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Zprávy z obce - bøeznové zasedání Zastupitelstva

Struènì a jasnì

Poslední zasedání Zastupitelstva
obce konané dne 15. 3. 2004 mìlo
na programu dva hlavní body schválení rozpoètu na rok 2004
a realizace oprav a investic v obci
v letošním roce.
1. Rozpoèet v celkové výši 747 tis.
Kè byl pøijat bez pøipomínek. Kromì
výdajù na veøejnou správu (308 tis.)
nejvíce prostøedkù se plánuje na tyto
akce: odpadní vody, èištìní (72 tis.),
pøíspìvek na základní školy (55 tis.),
péèe o zeleò a vzhled obce (55 tis.),
územní plán (48 tis.), svoz odpadù
(37 tis.), veøejné osvìtlení (28 tis.),
hasièi (25 tis.), inženýrské sítì
(19 tis.), provoz veøejné dopravy
(14 tis.), knihovna (12 tis.), tìlový-

Pozemkové úpravy
Chcete-li vidìt návrh umístìní
pozemkù jednotlivých vlastníkù máte do 15. 4. možnost na obecním úøadì nebo na pracovišti ministerstva
zemìdìlství v Pøerovì (Wurmova
2). Vaše pøípadné pøipomínky projedná sbor zástupcù a sdìlí Vám vysledek. Závìreèné ústní projednání
se uskuteèní 15. 4. na obecním úøadì od 16 hodin (prezence od 15,30).
Radonový program ÈR
Pokud máte obavy z pronikání tohoto radioaktivního plynu podlahou
Vašeho domu, mùžete se zapojit do
národního programu a nechat si nainstalovat domù mìøiè. Bližší informace získáte na obecním úøadì nebo na vývìsce.
Opustili nás, vzpomínáme...
Dne ??.??. navždy odešla M.
Novotná ve vìku ?? let.
Vítáme nové Grymováky!
Dne 13. 2. se naše obec rozrostla
o Zuzanku Kuèerovou. Pøejeme jí,
a• je zdravá a v Grymovì se jí líbí!

chova a sport (7 tis.), sociální komise (5 tis.) a mikroregion (1 tis.)
2. Dále byly schváleny tyto navržené opravy a investice: oprava lavek a stolù na høišti, odstranìní poškozené èásti oplocení høištì, oprava
budovy Obecního úøadu - zateplení
pùdy, okapy, vrata zbrojnice, oprava
køíže u Hloží a poøízení provozního
øádu kanalizace
3. Bylo schváleno zvýšení poplatkù za odvoz domovního odpadu ze
150 Kè na osobu a rok na 170 Kè na
osobu a rok.
4. Bylo doporuèeno zpracovat obecní závaznou vyhlášku o místním
poplatku za užívání veøejného prostranství.

Rozhovor… o starostech a radostech starostù
Pøedevším na našem katastru probíhá
Paní starostko, co vám bìhem
Vašeho starostování dosud udìlalo tzv. komplexní pozemková úprava.
(Scelování pozemkù v Grymovì pronejvìtší radost?
bìhlo v letech 1931 a 32, takže v roZaènu trochu široce. Myslím, že
velkou radost mìli starostové a zastu- ce 1957 po založení JZD se u nás
meze rozorávaly jen symbolicky
pitelé obce, když se jim podaøilo
a velmi snadno. Návrat - k vylepšev obci nìco tak významného, jako
byla v roce 1932
Nejvíce mì tìší práce obèanù, kteøí nému stavu - je
na svou dobu dose snaží udržovat pìkný vzhled mnohem složitìjší).
V roce 2003 se takonalá kanalizace
v okolí svých domù a tím i pìkný
ké opravil povrch
(zvažme, že v roce
vzhled obce.
vozovky v obci
2004 ještì nìkteré
velké obce kanalizaci nemají!), pak
tøeba postavení obecního domu v letech 1954-56, obchodu v letech
1968-69, zavedení vodovodu v roce
1973 a v neposlední øadì plynofikace
v roce 1998. Všem starostùm a zastupitelùm, kteøí organizovali a podíleli
se na tìchto stavbách, patøí velké podìkování. Právì tato díla jsou výzvou, ale i závazkem pro zastupitelstvo souèasné. Mohu øíci, že všichni
máme pøání a snahu v obci dobré udržet a vést obec kupøedu. V uplynulém èase tohoto volebního období
nás nezdobí tak velká díla, ale i my
se mùžeme pochlubit jistými výsledky - a z tìch mám právì radost.

a opatøil se novým živièným kobercem. Obì akce se uskuteèòují za spolupráce s obcí, bez finanèního podílu
obce. Další akce, na které se již obec
finanènì podílela, bylo posílení elektrického vedení v trati na Vrbovec.
V roce 2003 došlo k renovaci sochy
Panny Marie pøed kaplí. Probìhla také první etapa tvorby územního plánu obce. Zmiòovaná díla byla finanènì pomìrnì pro obec nároèná. Vedle
toho probìhly další drobnìjší akce
smìøující buï ke zlepšení prostøedí,
nebo jako pøíprava pro èinnost v roce
2004.
Vzhledem k tomu, že v obci nemáme pracovní èetu, mám radost

i z toho, když se mi podaøí zajistit
zasazení, oøezání, vykácení stromu,
uklizení veøejného prostranství. A co
mì tìší nejvíc, je práce tìch obèanù,
kteøí se snaží udržovat pìkný vzhled
v okolí svých domù a tím i pìkný
vzhled obce.
(pokraèování na další stranì)

K poslùm jara u nás patøí i dymnivky
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A co Vám jako starostce dìlá
nejvìtší starosti?
Zde budu velmi struèná. Naopak,
starosti pøinášejí, ale naštìstí jsou to
výjimky, ti, kteøí se k obci chovají
macešsky, kterým jsou vzhled a povìst obce úplnì lhostejné.
Jak hodnotíte spoleèenský život naší obce dnes a do budoucna?
Spoleèenský život v naší obci je
minimální. (Žádný.) Nejsme výjimka.
Multimedia staèila z obcí a mìsteèek
vytlaèit ochotnické divadlo, pìvecké
sbory atd. Spoleèenský život je nutnì
podmínìn pøítomností osobnosti s organizaèními, ale pøedevším kvalifikaèními a odbornými pøedpoklady
(to pokládám za hlavní) a pak štábem
nadšených lidí, kteøí jsou ochotni nezištnì obìtovat svùj volný èas. Pro
spoleèenský život v obci má jistì velký význam i dobrý vztah k zachování
tradic. Tradice ke spoleèenskému životu pøímo vybízejí. Doufám, že alespoò nìkteré tradice se podaøí v ob-

Støípky z historie obce
Kanalizace
Na žádost obecního zastupitelstva
byla navržena 10. 2. 1931 Zemským
úøadem Brno kanalizace jako jediné
možné øešení odpadu povrchových
vod z obce. Projekt, v nìmž rozpoètový náklad byl stanoven na 150 tis.
Kè, vypracoval stavební podnikatel
Ing. Bedøich Dlouhý z Pøerova.
Obecní úøad stavbu kanalizace povolil 31. 12. 1931. Pro dodávku betonových trub byla vybrána firma
Josef Calábek z Pøerova, provedení
prací bylo svìøeno firmì Alois
Zaorálek z Radslavic a technickým
dozorem byl povìøen Ing. Ludvík
Vrba, správce Stavební správy zemìdìlsko-technické v Pøerovì.
Stavba kanalizace byla provedena
od dubna do èervence 1932. Za projekt bylo zaplaceno 3800 Kè, za potrubí 24,5 tis. Kè, za stavební práce
29 tis. Kè, za technický dozor
1050 Kè, takže spolu s drobnými
výdaji se celkem za kanalizaci
vydalo 58 tis. Kè. Na splácení
nákladù na stavbu kanalizace
si obec vypùjèila od Mìstské
spoøitelny v Pøerovì 60 tis.
a 15 tis. na splacení zbytku dluhu

ci vzkøísit a jiné udržet.
Co Vás zaujalo pøi setkávání se
svými kolegy z podobnì malých
obcí, jakou je Grymov?
Naše obec je èlenem mikroregionu Pobeèví, ve kterém je dobrovolnì
sdruženo 15 obcí. Na setkání starostù
tìchto obcí je pøíležitost pro srovnání
úspìchù èi problémù obcí. Velikostí
jsme srovnatelní s Oldøichovem,
Sobíškami a Lazníèkami. Naší nevýhodou je dopravní pøetíženost.
Výhodou blízkost Pøerova. Úkoly
a problémy jsou asi podobné.
Opravy sakrálních památek, inženýrských sítí, vybudování sportoviš•,
èistièek atd.

ských sítí (kanalizace) apod.
V obci bych ráda udržela tradici
hodù. Líbí se mi také pøedvánoèní
výzdoba domù, za ni dìkuji a prosím
o následování.
Je pìkné, že se u nás dodržují také
velikonoèní zvyklosti, napø. klepání.
A abych pøešla do tvrdé reality, upozoròuji obèany na volby do
Evropského parlamentu, které se uskuteèní v naší na obecním úøadì ve
dnech 11. a 12. èervna 2004.
Dìkujeme za rozhovor.

Na kterou akci v letošním roce
byste obèany ráda upozornila?
Pokud se týèe toho, co se bude
v obci budovat, èeká nás letos oprava a údržba obecního domu, oprava
køíže u Hloží, oprava a údržba areálu
høištì, a dále polní cesty, územní plánování, další nutné opravy inženýr-

Mikroregion Pobeèví (MRP) sdružuje
17 obcí: Tuèín, Radslavice, Sušice,
Oldøichov, Osek nad Beèvou, Veselíèko,
Dolní Újezd, Lazníky, Lazníèky,
Výkleky, Zábeštní Lhota, Sobíšky,
Radvanice, Buk, Prosenice a Grymov.
MRP vznikl v roce 1998 a sídlo má v
Prosenicích. Roèní èlenský poplatek,
který obec platí, èiní 1 000 Kè.
Bližší informace o poslání a èinnosti
MRP pøineseme v nìkterém z pøíštích
èísel. Pokud máte pøístup k internetu,
podívejte se na: www.pobecvi.cz

ze stavby silnice. Pùjèka byla dojednána na 20 let s roèním splácením úroku a úvìru po 6 650 Kè, úrok z úvìru byl 5 %.
Kanalizace pùvodnì zaèínala
u èísla 33, v roce 1933 byla prodloužena až k rybníku pøed mlýnem, aby
bylo možno pouštìt vodu do kanalizace pro hašení požáru (odtok vody
se zastavoval uzávìrem v šachtì
u è. 12 - u Gelového).
Obchod
Již pøed rokem 1890 si ke krejèovské živnosti zavedl Leonard Ryšánek
ještì obchod, tehdy se øíkalo kramáøství. Byl to malý obchùdek v širší síni domu è. 19 (pak è. 38). Úplnì postaèoval, nebo• mnoho toho nebylo
potøeba prodávat. Postaèoval petrolej, mýdlo, cukr, svíèky, sùl, cylindry
a knoty do lamp, ocet, kvasnice, nítì
a nìjaké bonbony. Zboží jako mouka, chléb, mléko, máslo, sádlo mìli
v obci všichni vlastní. Obchod se
smíšeným zbožím Metodìje Ryšánka
v è. 38 pøešel v roce 1951 do
Spotøebního družstva (SD)
Budoucnost (pozdìji pøemìnìného
na Jednotu). V souvislosti se vznikem družstevního obchodu se v obci
vytváøela èlenská základna SD upisováním podílù obèany. Èasem té-

mìø z každé rodiny byl nìkdo èlenem SD. Prodejna SD Jednota byla
v pronajaté menší místnosti domu
è. 38 bez skladu a po odchodu dosavadní prodavaèky Blaženy
Ryšánkové do dùchodu by zde obchod nemohl být, protože nebylo
možné oddìlení prodejny od obytných místností. Jelikož Jednota nemìla v plánu v brzké dobì v obci
výstavbu nové prodejny provést, dohodl se MNV Grymov s vedením
SD, že stavbu provede v Akci
Z a pak ji Jednotì pøedá za poøizovací náklady. Pro stavbu byl vybrán
pozemek na èásti zahrady náležející
k domu è. 39. S pøípravou stavby se
zaèalo koncem roku 1967 a samotná
prodejna byla postavena bìhem roku
1968 a otevøena 10. 3. 1969.
Celkové náklady na výstavbu prodejny dosáhly 117 tis. Kès a byly po
dokonèení uhrazeny SD.
První prodavaèkou po otevøení
nového obchodu byla Libuše
Kretková ze Sušic, kterou vystøídala
v roce 1970 paní Šimèáková
z Prosenic, od roku 1971 zde prodávala Svozilová Marie a od roku 200?
Hradilová Liba, které pøejeme brzké
uzdravení, aby obchod mohl znovu
pøispívat ke zlepšení služeb v obci.
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Velikonoce na Hané
Za pár dní jsou tady Velikonoce,
pøíležitost k velkému úklidu pøed
domem i v sobì, oslava pøíchodu
jara a nejvìtší køes•anský svátek
v roce. O tom, jak se slavívaly na
Hané, si mùžete pøeèíst na dalších
øádcích. Nìkteré z popisovaných
tradic známe dodnes i z Grymova,
jiné spíše z televize. Co u nás není,
ale zase mùže být - dìvèata, letos
už Smrtku do Beèvy nehodíte, ale
tøeba se vám to podaøí napøesrok...
Od Popeleèní støedy utíkaly týdny
postu velice rychle v pilné práci.
Naše babièky je poèítaly podle nedìlí - ta první byla “èerná”, protože se
neslušelo v dobì postu chodit v barevných šatech, druhá “pražná” podle postního jídla z upraženého naklíèeného obilí, pak “kýchavná” a “družebná” - tuto nedìli chodil družba se
ženichem do domu, do nìhož chtìli
pøijít o Velikonoèním pondìlí s ženichovými rodièi na námluvy. Pak koneènì pøišla dìtmi a mládeží oèekávaná “smrtná nedìla”.
Vynášení smrtky
Dìvèata oblékla slamìný došek do
obnošených hábù a tuto “Smrtku” ovìsila “výdumy” (vajeènými skoøápkami), pomalovala a jinak okrášlila,
a v prùvodu se zpìvem vynášela
z dìdiny. Dìvèata zanesla Smrtku až
k nejbližší øece, kde ji po odstrojení
utopily, nebo do zmoly, kde ji chlapci ukamenovali èi spálili. Po znièení
loutky utíkal celý prùvod úprkem do
vesnice, aniž by se jediný ohlédl.
Kdo by se ohlédl, pro toho by si
Smrtka mohla do roka pøijít. Taky se
vìøilo, že Smrtku musí vyprovodit alespoò jeden èlovìk z každého stavení. Odkud by ji nevyprovodili, tam
by se mohla vrátit.
"Kvìtná nedìla"
A už tu byla “Kvìtná nedìla”.
V tento den všichni “vítale Krista
Pána” v nejlepších šatech a pokud
možno aspoò nìco na sobì mìli mít
nového. Palmové ratolesti nahradily
vrbové “koèièke”. Jejich obstarávání
bylo vìcí chlapcù, aby bílé “koèièky” uložili pøedem do nejstudenìjšího sklepa a zabránili tomu, aby se
nestaly koèièky rozkvetlými žlutými

“kocóry”. Po pøíchodu z kostela zastrèil hospodáø posvìcené koèièky za
domácí køíž ve svìtnici a loòské spálil. Zbývající proutky zapíchl na okraj pole, v zahradì a ve sklepì, aby
chránily úrodu. To už se dìvèata
chystala k obchùzce s “lítem” rùznì
zdobeným papírovými pentlemi, rùžemi a pestrými hadøíèky. Každá
holèièka mívala “líteèko” svoje a za
zpìvu písní chodily od domu k domu
a vyprošovaly si dárky. Posledním
dnem postu byla “škaredá støeda”.
To prý se Jidáš “škaredi” na Krista,
že mu nechtìl prozradit, kde bude
s apoštoly jíst velikonoèního beránka. Pro hospodynì byla dnem špinavé práce, vymetaly se komíny a dìlal
se poslední velký úklid.
Klepání
Veèerní mší na “Zelený ètvrtek”
zaèínají hlavní svátky. “Zavázale se
zvone” a úlohu zvoníkù pøevzali až
do soboty ráno chlapci “klepaèi”.
Každý mìl svou klepaèku (pøípadnì
tragaè), tøikrát dennì obešli celou
vesnici. Celá obchùzka zaèínala
a konèila spoleènou modlitbou u køíže nebo kaple. Od ètvrteèního odpoledne se nesmìly konat žádné nádenické práce. Hospodáø po západu
slunce vykropil dùm i jeho okolí
svìcenou vodou, aby se pøipomnìlo,
že “krvavé pot Krista Pána” skropil
ten veèer zemi. “Velký pátek” byl
dnem ticha a pøísného postu.
Nesmìlo se orat nebo rýt, “abe se
zem netøásla”, hospodynì nesmìla
prát, protože “be prádlo máèela
v Kristovì krvi”. Nechodilo se na
návštìvy ani nic pùjèovat. V kostele
se zpívaly pašije a pobožnosti
Køížové cesty se ten den zúèastnil
každý kdo mohl, všichni pak uctili
Boží hrob a pìt ran Kristových.

Žehnání jídel
Prùvod Vzkøíšení na “Bílou sobotu”, kdysi tak oblíbený, u nás už díky totalitám více než padesát let neexistuje. Zato se vrací starý zvyk žehnání pokrmù na Boží hod velikonoèní. Kdysi v košíku nesmìl chybìt
mazanec a barevná vajíèka, kterými
se doma zahajoval sváteèní obìd.
Hospodáø každému podal krajíèek
z posvìceného bochníku a mezi
všechny rozdìlil také jedno z vajec,
”abe držele spolem”. Drobeèky
a zbytky byly obìtovány zahradì,
poli a studni.
Tatarování
Hanácké kraslice zdobené slámou
patøí k nejkrásnìjším. Nikdo však
neèekal, že každý koledník dostane
tento pracný výtvor. Byly urèeny jen
tìm nejbližším, ostatní se spokojili
s vajíèky obarvenými “cibuló” nebo
“èerveným døevem”, zdobenými otisky lístkù jetele èi øebøíèku, nebo
jen bílými uvaøenými. Chasa sbírala
i vejce syrová, jimiž zaplatila hostinskému svìtlo a otop na veèerní pomlázkovou zábavu. “Mrskut” èi pomlázka, pøi níž každý chlapec využil
právo vypoøádat si s dìvèaty “všecke
vróbke”, za celý rok nastøádané, pøežil dodnes. Chlapci si upletli poøádné
tatary, jimiž pak dìvèata hned ráno
dùkladnì vyprášili. V úterý to dìvèata mohla chlapcùm oplatit “žílou”
nebo oblitím studenou vodou. K pomlázce patøily veršovánky, jež se obmìòovaly a èasto obsahovaly posmìšky: “Dété vajec na tatarec, jedno bílý, dvì èervený , to je naše potìšení. Klének vdolka pro pacholka
a na dífku s tatarem, že se schází
s kaprálem!”
(pøevzato a upraveno ze Slova pro
každého 04/2003, zpravodaje pøerovského dìkanátu)

Zdobení kraslic souvisí s lidovým velikonoèním zvykem, ve kterém vajíèko bylo symbolem plodnosti, lásky a vìrnosti, ale také symbolem jara, slunce, radosti, nového
života. Poznáte, která z kraslic pochází z jižních Èech, Slovácka, Valašska a Hané?
(Správnou odpovìï najdete na stranì 4, zdroj: www.klic.cz)
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Co se dìje v knihovnì?

Pøedstavujeme zajímavé knihy

V únoru probìhla revize knihovního fondu a došlo k vyøazení starých a opotøebovaných titulù, knihy
byly novì obaleny a seøazeny. Díky
pochopení paní starostky pøibyly
další regály a dnes je pro Vás pøipravena knihovna s pøehlednì uloženými bezmála 2 000 tituly.
Knihy vyøazené bìhem revize si
mùžete do konce dubna odkoupit za
symbolickou 1 Kè za kus. Poèátkem
kvìtna bude zbytek odevzdán do
sbìru.
V polovinì dubna dojde k pravidelné výmìnì knih, takže pøibude
100 nových titulù. Pøijïte se podívat a vybrat si podle vlastního zájmu. Roèní èlenství stojí 20 Kè.

P. D. Jamesová: Pachu• smrti
Napínavý dìj románu se odehrává
v sídle Martingale, kde žije rodina
Maxieových. Paní Maxieová pøijala
jako pomocnou sílu do kuchynì svobodnou matku Sally Juppovou, která
témìø nikomu v celém domì nepøirostla k srdci. Jenom mladý doktor
Maxie ji zahrnuje pozorností a vìci
dojdou tak daleko, že ji dokonce požádá o ruku. Vìci však dostanou úplnì jiný spád, když jeho vyvolenou
ráno najdou v jejím pokoji bez známek života.... Komu vadila Sally
Juppová?
Z dalších dìl této slavné anglické
spisovatelky detektivek (*3. 8. 1920)
najdete v naší knihovnì napøíklad
Rubáš pro slavíka nebo Smrt kriminalisty.

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

Terry Mahoney: Astronomie
Už vás taky napadlo, jestli jsme
ve vesmíru sami? A jak rozumìt tomu, že je vesmír nekoneèný? Jak je
vlastnì velký? A jak je starý? Èlovìka odedávna pøitahovala noèní obloha a vždy si lámal hlavu tím, co jí
vlastnì tvoøí. Co jsou to èerné èi èerví díry?
Na tyto a mnohé další otázky se
snaží dát srozumitelnou odpovìï
pøehlednì zpracovaná populárnì nauèná publikace s více než 70 barevnými ilustracemi a fotografiemi. Je
vhodná pro školáky a studenty, pro
ty, kteøí se s nimi uèí nebo jim chtìjí
poradit. Kromì této knihy najdete v
oddìleních nauèné literatury pro dospìlé i mladé ètenáøe mnoho jiných
zajímavých knih. Pøijïte si vybrat.

Malý kulturní kalendáø

Rodinná tajenka o ceny

22. 4. Oslava Dne zemì (kreslení
na chodníky), poøádá MŠ Buk
30. 4. Den hasièù – den otevøených
dveøí hasièské zbrojnice, poøádá
SDH Radslavice
30. 4. Pálení èarodìjnic, poøádá
Sbor dobrovolných hasièù Sobíšky
8. 5. Stavìní májky, poøádá
Sešlost obecních nadšencù Tuèín na
místním koupališti (kácení 29. 5.
tamtéž)
9. 5. Besídka ke dni matek, poøádá Obec Zábeštní Lhota na místním
sportovním høišti
29. 5. Hodová zábava, poøádá Sbor
dobrovolných hasièù Buk
11.-13. 6. Hodové slavnosti, poøádá
Sbor dobrovolných hasièù Sobíšky
èerven Dìtský den, Lazníky,
Tuèín, Radvanice, Zábeštní Lhota

První luštitel, kteý pøinese do knihovny 19. dubna správnì vyluštìnou
tajenku, získá drobnou cenu.

zdroj: www.pobecvi.cz

5 Kraslicový kvíz: 1 jihoèeská, 2
slovácká, 3 hanácká, 4 valašská.
NAKONEC: Pøijde maminka s dcerou
k lékaøi a øíká: “Pane doktore, prosím
vás, nepodíval byste se na moji dcerušku, proè má tak vytøeštìné oèi?” Pan
doktor ji prohlédne a øekne: “Maminko,
prozatím jí zkuste trochu povolit tu gumièku ve vlasech a pak uvidíme...”

Svìt je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, ...............................
(Carlo Goldoni, autor komedie Sluha dvou pánù)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Legenda:
1. Nejvyšší èeská hora, 2. vìzeò ve vìži Pražského hradu, kterého “nouze
nauèila housti”, 3. vìta definující pravoúhlý trojúhelník, 4. film, který získal
Èeského lva 2003 za divácky nejúspìšnìjší film, 5. zemì, která leží èástí na
evropském a èástí na asijském kontinentu, 6. vysoká rostlina se žlutými kvìty a jedlými hlízami, která kvete jako poslední na podzim na bøehu Beèvy,
7. jméno nejúspìšnìjšího èeského desetibojaøe poslední doby, 8. specialista,
9. fotbalový nebo hokejový hráè, který má støílet góly, 10. krmné plodiny,
11. pøístroj na zaznamenávání a mìøení zemìtøesení, 12. scénický tanec
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