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Zprávy z obce
Zasedání Zastupitelstva
V letošním roce se uskuteènila
dvì zasedání zastupitelstva obce.
První se uskuteènilo 7. února 2005 a
jednalo o pìti bodech. Schválilo
smìnu pozemkù v majetku obce p.è.
287/1 a 287/2 za adekvátní èást pozemku p.è. 387 v k.ú. Grymov, který
je ve vlastnictví manželù
Ptáèkových. Dále schválilo øadu obecních smìrnic týkajících se úèetnictví. Tøetím bodem bylo rozodnutí
o vykácení øady smrkù na pozemcích
p.è. 287/1 a 287/2 s tím, že práce
provede bezúplatnì p. Ptáèek a døevní hmotu si ponechá jako náhradu
vynaložených nákladù. Dalším bodem bylo projednání postupu pøi zapùjèení èerpadla místního hasièského sboru. Zapùjèení bude možné
pouze s oprávnìnou obsluhou s tím,
že obèan, který si èerpadlo zapùjèí,
uhradí provozní náklady. To se sa-

Zprávy z obce, rozhovor
Grymovští støelci
Slovem a obrazem
Knihovna informuje

Struènì a jasnì
mozøejmì netýká pøípadù odstraòování následkù živelných pohrom.
Posledním bodem bylo pøijetí provizorního rozpoètu na 1. ètvrtletí 2005.
Druhé zasedání probìhlo v pondìlí 4. dubna 2005 a jeho hlavním bodem programu bylo odsouhlasení obecního rozpoètu na rok 2005.
Zprávu pøednesla paní starostka, která informovala, že pravidelné obecní
pøíjmy na letošní rok jsou plánovány
ve výši 855 000 Kè. Jejich hlavní
èást, 95 % tvoøí pøíjmy z daní.
Položka
tis. Kè %
Danì
809
94,6
Poplatky odpad
25
2,9
Poplatky psi
3
0,4
Správní poplatky
1
0,1
Dotace st. správa
2
0,2
Nájemné
2
0,2
Stoèné
5
0,6
Úroky
8
0,9
CELKEM
855
100
pokraèování na stranì 2

Rozhovor… tentokrát se zastupitelem
tím pøistìhoval, tak tady projelo pár
Pane Kadleèku, patøíte ke sluaut za den, dneska je nìkdy problém
žebnì nejstarším zastupitelùm, co
Vám bìhem dosavadního pùsobení cestu pøejít. Øešit se to asi dá, ale
hodnì složitì. Kdysi se mluvilo o
v zastupitelstvu udìlalo nejvìtší
obchvatu, na který ale urèitì neburadost?
dou peníze. Možná
Je to pravda, v
zastupitelstvu jsem
Když se sem pøistìhuje èlovìk by pomohly zpomauž 3. období. Asi
zvenèí, je pro nìj strašnì tìžké lovací prvky, o ktepodobnì jako ostatse “zapojit”. Mladé lidi, kteøí rých se zaèalo na
obci v poslední dodo dìdiny pøicházejí, je
ní považuji za nejpotøeba oslovit.
bì vážnì uvažovat.
vìtší úspìch plynoTaky se mi nelíbí,
fikaci, ale radost
že tu není obchod, i když je mi na
mám i z toho, že se podaøilo dát do
poøádku høištì. Pravda, dneska už to druhou stranu jasné, že za ty peníze,
které se v nìm dají vydìlat, se to dìna nìm vypadá jinak a je potøeba na
nìm zase zapracovat. Myslím, že ús- lat nedá. Myslím ale, že v Grymovì
pìch bylo i to, že se opravila cesta, i hodnì chybí místo, kde se lidi mùžou èastìji potkat. Nìkde tak funguje
když i na ní se už zase objevují díry
tøeba místní hospoda, kde se doa silnièáøi ji budou muset spravit.
A co Vám jako zastupiteli dìlá mlouvá spousta vìcí, dá se sednout a
popovídat. Jinde se konají akce, hranejvìtší starosti?
je se fotbal. U nás to býval aspoò ten
Je to hodnì hustý provoz pøes dìobchod.
dinu. Když jsem se pøed ètvrtstolepokraèování na stranì 2

Brigáda na tenisovém kurtu
V sobotu 9. dubna dopoledne se
na tenisovém kurtu uskuteèní tradièní jarní brigáda. Zájemci se mohou
informovat u Jirky Zavadila st.
Ukliïme si Grymov!
V sobotu 9. 4. se uskuteèní “úklidovì zábavná” akce pro malé i velké. Sraz je ve 14 hod. na høišti, odkud se úèastníci vydají na “lov” odpadkù, které po zimì hyzdí tøeba okolí cyklostezky u Beèvy, høištì a
další místa. Kolem 16 hod. pak
zpátky na høišti bude èekat menší
obèerstvení (kabanos, pivo, limo),
hry pro menší i vìtší, zájemci si budou moci vyzkoušet mušku pøi støelbì ze vzduchovky a budou pøedány
ceny soutìžícím v soutìži, která byla vyhlášena v minulém èísle: Moje
nejoblíbenìjší zvíøe.
Upozornìní: Pokud by v sobotu
mìlo být moc škaredì, akce by byla
pøesunuta na jiný termín. O pøípadné
zmìnì by informoval obecní rozhlas.
Pøineste si pracovní rukavice, pytle
pro všechny budou k dispozici.
Odvoz sesbíraných odpadkù zajiš•uje
obec, která také pøispívá na drobné
ceny pro sbìraèe.
Bližší informace o akci vám sdìlí
Ptáèkovi ml.

Ve druhé polovinì bøezna došlo koneènì
k oteplení, které zároveò znamenalo jarní tání bohaté snìhové nadílky. 19. bøezna se zvedla hladina Beèvy, ale díky nízkým veèerním teplotám nebylo tání tak
prudké, aby se øeka vylila z bøehù.
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Rozhovor, pokraèování
ze strany 1
Jak se díváte na souèasný spoleèenský a sportovní život obce. A
jaké vidíte možnosti do budoucna?
No, vidím to dost špatnì. Jde o to,
že to nìkdo mladší musí vzít do ruky. Každá taková vìc, která se dìlá
pro druhé lidi, dá hodnì práce, zabere èas a výsledek je nejistý. Sám to
znám z trénování mladých fotbalistù
v Prosenicích. Dvakrát týdnì trénink
a v nedìli zápas... Urèitì je škoda,
že se tøeba zrušily turnaje na hody.
Dùvod je jasný, tìch pár lidí, kteøí to
táhli, mìlo zkažené hody, pøijela rodina a oni nìco poøádali na høišti.
Navíc èasem se z toho stala zábava
hlavnì pro cizí fotbalisty a z místních tam nepøišel skoro nikdo.
Možná by to chtìlo zkusit udìlat v
sobotu odpoledne a zahrát si fotbálek jenom mezi sebou. Pobavit se.
Taky si øíkám, že je tady dost starších lidí, které by urèitì potìšilo,
kdyby se pro nì jednou za rok udìlalo malé posezení. Jen se toho nìkdo musí ujmout.
Když sem pøijde èlovìk zvenèí,
pøistìhuje se, je strašnì tìžké se “zapojit”. Mladé lidi, kteøí do dìdiny
pøicházejí, je potøeba oslovit.
Nejtìžší na tom všem je, aby se objevil nìkdo, kdo k takovým vìcem
dá impuls. Samy se nestanou.
Jak se díváte na možnosti, které dneska má nejmladší generace?
Urèitì je dobré, když mladí využívají høištì. Nìco se na nìm vybudovalo, i když teï je to dost ponièené.
Myslím, že je dùležité, aby i oni mìli zájem, aby se vìci udržovaly.
Díky za rozhovor a pøejeme hodnì
zdraví a elánu do další práce.
Stanislav Kadleèek je ženatý, èlenem zastupitelstva obce je od roku
1994.

Budoucí støelci, hasièi, nebo nìco jiného?

Zprávy..., pokraèování ze strany 1
Obsáhlejší byla èást výdajová.
Zkrácený pøehled uvádí tabulka:
Položka
tis. Kè %
Autobusy
15
1,8
Kanalizace
105
12,3
Školné
55
6,4
Knihovna
9
1,1
Sociální komise
5
0,6
Høištì
15
1,8
Veøejné osvìtlení
23
2,7
Opravy sítí
20
2,3
Územní plán
50
5,8
Nebezpeèný odpad 5
0,6
Domovní odpad
32
3,7
Vzhled obce
68
8,0
Hasièi
26
3,0
Zastupitelstvo
56
6,5
Ob. úøad bez oprav 174
20,4
Opravy ob. majetku 184
21,5
bankovní poplatky 6
0,7
Mikroregion
2
0,2
Rezerva
5
0,6
CELKEM
855
100

V èástce Kanalizace se se poèítá
se 100 tis. Kè na její opravu. Na
høišti je plánovaná oprava poškozené
buòky v hodnotì 10 tis. Kè. Další
vìtší položkou je 50 tis. urèených na
zpracování územního plánu, bez nìhož obec nemùže žádat o žádné státní dotace. Vìtšinu èástky na údržbu
vzhledu obce tvoøí oprava køíže a jeho pøesun od cesty, které pøijdou na
65 tis. Poslední významnou položkou rozpoètu je 184 tis. na opravy obecního majetku, za které je plánovaná oprava støechy na hasièské
zbrojnici, omítnutí vìže a další menší opravy.
V rámci diskuse bylo zmínìno, že
by se letos mìlo zaèít také s pøípravou zklidnìní dopravy v obci. Byl
také diskutován námìt na zøížení obecní bezdrátové sítì, umožòující
obèanùm cenovì dostupný pøístup k
rychlému internetu.

Svazarmovci v Grymovì

ce do Radslavic a do Pøerova. Po
dvou mìsících, ale aktivita znovu ochabla. Na podzim 1966 funkci
pøedsedy pøevzal Ivan Nedoma, který byl pøedsedou do roku 1968.
Pøelomová léta 1968-69
Zmìna k lepšímu nastala s volbou
dalšího pøedsedy organizace, jímž se
poèátkem zlomového roku 1968 stal
Josef Talla. Kromì tréninkù na radslavské støelnici, se grymovští støelci
zaèali také úèastnit prvních soutìží.
První výsledky, které se dochovaly v
obecní kronice, pocházejí z následujícího roku 1969, kdy grymovské
družstvo ve složení Ladislav Kuèa,
Zdenìk Martinek, Ivan Nedoma a
Pavel Talla skonèilo 7. z 11 úèastníkù 2. okresní støelecké ligy. 14. záøí
splnil Ladislav Kuèa, jako první grymovský støelec, limit III. výkonnostní tøídy. Do konce roku se to podaøilo ještì Zdeòku Martinkovi a Pavlu
Ryšánkovi. Nejúspìšnìjším støelcem
roku byl zvolen Ladislav Kuèa.
Grymovská støelnice
V roce 1969 se zrodil nápad vybudovat si støelnici v Grymovì.
Vhodnou lokalitou byla zrušená drùbežárna "drùbežka", bývalý pískový
dùl nedaleko Vrbovce. Úpravy probìhly v letech 1970-71 a støelnice

Øíká se, že co Èech to muzikant.
Ještì nedávno v Grymovì platilo, co
Grymovák, to støelec. Svazarm a
sportovní støelba naši obec proslavily daleko za jejími hranicemi. Rádi
bychom v tomto èísle zavzpomínali
na slavné èasy. Tøeba to podnítí nìkteré ze zasloužilých èlenù bývalého
Svazarmu, aby zkusili zašlou slávu
znovu oprášit a vychovat novou generaci grymovských ostrostøelcù.
Zaèalo to v roce 1958
Místní organizace Svazu pro spolupráci s armádou zkracovaného
SVAZARM, byla založena v koncem
dubna 1958. Zanedlouho tomu tedy
bude už 47 let! Prvním pøedsedou
byl zvolen Ladislav Ptáèek ml. a vedení støeleckého kroužku, který záhy
vznikl, se ujal Josef Zavadil. V roce
1959 se pøedsedou organizace stal
Vít Ryšánek, kterého v roce 1960 opìt vystøídal Ladislav Ptáèek ml.
Èinnost vìtšinou probíhala na jaøe a
v létì a spoèívala v nácviku støelby.
V roce 1962 se na další ètyøi roky
stal pøedsedou Jaroslav Pluhaø.
Významná zmìna nastala v roce
1966, kdy si grymovští Svazarmovci
zapùjèili od OV Svazarmu malorážky a zaèali chodit trénovat na støelni-2-
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Soutìž “Moje nejmilejší zvíøe

Terezka Ptáèková, 5 let

Hanièka Ptáèková, 3 roky

-5-
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Slovem a obrazem

Pøedání cen

Tipy na zajímavé knihy

aneb nezvratné dùkazy o tom, že
se v Grymovì dìje spousta vìcí!

Pøedání cen v rámci soutìže
“Moje nejoblíbenìjší zvíøe” probìhne 9. dubna v 16 hod. na høišti.

Máme pro vás opìt nìkolik tipù
na zajímavé ètení.
Pokud vás zajímá co rád jí virtuos
Václav Hudeèek, co chutnalo Janu
Werichovi nebo Marylin Monroe,
odpoví vám kniha Vladimíra
Poštulky 100 nejslavnìjších receptù svìta, v níž se dozvíte i jak tyto
dobroty pøipravit. Anglický panovník Richard III. je podle slavné
Shakespearovy hry hrbatý, bezohledný vrah, ale Jiøí Kovaøík ve své
knize Richard III. Vrah èi obì• podává trochu jiný pohled.
Taky s vámi šijou èerti ve škole,
doma nebo jinde? Tato to si urèitì
rádi pøeètete veselé pøíhody Èendy,
Aleše, Mirka a Boøíka v knížce od
Vojtìcha Steklaèe Pekelná tøída.
Pøejeme vám pøíjemnou zábavu u
tìchto a dalších knih.

Výmìna knih
Všechny ètenáøe upozoròujeme,
že v polovinì dubna získáme v rámci výmìnného systému dalších nìkolik desítek nových knih. Pøijïte se
podívat. Urèitì si mezi novinkami
vyberete nìco zajímavého!

Rychlý bezdrátový
Internet v Grymovì?
Velikonoèní klepání má v Grymovì dlouhou tradici. Dnes nabízíme jednu starší
skupinku klepaèù. Poznáte je?

Studujete nabídky poskytovatelù
tzv. rychlého Internetu a pøijdou vám
drahé? Pokud uvažujete o tom, že si
poøídíte rychlejší pøipojení, mohla
by vás zajímat zvažovaná možnost
zøízení bezdrátové obecní sítì, na
kterou byste se mohli napojit. Bližší
informace vám sdìlí L. Ptáèek v
knihovnì nebo doma (è. 26).

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

Rodinná tajenka o ceny
Grymovská Sazka aréna byla 11. února
svìdkem souboje mladší a starší gardy.
Hrálo se na mnoho tøetin a koneèné
skóre zápasu svìtové agentury nevydaly.
Ale stálo to za to!

První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku,
získá drobnou cenu.
Víte, jak dosáhnete toho, že váš mozek dostane
až 5 x více kyslíku než pøi bìžném dýchání,
vaše tìlo se uvolní, svaly se aktivují
a zrychlí se váš krevní obìh? (Tajenka)!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Od zaèátku února až do poloviny bøezna
se dalo bruslit na kluzišti na høišti.
Snímek je z 19. bøezna. Za tu dobu se
sem nauèilo chodit mnoho Grymovèákù.
Nìkteøí se tu nauèili bruslit, jiní se tady
mohli potkat se svými sousedy a všem se
tu moc líbilo. Doufejme, že i pøíští zima
bude tak pøíznivá jako letos. Ještì jednou díky všem, kteøí se o parádní bruslení zasloužili. Hlavnì Jiøím Zavadilovi
a Gelovi, Dušanu Pluhaøovi, Marku
Zemánkovi a dalším, kteøí chodili odhrnovat sníh a støíkat led.

7.
8.
9.
10.
Legenda:
1. Jiný název pro karafiát, 2. Vítìzka ankety TýTý mezi zpìvaèkami, 3.
Severské plemeno tažných psù, 4. Jeden z oficiálních jazykù v Belgii, 5.
Jedna èást Dukelského závodu, 6. Velký sudokopytník s dlouhou srstí žijící
v Tibetu, 7. Léèivá rostlina s pøízemní rùžicí listù vhodných k léèbì prùdušek, 8. Oblíbený nápoj M. Zemana, 9. Druhá èást Dukelského závodu, 10.
Jihoamerický stát, ve kterém letos èeský turista zapálil národní park.

Grymovský zpravodaj, jaro 2005, èíslo II/5, vydává Obec Grymov, náklad 50 ks. Redakce: Petra Ptáèková, Sazba a tisk: Ladislav Ptáèek
ml., distribuce: Jirka Zavadil ml. Neprodejné. Se svými pøipomínkami, dotazy a námìty pøijïte do knihovny nebo pište na ladaptacek@quick.cz.
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Svazarm... pokraèování
zaèala fungovat na jaøe 1972.
Bohužel ale nemìla pøíliš dlouhého
trvání. V roce 1975 mìla být rozšíøena, ale její pozemek místní JZD zahrnulo do tzv. rekultivací a po øadì
marných jednání tak byla støelnice v
roce 1976 zrušena a pozdìji zavezena popílkem a odpadem.
Vzduchovka, pistole a malorážka
V roce 1970 byl založen brannì
technický kroužek dorostu (BTV),
který mìl 10 èlenù. Pod vedením
Ladislava Kuèi se vìnoval hlavnì
tréninku støelby ze vzduchové pušky
vleže. Dalším rozšíøením èinnosti
bylo pøihlášení se do okresních pistoláøských soutìží. Na první soutìži
18. 4. skonèilo družstvo ve složení
M. Pluhaø a Z. Martinek na 8. místì
z 11 družstev. Nejvíce se ale èlenové
soustøedili na standardní malorážku,
ve které se jim podaøilo hned 11x
"vystøílet" III. výkonnostní tøídu.
V roce 1971 zavedl pøedseda organizace M. Pluhaø nové tréninkové
postupy, které se odrazily na zlepšených výkonech grymovských støelcù.
Ve II. malorážkové lize se družstvo
ve složení M. Pluhaø, L. Kuèa a Z.
Martinek ze 43 pøihlášených družstev umístilo na 5. místì! Stejnì úspìšní byli i pistoláøi, kteøí skonèili ve
II. okresní lize na 5. místì ze 35
družstev. Mezi dorostenci dosáhl
Antonín Martinek II. výkonnostní
tøídy ve støelbì ze vzduchovky a jako reprezentant okresu Pøerov se zúèastnil oblastní soutìže v Olomouci.
Úspìšná èinnost pokraèovala i v
roce 1972, kdy grymovská družstva
v pistoli i malorážce postoupila do I.
okresní ligy. Na Velké cenì
Radslavic utvoøilo družstvo v malorážce nový grymovský rekord 1061
bodù. Svazarmovci také uspoøádali
2. roèník velké ceny Grymova ve
støelbì ze vzduchovky a Dukelský
závod branné zdatnosti (DZBZ, nebo
taky Dukelák, kombinace bìhu a
støelby), kterého se na naší støelnici
zúèastnilo 18 závodníkù. V jednotlivých kategoriích zvítìzili Vìra
Martinková, Josef Zavadil ml. a
Josef Zavadil st.
Zlatá éra sedmdesátých let
V roce 1973 postoupil Svatopluk

Martinek do krajského pøeboru ve
støelbì z malorážky a ve støelbì ze
vzduchovky (10+40 ve stoje) vytvoøil grymovský rekord nástøelem 361
bodù, což znamenalo dosažení I. výkonnostní tøídy. Magda Martinková
ve vzduchovce vyhrála okresní pøebor a zúèastnila se krajského pøeboru
a mistrovství ÈSR. Nejvìtší úspìch
ale zaznamenal Ladislav Vitoslavský
ml., který v Dukelském závodu získal na mistrovství ÈSR skvìlé druhé
místo a støíbrnou medaili. Celkem
bìhem roku pøivezli grymovští støelci z rùzných soutìží 36 medailí! O
rok pozdìji se Josef Zavadil ml. probojoval ve støelbì ze vzduchovky na
mistrovství ÈSR, kde v družstvu Žeravic obsadil 7. místo. Hned tøi zástupci, Marie Martinková, Václav
Martinek a Svatopluk Gela, se probojovali na mistrovství ÈSR v
Dukelském závodu. Svazarmovci také poøádali již tradièní Velkou cenu
Grymova v malorážce a utkání
Radslavice-Grymov.
Mistr republiky je z Grymova!
Rok 1975 byl rokem nejvìtších
úspìchù. Václav Martinek se probojoval ve støelbì ze vzduchovky až na
federální mistrovství ÈSSR, kde se
mezi jednotlivci umístil na skvìlém
pátém místì. Ladislav Vitoslavský v
Dukelském závodì postoupil na
mistrovství ÈSR, kde vybojoval
bronz, ale na mistrovství ÈSSR zvítìzil a stal se tak mistrem republiky!
Nejvýraznìjším úspìchem roku
1976 bylo 10. místo Ladislava
Vitoslavského ml. na pøeboru ÈSR v
Dukelském závodu. Ze sportovních
úspìchù roku 1977 stojí za zmínku
napø. 6. místo Ladislava
Vitoslavského ml. na pøeboru ÈSR v
Dukelském závodu a 19. místo na
mistrovství ÈSSR. Ve støelbì ze
vzduchovky Václav Martinek skonèil 3. na krajském pøeboru dorostu a
Josef Zavadil ml. obsadil stejné místo v kategorii juniorù. Vedle støelectví zøizoval Svazarm také fotografický kroužek školákù pod vedením
Zdeòka Martinka.
V roce 1978 bylo nejlepším umístìním 2. místo Václava Martinka
mezi juniory v krajském pøeboru
vzduchovkáøù. Již ponìkolikáté se na
høišti na Vrbovci konala Velká cena
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mládeže ve støelbì ze vzduchovky,
na níž skonèilo grymovské družstvo
ètvrté. Sedmdesátá léta uzavøel postup grymovského družstva do krajské ligy v malorážce, kde skonèilo
na 5. místì.
Nejen støelba
Za pozornost stojí také ostatní èinnost. Významnou aktivitou let 1977
a 78 bylo postavení tenisového kurtu
na høišti na Vrbovci a pomoc pøi budování støelnice v Radslavicích.
Grymovští svazarmovci soupeøili s
radslavskými kolegy nejen ve støelbì, ale i v ledním hokeji. V rámci
dne dìtí na høišti pravidelnì poøádali
soutìž pro dìti ve støelbì ze vzduchovky, spolu s hasièi a SSM poøádali ples, zábavu, 2 diskotéky, sbìr
železného šrotu apod. Tato bohatá
èinnost odpovídalo síle organizace,
která mìla na pøelomu 70. a 80. let
pøes 30(!) èlenù, vìtšinu mladších 30
let.
80. léta - držení pozic
Po úspìšných 70. letech došlo ke
generaèní obmìnì. Pøední støelci odešli na vojnu, stavìli vlastní domy,
zakládali rodiny. Grymovská družstva ale i nadále zùstávala v popøedí
okresních a krajských soutìží jak v
malorážce, tak ve vzduchovce a v pistoli. V letech 1982 až 1987 soutìžilo 1 družstvo v krajské malorážkové
lize a zpravidla po 2 družstvech v 1.
a 2. okresní lize. Jedno družstvo bojovalo ve 2. okresní lize v malorážkové pistoli. Pøes zimu se støílela
vzduchovková liga. Do roku 1990
probìhlo 15 roèníkù Velké ceny
Grymova ve støelbì z malorážky. V
Dukelském závodì se soutìžilo do
roku 1982 a pak až v roce 1989.
Vedle sportovní èinnosti Svazarm
poøádal zábavy (1982, 83), besídky
pro dìti s promítáním filmù (1983,
84) až do roku 1988 turnaj v minikopané na hody a do roku 1987 hodový
turnaj v tenisu. Èinnost organizace
ale poznamenalo náhlé úmrtí dlouholetého pøedsedy ZO Ing. Miroslava
Pluhaøe, v roce 1989. Jeho nástupcem se stal Ing. Ladislav
Vitoslavský.
90. léta - postupný útlum
Po rozpadu celostátní organizace
Svazarmu v roce 1990 se grymovská
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Svazarm... dokonèení
organizace zaèlenila do nové
Asociace víceúèelových ZO technických sportù a èinností ÈR. V roce
1991 pøestal bývalý Svazarm zajišťovat provoz tenisového kurtu a støeleckých soutìží se úèastnili hlavnì
mladí borci (7 dorostencù) a jen 2-3
v kategorii dospìlých. Svùj podíl na
tom mìl rozpad okresních soutìží,
nedostatek financí organizace a èasu
starších støelcù. Náklady na jednu ránu, které bývaly kolem 6-8 haléøù
dosáhly v roce 1992 70 až 80 haléøù,
takže jedna soutìž pøišla organizaci
jen na støelivu na nìkolik stovek korun. Pøesto se soutìží nadále úèastnilo asi 10 støelcù, pøedevším z øad
mládeže. V roce 1993 se grymovští
støelci úèastnili dvou ligových soutìží a tradièního memoriálu J. Lukáše
v Radslavicích. Nejlepších výsledkù
tady dosáhl Václav Martinek, který
byl mezi muži 7. a Dáša Kuèová,
která mezi dorostenci obsadila 3.
místo. V záøí probìhl už 18. roèník
Velké ceny Grymova. Grymovské

družstvo vedené Kristinou
Martinkovou skonèilo druhé. V roce
1994 støílelo 11 støelcù. Støelecký
sport na okrese dále upadal a 5 grymovských juniorù mohlo soutìžit
prakticky už jen s juniory SSK
Policie Pøerov. Ostatní družstva zanikla. Na podzim probìhl poslední
19. roèník Velké ceny Grymova.
Nejlepších výsledkù v roce 1995
dosahoval Pavel Talla ml., který byl
spolu s Kristinou Martinkovou,
Zdeòkem Martinkem a Jarmilou
Kuèovou souèástí vítìzného družstva
ligové soutìže a mezi jednotlivci
skonèil na 2. místì. Úspìch potvrdil
i na Memoriálu J. Lukáše v
Radslavicích, kde za sebou nechal
nejlepší juniory SSK Policie Pøerov
a zvítìzil. V roce 1996 byly zakoupeny nové vzduchové pušky a pistole, takže 8 støelcù rozšíøilo svou èinnost i o vzduchové zbranì. Èinnost v
nezmìnìném rozsahu pokraèovala i
v roce 1997. Zlom nastal v roce
1998, kdy se grymovští støelci vzhledem ke studijním povinnostem mla-

dých závodníkù poprvé po 30 letech
nezúèastnili žádných závodù. O rok
pozdìji sice ještì na memoriálu J.
Lukáše v Radslavicích Dáša Kuèová
mezi ženami zvítìzila a Ing. Ladislav
Kuèa byl tøetí v kategorii mužù, ale
tím organizovaná èinnost støelcù v
podstatì ustává.
Závìrem
Taková je tedy struèná historie
nejslavnìjší sportovní èinnosti v naší
malé obci. Co dodat. Snad jen to, že
je mnohem lepší zažít atmosféru na
støelnici, pokusit se maximálnì soustøedit, aby èlovìk ránu "nestrhl", férovì soutìžit se svými soupeøi, pøekonávat sám sebe i druhé, než sedìt
na zadku u blikající obrazovky, která
nabízí jen slabou náhražku v podobì
poèítaèových "støíleèek".
Mlaïoši, pøijïte si to zkusit. Že
nevíte kdy a kam? Vzduchovku
mùžete vyzkoušet už v sobotu 9.
dubna na høišti a tam se taky dovíte, jak si mùžete zkusit poøádnou
malorážku. Pøijïte a uvidíte!

Soutìž “Moje nejmilejší
zvíøe
Kunu lesní jsem si vybral díky její hbitosti, rychlosti a chytrosti, èímž znázoròuje mùj charakter.
Autor: Petr Kopecký, 11 let

Anakonda - teorie nebo pravda?
Jak vznikly anakondy.
Žil byl jeden krokodýl a ten byl vegetarián. A nesnášel, když nìkdo jedl žížaly a
proto když pøišel rybáø k øece a chtìl lovit a návnada byla žížala, tak ji vzal z
háèku, ale nesnìdl, odnesl ji do pralesa
na urèité místo a tam se hromadily.
O 2000 let pozdìji
Žil byl jeden kluk. A ten kluk ml poøád
po ruce lepidlo, oranžovou a èernou
barvu. A našel místo kde pøed 2000 let
dával krokodýl žížaly. A kluk dostal divný nápad. Slepil všechny dohromady.
Pøetøel oranžovou barvou a udìlal na
nich èerné fleky.
A TAK VZNIKLY anakondy.
Autor: David Gücklhorn, 10 let
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