku
Martinkovou ve funkci Božena
Ministrová z è. 29. Organizace i na-

dále pravidelnì vysílala na školení
do Pøerova 2-3 èlenky. Pokud
v Domovì dùchodcù v Pavlovicích
byli bývalí obèané Grymova, alespoò
jednou za rok je nìkterá z èlenek
navštívila a pobesedovala s nimi.
Èinnost se v 80. letech rozšíøila
o získávání dobrovolných dárcù krve
a prodej losù Èerveného køíže.
Poèet èlenù se pøíliš nemìnil, ale
urèitým zlomem byl rok 1982, kdy
do organizace vstoupili poprvé v její
historii dva muži, takže pøestala nadále být èistì ženským spolkem.
Od roku 1984 zaèal Èervený køíž
poøádat poèátkem èervna dìtský den.
Ten se pravidelnì konal na høišti na
Vrbovci, kde se odehrávala øada soutìží, napø. házení šipek na terè, skákání v pytli, shazování pyramidy
z plechovek tenisovým míèkem apod. Samozøejmì nechybìlo ani obèerstvení.
V letech 1984 a 1985 organizace
uspoøádala v lednu také spoleèenský
veèer pro grymovské obèany v domì
požárníkù v Radslavicích.
V letech 1987-89 èlenky organizovaly také oslavu Mezinárodního dne
žen v klubovnì požární zbrojnice.
Program tvoøilo pásmo recitací a písní dìtí.
Patrnì nejvýznamnìjší akcí tohoto
období bylo uspoøádání sjezdu rodákù v roce 1987, kdy si obec pøipomínala dvousté výroèí svého vzniku.
V jeho rámci probìhl vzpomínkový
veèírek v kulturním domì
v Radslavicích, jehož místní èástí
Grymov v osmdesátých letech byl,
návštìva místní školy, krátká pøednáška o historii Grymova a taneèní
zábava.
90. léta
Po Boženì Ministrové se novou
pøedsedkyní ÈÈK stala v roce 1993
Ing. Vladimíra Vítoslavská z è. 51.
V roce 1994 mìla organizace 30 èlenù. Èlenky pokraèovaly v pravidelném poøádání dìtského dne až do roku 1996, kdy si zaházet šipkami na
terè a zasoutìžit v dalších disciplínách pøišlo 21 dìtí. Bohužel v letech
1997 a 1998 se Dìtský den pro nepøízeò poèasí neuskuteènil a tím byla
tato tradice pøerušena.
Zajímavým zpestøením spoleèen-3-

ského života v obci bylo uspoøádání
prázdninových taneèních zábav na
místním høišti, které se uskuteènily
v tìsné spolupráci s grymovským
fotbalovým klubem v letech 1995
a 1996. V roce 1995 se obì zábavy,
na kterých k tanci hrála Bukovanka
z Buku, vydaøily a zúèastnilo se jich
na 70 obèanù, vèetnì pøespolních.
V následujícím roce, ale poèasí tolik
nepøálo, takže se zábavy zúèastnilo
50, resp. 40 osob a celá akce skonèila prodìlkem. Další pokus, který
ÈÈK zopakoval ve spolupráci s obcí
v roce 1999, skonèil neúspìchem.
Akce se zúèastnilo jen 28 obèanù.
Dnešek a budoucnost
V souèasnosti má spolek stále 23
èlenù a poèetnì patøí k nejsilnìjším
v obci. Má za sebou pùlstoletí tradice. Samozøejmì, potíže dobrovolných organizací na malé obci se nevyhýbají ani Èervenému køíži. Èlenská základna stárne, generace se mìní, èeká se na novou krev, která by
na tradici navázala a dala organizaci
zase novou tváø. Pomoc druhým je
potøebná dnes stejnì jako pøed padesáti lety. Urèitì, doba je jiná, øíká se,
že je ménì èasu, více informací, poèítaèe, internet. Ale taky je více dopravních nehod a jiných nepøíjemných pøíležitostí, kdy schopnost
rychle a úèinnì pomoci mùže zachránit zdraví nebo život. A o zdraví
se dnes urèitì mluví více než v minulosti. Èervený køíž proto urèitì do
Grymova patøí a lze si jen pøát, aby
se mu daøilo naplòovat své poslání
pomáhat a šíøit osvìtu.
Èervený køíž

Tato mezinárodní dobrovolná zdravotnická organizace byla založena již v roce
1863 v Ženevì s cílem pomoci ranìným
a nemocným vojákùm, zajatcùm a válkou
postiženému obyvatelstvu. Èervený køíž
kromì jiného inicioval Ženevskou konvenci o ochranì ranìných a nemocných
vojákù v dobì války a o nedotknutelnosti
a neutralitì zdravotnického personálu
a zaøízení. Obdobnou organizací v islámských zemích je Èervený pùlmìsíc.
V mírových dobách organizuje Èervený
køíž zdravotní a humanitární pomoc pøi
živelních katastrofách a podporuje mírové soužití. Za svou èinnost získal v letech
1917, 1945 a 1963 Nobelu cenu za mír.
Èeskoslovenský èervený køíž byl založen
v roce 1919, zakázán nacisty 1940-1945
a v souèasnosti pùsobí pod názvem Èeský èervený køíž.
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Ukliïme si Grymov, i když leje!

Pøesun køíže u mlýna

V sobotu 9. 4. se na høišti uskuteènila "úklidovì zábavná" akce pro malé i velké s názvem Ukliïme si
Grymov. Už od rána bylo zataženo a zima, ale nepršelo,
to zaèalo až kolem poledne. Když se ve 14 hodin na
høišti sešli úèastníci - Martin a Petr Kopeètí, David
a Zlatka Gücklhornovi, Jirka st., Jirka ml. a Romana
Zavadilovi, Rosťa Panák, Dáša, Petr a Lukášek
Kuèerovi, Laïa Kuèa a Petra, Terka, Hanièka, Janík
a Laïa Ptáèkovi - už lilo jako z konve. Pùvodní plán na
to, že úèastníci kromì høištì vyrazí taky kolem Beèvy,
aby posbírali odpadky, které po zimì hyzdí okolí
Grymova, se zmìnil a v hustém dešti se vyèistilo aspoò

Dlouho pøipravovaný pøesun køíže na vhodnìjší místo
dále od cesty zaèal 23. dubna. Nejdøíve se musela na novém místì vykopat díra na základ. Restaurátoøi požadovali základ skuteènì festovní - betonovou kostku o stranách 110 cm. O dva týdny pozdìji, 3. kvìtna byl základ
vybetonován a musel další dva týdny zrát. Mezitím restaurátoøi obnažili utopenou èást køíže na pùvodním místì
a zaèali s jeho èištìním. Koneènì 20. kvìtna nastal den
D. Ráno pøijel autojeøáb, byla odpojena elektøina a akce
zaèala. Nejdøíve bylo tøeba sejmout horní køížek
s Kristem. Pùvodní 156 let starý železný èep, který vli-

høištì a okolí tenisového kurtu. I tak se bìhem necelé hodiny témìø naplnilo šest pytlù hlavnì PET lahvemi.
Po "práci" pak pøišla zábava v podobì soutìží v šipkách, shazování plechovek míèkem a støelbì ze vzduchovky. Kolem 16 hod. pak už znaènì prokøehlí sportovci pøivítali teplý kabanos a limonádu a drobné sladkosti,
na které pøispìla obec. Zároveò byly pøedány drobné ceny úèastníkùm výtvarné soutìže "Moje nejoblíbenìjší
zvíøe" poøádané místní knihovnou.
Na úplný závìr se uskuteènila soutìž manželských
dvojic ve støelbì. Na prvním místì se umístili spoleènì
Ptáèkovi a Zavadilovi, tøetí skonèili s minimálním odstupem Kuèerovi.
A co se stalo se sesbíraným odpadem? Jeho odvoz zajistila obec.

vem rezavìní zaèal køížek roztahovat, až v patì praskl,
bylo tøeba uøezat a uvolnìný køížek položit na chodník.
Pak chtìli restaurátoøi navázat zbytek køíže a pøesunout
jej na nový základ. Ukázalo se však, že pøi pokládání
optického kabelu, který vedl v tìsné blízkosti soklu, nìkdo urazil roh spodního kusu a nosné popruhy nebylo
možné uvázat. Proto se nakonec uvázal prostøední kus
a zvedl jako první a spodní blok zùstal na závìr.
Uvázaný se rovnou postavil na nové místo, oèistil se
a na nové lepidlo se postavil støední díl køíže. Poté bylo
potøeba vymìnit rezavý èep zalitý olovem. Po pracném
odvrtání v základnì køížku se jej podaøilo uvolnit.
Ukázalo se ale, že ve støední èásti køíže je dlouhý, asi
metrový èep držící pohromadì nìkolik dílù. Proto nakonec restaurátoøi použili nerezovou trubku, kterou na zby-
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tek èepu narazili a na
nìj pomocí jeøábu usadili horní køížek. Pøibližnì
po šesti hodinách byla
operace úspìšnì ukonèena a køíž se ocitl o nìkolik metrù dál od cesty.
Zbytek restaurátorských
prací - doèištìní, konzervace kamene, domodelování poškozených èástí
a barevné sjednocení už probìhly na novém
místì. Køíž by mìl po opravì vydržet bez vìtší
úhony další desetiletí.

Dìtský den s kroupami
V nedìli 5. èervna v Grymovì napadlo kolem 20 mm
srážek, zažili jsme bouøku a krupobití, ale také dìtský
den. Už po druhé hodinì odpoledne se na høišti zaèali
scházet poøadatelé z øad rodièù i grymovské mládeže.

V tøi hodiny se pøehnala první sprcha,
která ale neodradila ty hlavní, pro které
bylo pøipraveno pìt soutìží. Házelo se
šipkami na terè za pozorného dohledu
Evžena Sovy a Petry Martinkové. Hod
míèkem na pyramidu z plechovek si
vzala na starost Marcela Zbytovská
s Frantou Švábem. U dvou vzduchovek
se èinil Tonda Ryšánek. Zlatka
Gücklhornová provìøovala znalosti dìtí

na dalším stanovišti a Petra Ptáèková øídila tzv. opièí
dráhu, kterou dìti probíhaly v gumových holínkách.
Všem poøadatelùm, pøedevším pak mladým, kteøí mezi
soutìžícími nemìli vlastní dìti, patøí dík!

Soutìží, které ve ètyøi hodiny odstartoval Jirka
Zavadil a Laïa Ptáèek, se zúèastnilo dvanáct dìtí: Kuba
a Kristýnka Benešovi, Petr a Martin Kopeètí, Jirka
Zavadil ml. a Rosťa Panák, Terezka a Hanièka Ptáèkovy,
David Gücklhorn, Denisa Pluhaøová, Verunka a Lucka
Pøikrylovy. Když byly soutìže v nejlepším, pøišly v pìt
hodin kroupy. Naštìstí už byl vyuzený kabanos, takže
pøestávka vlastnì pøišla vhod a støílet se dalo, jen co polevil nejvìtší nápor deštì. O pùl šesté bylo vše hotovo,
diplomy napsané a Jirka Zavadil s Petrou Ptáèkovou rozdávali ceny. Kromì balíèku sladkostí, na které pøispìla
ze svého rozpoètu obec, si každý soutìžící mohl vybrat
zámek na kolo, láhev nebo blikaèku, které dìtem vìnoval Petr Kuèera.
Dìtská èást tak skonèila, ale sportovní program nikoli.
Vzápìtí se rozjel dramatický souboj smíšených dvojic ve
støelbì ze vzduchovky. Soutìže na pìt ran bez nástøelu se
zúèastnilo jedenáct (!) dvojic, které dosáhly tìchto výsledkù:

Družstvo
složení
I.
Marcela Zbytovská
Franta Šváb
II.
Petra Martinková
Evžen Sova
III.
Jana Martinková
Tonda Ryšánek
IV.
Dáša Kuèerová
Petr Kuèera
V.
Romana Zavadilová
Jirka Zavadil
VI.
Petra Zemánková
Marek Zemánek
VII.
Ivana Gelová
Jirka Gela
VIII.
Eva Pluhaøová
Dušan Pluhaø
IX. Romana Zavadilová
Rostislav Hikl
X.
Petra Ptáèková
Laïa Ptáèek
XI.
Silva Pluhaøová
Radek Pluhaø
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nástøel celkový nástøel poøadí Poznámka
19
55
6.
36
1
11
10.
prùstøel provazu
10
držícího terèe!
23
47
9.
24
30
58
5.
28
45
84
1.
39
21
52
7.
31
36
71
3.
35
20
52
7.
32
42
81
Mimo soutìž
39
30
63
4.
33
31
74
2.
43
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Hvìzdou soutìže se stala Romana Zavadilová s nejlepším individuálním výkonem 45 bodù z 50 možných!
Když k tomu Jirka pøidal 39 svých bodù, bylo z toho suverénní vítìzství ocenìné melounem. Druhé místo obsadili Silva a Radek Pluhaøovi a odnesli si litr Red Bullu.
Na tøetím místì skonèili Ivana a Jirka Gelovi a odnesli si
kilo merunìk. Ale ani to nebyl konec sportovního odpoledne.

Kolem sedmé hodiny zaèal fotbálek, ve kterém nastoupila starší grymovská garda (Jirka Zavadil st. a ml.,
Laïa Vitoslavský st. a ml., Marek Zemánek, Jirka Gela,
Laïa Ptáèek a Petr Kuèera, s "omladinou" ve složení
Evžen a Filip Sovovi, Franta Šváb, Kuba Beneš, Petr
a Martin Kopeètí a Tonda Ryšánek. Jak hráèù postupnì
ubývalo, tak se složení trochu mìnilo. Nakonec se asi
projevily vìtší zkušenosti a "staøíci" pøesvìdèivì vyhráli.
Výsledek ale není tak dùležitý, jako dohoda po zápase,
že se každých ètrnáct dní v sobotu v 6 veèer bude na
høišti hrávat fotbálek. Zároveò se zaèal chystat velký
souboj Horního konce proti Dolnímu.
V devìt veèer už bylo všechno uklizeno a poslední opozdilci se rozcházeli sledovat Superstár. S dobrým pocitem, že se dìdina zase sešla a nic na tom nezmìnily ani
rozmary poèasí.

V nedìli 26. èervna probìhly již tradiènì grymovské
hody. Oslavy zaèaly už kolem osmé hodiny ráno, kdy na
horním konci u mlýna zaèala vyhrávat dechovka Veselka
a zvesela postupnì pokraèovala až ke kapli.
Tady se za úèasti asi sedmdesáti obèanù uskuteènila
slavnostní mše, kterou celebroval páter Antonín Pechal.

Podìkování si zaslouží všichni, kdo se podíleli na úklidu
a slavnostní výzdobì nejen kaple, ale i jejího okolí.
Po nìkolika letech znovu ožila tradice sportovního odpoledne na høišti. Letos zde probìhl vysoce prestižní zápas svobodných se ženatými, který sledovalo nìkolik desítek spokojených divákù. Nakonec po boji zvítìzilo
mládí nad zkušeností v pomìru 6:5. Že by se zaèalo
blýskat na lepší èasy a pøíští rok by mohly hody zase být
spoleèenským i sportovním vrcholem roku?

Táborák na konec školního roku

Grymovské hody

V pátek 1. èervence se na høišti uskuteènil táborák pro
dìti na zakonèení školního roku a zahájení prázdnin.
A jak už bývá v tomto roce tradicí, i do tøetice na dìtské
akci pršelo. Ale ani drobný, vytrvalý déšť neodradil dvacítku úèastníkù (z toho 11 dìtí) od toho, aby se odpoledne sešli a opekli si spoleènì špekáèky. I když bylo pomìrnì chladno, oheò pøíjemnì høál, dobøe se povídalo
a tak není divu, že se poslední úèastníci rozcházeli až
pozdì veèer.
-6-
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Stržení boudy na høišti

Ze sportu
Cyklistika
Grymovský cyklista Petr Kuèera zabodoval dne 16.
dubna 2005 na Chøibské padesátce, kde mezi 460 závodníky obsadil 18. místo. Snad ještì hodnotnìjší umístìní
získal 7. kvìtna 2005 na Author Šela Maratonu, kde se
mezi 925 závodníky umístil na výborném 34. místì.
88km dlouhou trať s pøevýšením 1900 metrù, která konèila už tradièním dojezdem na hrad Helfštýn, projel v èase 4 hodiny 22 minut 20 vteøin.

Táboráku pøedcházel úklid høištì, v jehož rámci Jirka
Zavadil s Petrem Kuèerou strhli døevìnou rozpadající se
boudu, která už mnoho let nesloužila žádnému úèelu
a pouze hyzdila prostøedí høištì. Však už taky za sebou
mìla dvacet pìt let života. Byla totiž postavena v èervnu
1980 v rámci dokonèení tenisového kurtu. Pùvodnì sloužila k uskladnìní vápna, sítì a lajnovaèky a taky jako
pøístøešek v pøípadì nepohody.
Poté, co bylo odstranìno staré oplocení, byl tedy uèinìn další krok k tomu, aby høištì nebylo takøíkajíc “naostudu”, ale aby mohlo sloužit jako vizitka Grymova.
Uvažuje se o dalších krocích, tentokrát v okolí pøístøešku u buòky. Ta by si zasloužila zasklít okna a zajistit
je stejnì jako dveøe møížemi, aby nedocházelo k jejímu
dalšímu nièení. Praktické zkušenosti z letošních akcí také ukázaly, že by bylo vhodné oddìlit pøístøešek od hráze zídkou, protože v pøípadì vìtšího deštì vìtšina vody,
která stéká z hráze, protéká i s hlínou pøímo pøes pøístøešek.
Asi oprávnìnì se sport považuje za jeden z úèinných
prostøedkù, jak pøedcházet nejrùznìjším problémùm mládeže poèínaje vandalismem a konèe drogami. Nutným
pøedpokladem jsou ale udržovaná a funkèní sportovištì a
ta si dìti a mládež bez pomoci dospìlých nezajistí.

Více na www.cyklosportchropyne.cz
Støelba
Podrobnosti o závodì smíšených dvojic, který se uskuteènil v rámci Dìtského dne, najdete na stranì 5. V
prùbìhu prázdnin by se mìl na radslavské støelnici uskuteènit grymovský pøebor z malorážky a pistole. Pøesný
termín bude vyhlášen obecním rozhlasem. Zváni jsou
všichni, kteøí kdysi aktivnì støíleli i ti, kteøí by si to rádi
naostro vyzkoušeli.
Draèí lodì
Zbynìk Zbytovský, èlen pøerovského týmu Moravian
Dragons, se mohl v sobotu 28. kvìtna radovat z vítìzství
ve druhém závodu Èeského poháru draèích lodí. V pøedchozím závodì se pøerovská loï umístila na druhém
místì a spolu se svými rivaly z Nymburka je nejžhavìj-

Vaše fotografie

ším kandidátem na celkové vítìzství v této nejvyšší národní soutìži. Pøerovští draci se úspìšnì zúèastnili také
8. mezinárodního festivalu draèích lodí v Praze, kde v
ostré konkurenci v níž nechybìli ani nejlepší souèastní
kanoisté obsadili skvìlé tøetí místo.
Více na www.moraviandragons.cz

V jednom z pøedchozích èísel jsme psali o grymovských hasièích. Paní Svozilová nám poskytla tuto historickou fotografii úspìšného smíšeného družstva. Dìkujeme.
-7-
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Tipy na zajímavé knihy
Pøinášíme vám znovu nìkolik tipù
na zajímavé knížky, které si mùžete
vypùjèit v naší knihovnì každé pondìlí od 18 do 20 hodin.
Krásná literatura
Romain Rolland - Petr a Lucie
Slavná novela s protiváleènou tématikou, pøíbìh lásky studenta Petra
a výtvarnice Lucie.
Ota Pavel - Jak jsem potkal ryby
Soubor povídek o dìtství u øeky,
zlatých úhoøích, dospívání na kanoi,
prodávání lednièek bez chlazení a
rybníkù bez kaprù.
Milostná
Helena Longinová - Bloudìní ve
vysoké trávì
Vztah novomanželù Diany a
Daniela prochází bouølivou krizí. Ani
jeden nehodlá slevit ze svých pøedstav na spoleèné soužití. Bude rozchod jediným øešením?

Knihovna vyhlašuje novou soutìž!
Knihovna vyhlašuje další soutìž,
tentokrát na téma "moje nejvìtší
prázdninové dobrodružství".
Mùžete psát, kreslit, fotografovat
a své výtvory pøineste do knihovny do konce záøí. Nejzajímavìjší
práce budou jako vždy ocenìny
drobnou cenou.

Detektivky
Rudolf Strobinger - Vražda na
zámku v Mikulovì
Chcete-li vìdìt, jak to bylo s tajemnou vraždou v hranièním zámku
na moravsko-rakouském pomezí, odpoví vám tato napínavá detektivka.
Dobrodružná
Charles Ryan - Pevnost
Trojice hrdinù, kteøí vlastní disketu s programem k navádìní satelitu
prchají pøed teroristy, kteøí chtìjí satelit použít jako nièivou zbraò.
Cestopis
Vladimír Klíma - Bohùm patøí úlitba
Chcete poznat exotickou zemi
rovníkové Afriky - Ghanu? Provede
vás jí bývalý velvyslanec v této zemi
Dr. Klíma.
Nauèná
John Malan - Miniknížka Zemì
Užiteèná knížka pro každého ško-

láka, studenta, ale i rodièe nebo prarodièe. Odpoví vám na základní otázky týkající se toho, po èem dennì
chodíme - planetì Zemi.
Dìtská
Astrid Lindgrenová - Rasmus tulákem
Malý Rasmus žije v sirotèinci, ale
jednoho dne z nìj uteèe a venku se
seznámí s tulákem Oskarem. Jaké
dobrodružství je na cestì potká?
Asterix na Korsice, Asterix a velká
zámoøská plavba
Další dva pøíbìhy nejslavnìjšího
Gala, jeho pøítele Obelixe a ètvernohého kamaráda Idefixe.
Pro mládež
Kathryn Lamb - Holky jsou ze
Saturnu a kluci z Jupitera
Knížka pro všechny, kdo prožívají
první lásky a lámou si hlavu tím,
proè se jejich protìjšek chová obèas
tak nemožnì.

Otevírací doba knihovny je každé pondìlí od 18 do 20 hodin.

Rodinná tajenka o ceny
První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku,
získá drobnou cenu. Všechny odpovìdi najdete v èláncích zpravodaje.
Kápla kapka z okapu,
Kápla psovi na tlapu.
Nachladil se chudák pes,
Proè jen pod (Tajenka)!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Jaro a vèely, kvìty a ovoce. Nìkteré vìci
se nemìní i když jsou poèítaèe stále výkonnìjší a lidé uspìchanìjší. I když pøece jen. Vèel a vèelaøù ubývá.Vstanou noví bojovníci, nebo vykácíme jablonì a v
Kauflandu si koupíme jabka z Polska a
med z Èíny? Kde si ale koupíme bzuèení
vèel a vùni kvìtù?

Legenda: 1. zkratka polyetylenových lahví, 2. hrdinka novely Romaina
Rollanda, 3. mìsto, z nìhož pochází nejvìtší soupeø pøerovské draèí lodi, 4.
kov, kterým byl zalit èep v køížku u mlýna, 5. forma srážek, která padala na
dìtském dnu, 6. pøíjmení knìze, který sloužil hodovou mši, 7. partnerská organizace Èerveného køíže v islámských zemích, 8. cíl Šela maratonu, 9. cena pro vítìze støelecké soutìže na dìtském dnu, 10. akce rodákù, která se uskuteènila v roce 1987.
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