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Zprávy z obce
Zasedání Zastupitelstva
Dne 25. 10. 2004 se konalo veøejné zasedání Zastupitelstva obce. Na
programu byly ètyøi body - projednání konceptu územního plánu obce, úpravy rozpoètu na rok 2004, dopravní problémy obce a rùzné.
Koncept územního plánu byl projednán bez pøipomínek a postpoupen
k dalšímu jednání, které probìhlo
2. 11. 2004 na Mìstském úøadì
v Pøerovì.
Èástka 27 000 Kè, o kterou byly
navýšeny pøíjmy obce, byla rozdìlena
mezi jednotlivé kapitoly, o nejvyšší
èástku 10 000 Kè byl posílen pøíspìvek hasièùm na nákup nového èerpadla.
Diskutovalo se o stížnostech obèanù týkajících se bezpeènosti silnièního provozu v obci, pøedevším pak nevyhovující zastávky autobusu ve smì-

zprávy z obce, rozhovor
obrazová soutìž
Knihovna slaví osmdesát!
knihovna informuje

Struènì a jasnì
ru na Pøerov. Bylo navrhováno snížit
rychlost provozu umístìním zpomalovacích prvkù, jako jsou ostrùvky pro
pøechod chodcù a podobnì.
Obecní úøad na základì stížností
obèanù a stanoviska Dopravního inspektorátu Policie ÈR zajistí vykácení
jehliènanù na obecním pozemku pøed
domem paní Èernoškové. Dùvodem
je fakt, že stromy brání ve výhledu
v nepøehledném úseku silnice a zvyšují nebezpeèí dopravní nehody.
Kontrola prùtoènosti obecní
kanalizace
Na základì stížností obèanù na
prùtoènost hlavní stoky kanalizace
pøi pøívalových deštích zajistil obecní úøad tzv. kamerový monitoring.
Kontrola byla provedena v srpnu
2004 v úseku mezi køižovatkami
s místními

pokraèování na stranì 2

Rozhovor… tentokrát se zastupitelem
Jiøí, v zastupitelstvu pùsobíš už kající na autobus dost nepøíjemný
øadu let. Co Ti bìhem Tvého pùso- a vzhledem k hustotì místního provozu i nebezpeèný.
bení v samosprávì obce dosud udìlalo nejvìtší radost?
Již øadu let se živíš jako souNemám nic konkrétního. Já myskromý podnikatel. Mùže obec nìlím, že za každého volebního období jak pomoci vytvoøit dobré podse udìlalo dost práce, nìkterá byla
mínky pro podnikání?
vidìt víc, jiná, a to
Možná v èem
Plesy, zábavy, hodové oslavy èi
zvlášť ta administ- sportovní odpoledne, to byly akce, by obec mohla porativní, ménì, ale
moci, je posílení
o kterých se dlouho povídalo.
stále se nìco dìje
Doufám, že se nìkteré z nich zase elektrického vedea to mì tìší. Tìší
ní a vybudování
podaøí oprášit.
mì, že má Grymov
èistírny odpadních
stále statut samostatné obce, že se ta- vod. Ale i souèasný stav dává spousdy najdou lidé, kterým nevadí obìto- tu možností na zøízení rùzných dílen,
vat nìjaký ten volný èas ve prospìch provozoven nebo obchùdkù.
obce èi obecního zastupitelstva.
Problém je v tom, že se lidé do podnikání nehrnou jako døív, protože viA co Ti jako zastupiteli dìlá
dí, že je to stojí spoustu èasu, spousnejvìtší starosti?
Nejvìtší starosti mi dìlá stav auto- tu práce, ale penìz mnohdy spousta
busové zastávky smìrem do Pøerova, není. Navíc po vstupu do EU se podkterá byla na souèasné místo pøemís- mínky pro podnikání hodnì zpøísnily, s množstvím pøedpisù si musí
tìna doèasnì a zatím to tak zùstalo.
podnikatel
Pøitom tento stav je pro obèany èe-
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Vše nejlepší jubilantùm
Dne 31. srpna oslavil 70. narozeniny František Kubját z è.p. 35, èlen
zastupitelstva obce. Gratulujeme!
Opustili nás, vzpomínáme...
Dne 15. 10. 2004 zemøel ve vìku
76 let Ladislav Vitoslavský.
Vítáme nové Grymováky
Dne 11. 11. 2004 se narodil Jan
Ptáèek. Pøejeme mu hodnì zdraví!
Výsledky voleb do krajských zastupitelstev a senátu ÈR
Ve dnech 5. a 6. listopadu se v
naší republice uskuteènily volby do
krajských zstupitelstev a ve tøetinì
volebních obvodù také do Senátu
Parlamentu Èeské republiky.
Podobnì jako jinde se ani v naší obci netìšily velkému zájmu volièù.
Ze 113 jich k volebním urnám pøišlo 27, což pøedstavuje volební úèast pouhých 23 %. Nejvíce hlasù
(10) získala ODS, na druhém a tøetím místì skonèily se ètyømi hlasy
Sdružení nezávislých kandidátù a
KSÈM, tøi hlasy získala ÈSSD. Po
dvou hlasech si odnesly strany
KDU-ÈSL, Evropští demokraté a
Nezávislí.

Koncem léta jsme mohli nad Grymovem
vidìt tiše plout i tento krásný balón.
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Rozhovor, pokraèování
ze strany 1
èi firma poradit sama, tam obec nepomùže.
Jak se díváš na souèasný sportovní a spoleèenský život naší obce
a možnosti jeho rozvoje do budoucna?
Malá vesnice, málo sportovcù, ale
stále se to drží. Nìjaký pohyb na
høišti vidìt je, øekl bych, že kromì
Svazarmu, je to tady se sportem stejné jako pøed x lety (tedy za mých
mladých let). Zato spoleèenský život
ten pokulhává, no vlastnì ochrnul.
Plesy, zábavy, hodové oslavy èi
sportovní odpoledne, to byly akce,
o kterých se dlouho povídalo. Je to
samozøejmì škoda, že ubývá možností, kdy se obèané sejdou, pobaví
a utuží sousedské vztahy. Je pravda,
že je s tím i spousta organizaèních
starostí, ale já doufám, že se zase
nìkdo najde - a nezùstane sám - kdo
pomùže oprášit nìkteré z tìchto akcí, protože ty k vesnici patøí
a Grymov pøece vesnice je. Tak co
Vy na to obèané?
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme hodnì
elánu do další práce.
Jiøí Zavadil je ženatý a má 2 dìti. Je
podnikatel, èlen zatupitelstva obce od
roku 1994 a v letech
1998-2002 pùsobil
jako místostarosta.

Zprávy..., pokraèování ze strany 1
komunikacemi u kaple (odboèka do
Placu) a na Vrbovec.
Monitoring neprokázal v kontrolovaném úseku pøekážky prùtoènosti
ani poškození potrubí. Pøípadné poškození potrubí, propad èi pøekážky
v prùtoènosti lze proto pøedpokládat
v úseku smìrem na Vrbovec. Jelikož
je tento úsek bez revizních kanalizaèních šachet, bude nutno po vytýèení stoky v terénu postavit nìkolik
nových kanalizaèních šachet, ze kterých bude proveden monitoring mezilehlých úsekù mezi šachtami.
Zjištìná poškození v konkrétních
místech budou následnì opravena.
Uvedené opravy kanalizace vèetnì
kamerového monitoringu budou realizovány v roce 2005.
Oprava kamenného køíže u mlýna
V rozpoètu obce na rok 2004 byla
vyèlenìna èástka na opravu kamenného køíže u mlýna. Tento køíž, umístìný v blízkosti frekventované
komunikace, je dlouhodobì poškozován nepøíznivými vlivy dopravy
(výfukovými
plyny, solí) a navíc se základový
blok vlivem
zvyšování úrovnì komunikace
a okolí ocitl pod
úrovní terénu.
Byl zpracovaný
projekt, který
pøedpokládá restaurátorské prá-
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ce na køíži s jeho souèasným pøemístìním dále od komunikace na obecní
pozemek è. 287/2.
V souèasné dobì probìhlo standardní stavební øízení, avšak vzhledem k opakovaným odvoláním vlastníka sousedního pozemku p.è. 53/4
se jednání protahují a v souèasné dobì je dokumentace a stavební povolení na pøezkumu na Krajském úøadì
Olomouckého kraje. Vzhledem
k tìmto prùtahùm nelze pøedpokládat realizaci opravy køíže v letošním
roce.
V pøípadì, že orgány státní správy
rozhodnou, že stavební povolení je
právoplatné a podávaná odvolání zamítnou, bude oprava køíže realizována podle projektu v roce 2005.
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Knihovna slaví osmdesát
V letošním roce to bude už osmdesát let, co mají všichni grymovští
obèané možnost pùjèovat si knihy
v místní knihovnì. Za tu dobu prošlo knihovnou nìkolik generací
ètenáøù, nìkolikrát se obmìnily
pùjèované knihy a knihovna se nìkolikrát pøestìhovala. Vždy se ale
našli lidé, kteøí byli ochotní knihy
pùjèovat i èíst. A to je dobøe.
Historie
Jaké byly úplné zaèátky?
V Grymovì byla knihovna zøízena
v roce 1924 a prvním knihovníkem
byl ustanoven Antonín Chytil, rolník
z è. p. 30. Knihovna byla umístìna
v síni domu è. 30 a první knihy byly
zakoupeny za peníze “ztržené za pùjèování knih, platí se 20 haléøù za

knihu, z darovaného výtìžku ze zábavy a z pøíspìvku obce, roènì 91
Kè.” Koncem prosince 1957 se pøestìhovala kanceláø MNV a zároveò
i Místní lidová knihovna do novì postavené budovy požární zbrojnice.
V r. 1959 pøevzali starost o knihovnu
Vít Ryšánek a Milan Zdráhal, neboť
dosavadní knihovník František
Chytil se musel pro zaneprázdnìnost
této funkce vzdát. Poèet knih se zvyšoval: v roce 1959 bylo v knihovnì
již 721 knih, v roce 1961 1260 knih,
v roce 1972 1930 knih, v roce 1976
2292 knih. Poèet pùjèených knih kolísal: v roce 1959 se pùjèilo 541
knih, roce 1972 1391 knih, v roce
1983 nejvíce 2159 knih, pak poèet

vypùjèek klesá v roce 1990 1565
knih, v roce 2000 623 knih a za
první pololetí letošního roku bylo
ètenáøùm zapùjèeno 266 knih a èasopisù, což je o 42 více než loni.
Poèet obyvatel se v naší vesnici
pohybuje stále mezi 120-170 obèany, a poèet ètenáøù klesl z 50 na
20.
U pøíležitosti 40 let nepøetržité
èinnosti knihovníka a obecního
kronikáøe udìlilo Obecní zastupitelstvo Grymov v roce 1999 kronikáøi a knihovníkovi Ing. Milanovi
Zdráhalovi èestné obèanství obce
Grymov.
Milan Zdráhal nás ale pøed rokem neèekanì opustil a tak se stala
v poøadí pátou knihovnicí Petra
Ptáèková.
Souèasnost
Bìhem posledního roku doznala
grymovská knihovna nìkolik zmìn.
Nejenže byla vybavena novým regálem a žaluziemi, pøedevším došlo
k revizi a obmìnì knižního fondu.
Dnes je pro každého, kdo má rád
knížky, pøipravena knihovna s pøehlednì uloženými 2 056 tituly.
Koncem øíjna probìhla pravidelná
výmìna knih z pøerovské knihovny,
takže pøibylo asi 150 nových titulù.
Pøijïte se podívat a vybrat si podle
vlastního zájmu.
Výtvarná soutìž
K 80. výroèí založení knihovny se
uskuteènila výtvarná soutìž “Jak vidím Grymov”, pro dìti do 15 let.
Sami máte možnost posoudit výtvory
odvážných soutìžících. Protože se
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nám velice líbily obrázky všech zúèasnìných malíøù, chceme je také
všechny odmìnit a proto si prosím
Kristýnko, Martine, Davide, Petøe,
Lukášku, Terezko a Hanièko pøijïte
v pondìlí 30. 11. do knihovny (18-20
hod) vyzvednout výhru. Rádi bychom podìkovali sponzorùm soutìže
- Obci Grymov a firmì cyklosport
V+P Chropynì.
Do soutìže “Jak vidím Grymov” pøišlo
pìt obrázkù od Petra Kopeckého, 11 let
(protìjší strana dole vpravo), Kristýnky
Benešové, 10 let (protìjší strana nahoøe),
Martina Kopeckého, 10 let, (protìjší strana uprostøed), Divida Gücklhorna, 9 let
(protìjší strana dole vlevo), Terezky
Ptáèkové, 5 let (vlevo), Lukáška Kuèery,
5 let (nahoøe) a Hanièky Ptáèkové, 3 roky
(vpravo dole).
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Otevírací doba knihovny je každé
pondìlí od 18 do 20 hodin.

Co nového v knihovnì?
Výsledky ankety “Moje kniha”
Nìkteøí z vás se letos poèátkem
øíjna zùèastnili ankety o nejoblíbenìjší knihu obyvatel Èeské republiky, která se konala v rámci Týdne
knihoven. A jak všechno dopadlo?
První skonèil èarodìjnický uèeò
Harry Potter od J. K. Rowlingové,
druhé místo obsadil Pán prstenù, od
J. R. R. Tolkiena a na tøetím místì
skonèila kniha knih Bible. Ètvrtý
Saturnin od Zdeòka Jirotky vlastnì
zvítìzil mezi èeskými knihami, o
jedno místo za ním skonèila Babièka
Boženy Nìmcové, šestý Egypťan
Sinuhet od Miky Waltariho a sedmý
byl Malý princ od Antoina de SaintExupéry. Osmé a deváté místo patøí
dvìma románùm od jedné autorky Betty MacDonnaldové. Osmý byl
Co život dal a vzal a deváté místo
obsadila kniha Vejce a já. Koneènì
desáté skonèily Dìti z Bullerbynu od
Astrid Lindgrenové. Co k výsledkùm dodat? Je dobøe, že první dvì
místa patøí knížkám oblíbeným hlavnì mezi mladými. Znamená to, že si
mezi uèením, sporty, hrami na poèítaèi, televizí nacházejí èas i na ètení.

Pøedstavujeme zajímavé knihy
Od letního èísla zpravodaje pøibylo do knihovny mnoho nových
a zajímavých knih.
Zájemce o místní historii potìší
kniha 725 let obce Prosenice. Z další nauèné literatury vás chci upozornit na kuchaøku Nejoblíbenìjší
mouèníky naší rodiny nebo na bohatì ilustrovanou knihu Praktický
domácí kutil. Pokud na své zahrádce chcete využívat vzájemných vztahù mezi rostlinami, mohli byste se
pouèit v knize Rùže milují èesnek.
Milovníkùm rostlin a to nejen léèivých je zase urèený Bylináø nebo
kniha Pivoòky. Spíše mladším ètenáøùm je urèena kniha Zajímavosti
ze svìta zvíøat.
Z beletrie v knihovnì pøibyla napøíklad detektivka od Agaty Christie

Smrt na Nilu, další z øady románù
o venkovském zvìrolékaøi od Jamese
Herriotta Zvìrolékaø má namále,
román od Haliny Pawlowské
Zoufalé ženy dìlají zoufalé èiny.
Ètenáøky jistì potìší také další kniha
z pera Danielle Steelové Polibek.
Každému, kdo se chce od srdce zasmát jsou urèeny Židovské anekdoty
uspoøádané Pavlem Kantorkem.
Mladší ètenáøe potìší klasická verneovka Dvacet tisíc mil pod moøem,
další pøíhody nejslavnìjšího Gala od
René Goscinyho Asterix na Korsice,
pøíbìh z dávné minulosti Lovci mamutù od Eduarda Štorcha nebo pohádková knížka o nezbedném pavoukovi Pavouèek Provazníèek od Inky
Ciprové.
Zaènìte zimu s dobrou knížkou!

Rodinná tajenka o ceny
První luštitel, kteý pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku, získá drobnou cenu.
Krokodýl, který sežere tvého nepøítele, ještì nemusí být .............................
(Africké pøísloví)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

I když to na zahradách tak nevypadalo,
bylo posledních nìkolik mìsícù pomìrnì
vlhkých. V èervnu spadlo 94 mm srážek,
v èervenci 36, v srpnu jen 28, v záøí 45
a v øíjnu 72 mm. Za pìt mìsícù je to
prùmìrnì 55 mm.

Legenda:
1. Pohyblivá èást elektromotoru 2. zemìdìlská plodina zpracovávaná v
Prosenicích, 3. moøská okurka, 4. mìsto, ve kterém od listopadu hraje
Jaromír Jágr, 5. léèivá rostlina, nejbohatší zdroj vitamínu C, vhodný proti
zánìtùm ledvin a moèových cest, 6. astrologické znamení od 23. øíjna do 21.
listopadu, 7. proud horké vody a páry vystøikující v pravidelných intervalech
nad zemský povrch, 8. jméno skøítka z Fanfárie, který vystupuje v Kouzelné
školce, 9. mozková buòka, 10. sport, spojující plavání, jízdu na kole a bìh,
11. poslední film režiséra Jana Høebejka, 12. èeský název oregána
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