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Zprávy z obce
Zasedání Zastupitelstva
Od konce prázdnin probìhla ètyøi
zasedání zastupitelstva.
Záøí
První bylo 26. záøí a na programu
byly tøi hlavní body - Internet, oprava kanalizace a oprava Obecního úøadu - a rùzné. 1. Nejdøíve byla na
základì vyhodnocení nabídek na vybudování bezdrátového internetu v
obci Grymov vybrána a schválena
nabídka KTV Pøerov. Schválená spoluúèast Obce Grymov byla ve výši
cca 10 000,- Kè. 2. Ke zpracovanému projektu na opravu kanalizaèních
šachet v ulici Na Vrbovec byly pøijaty 3 nabídky od firem, z nichž byla
vybrána jako nejvýhodnìjší nabídka
Všeobecné stavební Pøerov - pøi cenì
za 1 šachtu 35 741,- Kè (zbylé nabídky byly na 40, resp. 50 tis. za
šachtu). V rámci smlouvy budou realizovány pouze 2 šachty v horní èásti
úseku od krajské silnice, v dolním úseku a dále je nutno provìøit, zda pøi
zvýšené hladinì v Beèvì a tím i v
kanalizaci nedojde k zaplavení území vodou z kanalizace pøes poklopy
šachet. Po provìøení lze tyto šachty

realizovat èasovì nezávisle na šachtách v horním úseku. 3. Oprava objektu Obecního úøadu. Probíhá oprava fasády na vìži požární zbrojnice
dle smlouvy o dílo. Pøi projednání
bylo schváleno rozšíøení smlouvy o
drobnou opravu zídky, navazující na
objekt OÚ. Oprava žumpy za
Obecním úøadem bude realizována
samostatnì, pøedpoklad v roce 2006.
4. Ostatní - v diskusi o protipovodòových opatøeních v katastru obce
Grymov bylo pøítomnými doporuèeno sledovat pravidelné opravy krajské silnice za mostem smìrem na
Prosenice a písemnì žádat správce
komunikace o nezvyšování nivelety.
Jde o to, že by zvyšování silnice
mohlo významnì zhoršit situaci v
obci Grymov v dobì pøípadných povodní.
Øíjen
Druhé zasedání se uskuteènilo 31.
øíjna a zabývalo se hlavnì zajištìním
úklidu spadaného listí, prùbìhem oprav budovy požární zbrojnice a prodejem buòky za obchodem. 1. Bylo
dohodnuto, že Obecní úøad zajistí
pro úklid

pokraèování na stranì 3
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Úvodem
Vážení ètenáøi, èlovìk míní a život mìní. Pùvodnì jsme plánovali, že toto èíslo vyjde na podzim,
ale termín se posunoval a posunoval, až jsme se rozhodli vydat
dvojèíslo podzim-zima. Od jara se
zase vrátíme k ètvrtletnímu rytmu. Doufáme, že vás potìší vìtší
rozsah tohoto dvojèísla.

Struènì a jasnì
Gratulujeme k životnímu jubileu
Dne 18. srpna oslavila 80 let paní Anežka Martinková. Pøejeme
pevné zdraví do dalších let.
Gratulujeme k sòatku
Dne 25. èervna se provdala Ilona
Tallová za Jana Poláka. Gratulujeme
a pøejme hodnì štìstí.
Vítáme v obci!
Dne 8. listopadu se narodila
Anièka Gelová. Malé Anièce i rodièùm pøejeme hodnì zdraví a radosti
ze života.
Dne 1. èervence se do obce pøistìhoval pan Jiøí Bachlet a 10. øíjna
pan Tomáš Janota. Pøejeme jim, ať
se jim tady líbí.

Rozhovor… tentokrát s majitelkou obchodu
K hlavním událostem podzimu ne- ko pro muže krátké posezení v hospochybnì patøilo znovuotevøení
podì. Prodiskutují zde drobné zprávy, zjistí si jakou má novou pracovní
obchodu. O rozhovor jsme proto
požádali jeho novou vedoucí Dášu
dobu lékaø nebo pošta, kdo se narodil, popøípadì zemKuèerovou.
Návštìva obchodu na malé vesøel.
Máš za sebou
nici je pro ženy nìco jako pro
prvních pár mìsí- muže krátké posezení v hospodì.
Prozradíš nám,
jaké máte v obcù ve znovu otevchodì další plány? Chystáte na jaøeném obchodì, jak je hodnotíš?
ro nìco nového?
Práce v obchodì se mi líbí a jsem
Našim pøáním je, aby se nám v
ráda, že pøevážná vìtšina obèanù jej
obchodì daøilo, aby sloužil nejen napro své nákupy využívá. Byla velká
škoda, že obchod byl delší dobu uza- šim obèanùm, ale zejména v letních
vøen a místní obèané byli nuceni na- mìsících i k drobnému obèerstvení
projíždìjících cyklistù. Budeme se
kupovat v okolí. Návštìva obchodu
snažit dále
na malé vesnici je pro ženy nìco japokraèování na stranì 2

První sníh pøišel letos až týden po sv.
Martinovi - 18. a 19. listopadu. Byla ho
jen troška, zato pøed Silvestrem a o ètrnáct dní pozdìji napadlo po dvaceti cm.
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Rozhovor, pokraèování ze strany 1
rozšiøovat sortiment nabízeného zboží, zavést denní prodej novin a dále
vylepšit interiér obchodu. Máme i
další plány, které zatím nechci zveøejòovat, protože ty závisí od ekonomiky obchodu a našich finanèních
možností. Snad nìèím pøekvapíme.
V Grymovì ses narodila, co øíkáš souèasnému dìní v obci?
Naše vesnice je malá, takže není
problém veškeré dìní sledovat.
Navíc pøi denním kontakty s obèany
vím, co je tìší a naopak co jim pùsobí problémy. Zdá se mi, že se dìní v
obci pomalu oživuje. Jsem ráda že se
tu staví nové domky, že se mùžu
prostøednictvím obecní sítì kdykoli
napojit na Internet, že podél Beèvy

vzniká cyklostezka, že v zimních
mìsících vyrostla na høišti “Mini
Sazka Aréna” a že v prùbìhu letošního roku se uskuteènila øada akcí pro
dìti.
Je nìco, co bys chtìla v
Grymovì zmìnit? Nìjaký neøešený
problém, který tì trápí?
Já toho sama asi moc nezmìním,
Trápí mì ale nedodržování dopravních pøedpisù v obci. Pøi pohledu z
obchodu dennì vidím, jak se tìžké
nákladní automobily v obci pøedjíždìjí bez ohledu na povolenou rychlost a plnou èáru. Silnièní provoz v
obci je znaèný a mnohdy je problém
i na pøechodu pøejít na druhou stranu. Domnívám se, že pøi trvalém
pøekraèování povolené rychlosti v
obci se dosud jen zázrakem nikomu

nic nestalo. Mám dvì malé dìti, a
proto mì tento problém trápí dvojnásob.
Co bys vzkázala grymovské
mládeži a dìtem?
V dobì mých školních let jsme se
vìnovali èinnosti ve Svazarmu, zejména jsme støíleli ze vzduchovky a
malorážky. Doba se mìní a Svazarm
už není. Pøála bych grymovské mládrži, aby mìla v obci co nejdøíve
svùj vlastní prostor, kdy by si mohla
hrát, bavit se a sportovat. Aby se našla organizace èi spolek, který by její
èinnost zastøešil. Ráda budu o tomto
dìní informovat i v prostorách obchodu.
Dìkujeme za rozhovor a pøejeme
hodnì štìstí v práci i v rodinì.

Obchod už zase slouží grymovským obèanùm!
V pondìlí 5. záøí se po témìø roèní
pøestávce znovu otevøel grymovský obchod. Hlavní zásluhu na
tom mají jeho noví majitelé - manželé Dáša a Petr Kuèerovi.
Kvalitní zboží a pøíjemná obsluha
již pøilákala vìtšinu bývalých zákazníkù obchodu. Kromì peèiva, uzenin, nápojù, mléèných výrobkù a
dalšího smíšeného zboží, si tady mùže každý koupit také èasopisy. V
pøedvánoèním období nechybìlo ani
tropické ovoce, vánoèní stromky a
štìdroveèerní kapøi. Na další zámìry
jsme se odpovìdné vedoucí, Dáši
Kuèerové, zeptali v našem rozhovoru, který najdete na stranì 1.

Dnes má obchod za sebou první
ètvrtrok nové existence. Na hodnocení je to pomìrnì krátká doba, ale
už nyní je zøejmé, že se obchod stal
vítanou službou, kterou využívá vìtšina obèanù Grymova. A co víc, obchod se stal i dùležitým spoleèenským centrem, kde se sousedé každý
den potkávají, sdìlují si novinky.
Obchod navíc napøíklad zajiš•oval
obèerstvení pøi pøedvádìcí akci, která se uskuteènila v zasedací místnosti obecního úøadu, chystal dárkové
balíèky pro nejstarší obèany nebo
vystavoval dìtské práce v rámci soutìže Kaštanobraní.

Od roku 1997 jsme byli zvyklí, že na pozemku za obchodem stojí dvì obecní buòky, které poskytly útoèištì manželùm Svozilovým,
jejichž dùm znièila povodeò. Buòka svému úèelu posloužila a v listopadu zmìnila majitele i místo.
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Zprávy..., pokraèování ze strany 1
spadaného listí velkoobjemový kontejner, který bude pøistaven v prostoru u kaple a v Place. 2. Starostka obce seznámila pøítomné s postupem
prací na opravì požární zbrojnice, oprava vìže je pøed dokonèením,
klempíøské práce budou provedeny v
titan zinku. Soubìžnì probíhá montáž bezdrátového internetu. 3. V listopadu se pøedpokládá zahájení opravy kanalizace, závisí na stanovisku dodavatele. 4. V prùbìhu mìsíce
øíjna, na základì vyvìšené nabídky
obce se ohlásili zájemci o odkoupení
buòky. Vzhledem k tomu, že byly
splnìny podmínky zákona pro prodej
majetku obce, bylo po projednání v
zastupitelstvu schválen prodej za odhadní cenu.
Listopad
Tøetí zasedání zastupitelstva probìhlo 28. listopadu a mìlo velmi bohatý program. 1. Z dùvodu pøesunu
realizace nìkterých akcí, plateb za
provedené práce a prodej bunìk bylo
navrženo a zastupitelstvem schváleno navýšení obecních pøíjmù o 199
tis. Kè a ponížení výdajù o 151 tis.
Kè. 2. Na základì žádosti organizace
ÚSP Denní pobyt Pøerov, ve kterém
je klientem 1 obèan obce Grymov,
bylo dohodnuto a schváleno poskytnout pøíspìvek na provoz za rok
2005 ve výši 4000,- Kè, což odpovídá výši pøíspìvku na 1 žáka Základní
školy. 3. Byl schválen zámìr elektronicky zabezpeèit budovu Obecního

úøadu, konkrétní zpùsob ochrany objektu bude projednán s Emos Pøerov.
4. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem mikroregionu Pobeèví na založení MAS (Místní akèní skupiny) a
pøístupu k podopatøení LEADER+ v
rámci Operaèního programu Rozvoj
venkova a multifunkèního zemìdìlství. Vzhledem k absenci jakýchkoliv informací o dané problematice
zastupitelé vzali bod programu na
vìdomí. 5. Zastupitelé byli seznámeni s návrhem zmìny územního plánu
Radslavic v souvislosti s plánovanou
cyklostezkou. Cyklostezka má být
vedená podél silnice III/43415 (od
Radslavic smìrem k mostu pøes
Beèvu). Zmìna ÚP Radslavic byla
vzata na vìdomí, úsek cyklostezky v
kú. Grymov lze zohlednit v pøíp. budoucích zmìnách ÚP Grymova. 6.
Po odstranìní bunìk za prodejnou
potravin je nutno znovu obnovit drátìné oplocení, zrušené z dùvodu umístìní bunìk v roce 1997. Zpùsob
realizace bude dohodnut s novým
vlastníkem pozemku, zastupitelstvo
souhlasí s realizací oplocení na náklady obce Grymov. 7. Byl schválen
návrh vybavit knihovnu novým stolem pro kopírku a provést opravu
polic na knihy. 8. Byla podána informace o dokonèení fasády hasièské
zbrojnice v cenì 165 000,- Kè a dokonèení instalace rychlého internetu.
Prosinec
Na závìr roku probìhlo dne 28.
prosince tradièní veøejné zasedání
zastupitelstva. Kromì zastupitelù se

jej zúèastnilo asi deset obèanù. 1.
Po zahájení seznámila p. starostka
obce pøítomné s èinností obce v roce
2005 s vyhodnocením plánovaných
akcí i jejich realizace. Rovnìž byla
vyzdvižena aktivita obèanù, zajišťujících sportovní èinnost v obci i akce
pro dìti. 2. Na návrh paní starostky
byla vedena diskuse o úpravì odmìn
za funkce zastupitelù obce dle naøízení vlády è. 337/2004. Vzhledem k
tomu, že kontrolní orgány Krajského
úøadu opakovanì upozoròují, že stávající nízká výše odmìn neodpovídá
uvedenému usnesení vlády, zastupitelstvo obce schválilo po projednání
provedení úprav odmìn v souladu s
usnesením è. 337/2004 Sb. 3. Byl
schválen návrh na provizorní rozpoèet na mìsíce 1-3 roku 2006 ve výši
3/12 rozpoètu z roku 2005. 4.
Vzhledem ke kapacitnímu vytížení
Pøerovské stavební spoleènosti nebylo možno realizovat opravu kanalizace v ulici Na vrbovec v listopadu
2005. Po projednání bylo schváleno
obnovit jednání na realizaci s touto
spoleèností a uzavøít smlouvu na realizaci s termíny v 1. pololetí 2006. 5.
Byla projednána a schválena smlouva mezi KÚ Olomouckého kraje a
Obcí Grymov o výpùjèce poèítaèového vybavení knihovny v rámci
krajského projektu "Internetizace
knihoven". Obsah smlouvy byl
schválen bez pøipomínek.
Následovalo drobné obèerstvení a
neformální diskuse obèanù.

Vìž požární zbrojnice, která je nejvyšším bodem v obci, byla dokonèena v listopadu 1959. Nové støechy a fasády se tedy doèkala
pøesnì po 47 letech.
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Rychlý Internet v Grymovì? Koneènì...
Když jdete po Grymovì, mùžete si
všimnout, že na hasièské vìži pøibyl
stožár se dvìma anténami a další nové “krabièky” mùžete vidìt na støechách øady domù. Jsou to neklamné
známky toho, že k nám dorazil vysokorychlostní bezdrátový internet.
Koneènì.
Jen si to struènì zopakujme. O zavedení rychlého internetu do
Grymova se zaèalo mluvit na jaøe.
Nejdøíve byla ve høe olomoucká firma Fofrnet. Po delším uhánìní pøipravila nabídku, o níž se jednalo i na
obci. Když bylo vše dojednáno, firma zjistila, že z hasièské vìže nedohlédne na žádný se svých bodù, které
má v okolí. Zaèala zdlouhavá jednání o umístìní antény na nìkterý z
pøerovských komínù nebo na prosenské cukrové silo. Vše nakonec zaèátkem záøí vyznìlo do ztracena.
Zaèalo se tedy hledat náhradní øešení. Díky kontaktùm Ing. Grée se
do hry dostala Kabelová televize
Pøerov a zájem projevil rovnìž provozovatel bezdrátového Internetu v
okolních obcích, firma Privatnet.
V polovinì záøí byla pøedložena

konkrétní nabídka Kabelové televize,
kterou zastupitelstvo na svém jednání koncem záøí schválilo. Zájem projevilo 14 domácností, což na malý
Grymov byl úctyhodný poèet, a tak v
pùlce øíjna mohla zaèít fáze realizace. Ukázalo se ale, že signál nelze
pøivést z Radslavic, jak bylo pùvodnì zamýšleno, a tak byla zvolena náhradní varianta - signál ze støechy
Meopty.

Vysílaè se na novì opravené støeše
objevil 21. listopadu, dne 22. listopadu se uskuteènila schùzka zájemcù s
pracovníkem Kabelové televize
Pøerov p. Fenzem, na níž byly rozdány závazné pøihlášky. Vlastní instalaci pøípojek realizovala pøerovská firma EMOS na pøelomu listopadu a
prosince. Prvních nìkolik týdnù si uživatelé mohli užívat rychlosti, která
dosahovala až 4 Mbs. Po ukonèení
testování byla rychlost omezena na
dohodnutých 256 Kbs.

Dne 22. listopadu se uskuteènila na obecním úøadì schùzka zájemcù o pøipojení s pracovníkem Kabelové televize Pøerov p. Fenzem.

Telefonování zadarmo, aneb k èemu taky mùže být (rychlý) Internet
Zkušení uživatelé Internetu jistì vìdí, co se skrývá pod zkratkou VoIP telefonování po Internetu. K èemu
je, jak funguje a je skuteènì zadarmo? Na tyto otázky se vám pokusíme na základì vlastní - èerstvé zkušenosti odpovìdìt.
Pøed nìjakou dobou se na mì známý obrátil s dotazem, jestli mám
skypa. Tušil jsem, že je to telefonování po Internetu, ale dál jsem to nijak neøešil. Dotazù ale pøibývalo, a
tak jsem si øekl, že to vyzkouším. Na
stránkách www.skyper.cz, jsem našel
program skype (asi 7 Mb) a bìhem
chvilky si jej stáhl a nainstaloval.
Mikrofónek i bednièky jsem mìl.
Když jsem program spustil, prohledal moje osobní kontakty a zjistil,
že nìkolik z nich skypa má. Poslal
jim tedy automaticky žádost o mé
zaøazení do jejich seznamù, což vìtšina z nich udìlala a už jsem mohl
zaèít telefonovat.

Od obdržení mailu s kontaktem na
stránky do prvního telefonátu mi to
zabralo tak dvacet minut. Ke svému
pøekvapení jsem zjistil, že zvuková
kvalita je mnohem lepší než u klasického nebo mobilního telefonu, i
když kombinace bednièek a mikrofonu se mi moc neosvìdèila. A tak
jsem vytáhl svoje sluchátka a pak už
vše bylo v poøádku.
Je to skuteènì zadarmo? No, jak
se to vezme. Musíte mít pøipojení na
Internet, což nìco stojí, ale když si
vezmete, že za mìsíc dáte 460, resp.
520 korun a po celou tu dobu mùžete
mluvit (pokud tedy máte s kým a nemusíte obèas odbìhnout tøeba se najíst apod.), tak to vychází na hodnì
nízkou minutovou sazbu (asi 1 halíø/min). Samozøejmì musíte mít sluchátka, mikrofon, nejlíp asi kombinované, což vás pøijde na pár stovek.
Spojení, pokud si voláte se známými
po síti, je zadarmo. Pokud byste si

chtìli zavolat ze skypa na mobil nebo na pevnou linku, museli byste si
koupit kredit - je k dostání na
www.skyper.cz. Ceny za minutu nejsou špatné - na pevnou za 80 hal.,
do mobilních sítí za 5 Kè. Ale praktickou zkušenost s touto vìcí nemám, zatím “skypuju” jen po síti.
Zkušenost nemám ani s videotelefonií, což je další možnost, kterou
vyšší verze skype nabízí. K tomu
bych ale potøeboval web kameru, což
je sice taky stovková položka, ale zatím ji nepotøebuji. Skype se dá využít ještì i jinak - dají se po nìm posílat vzkazy (chatovat, èesky èetovat),
dají se posílat soubory a dají se sestavovat konferenèní hovory. To znamená, že když si budu chtít se tøemi
kamarády domluvit, že pùjdeme hrát
ètyøhru v ping pongu, nemusím je
nejdøív obvolat a složitì hledat vhodný termín, ale zavolám všem najednou a domluvíme se. Zkuste to taky!
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Chovatelé v Grymovì
Úvodem
Ke grymovským spoleèenským
organizacím patøili také chovatelé.
Nahlédli jsme do obecní kroniky a
pokusili se struènì shrnout více než
dvacetiletou historii tohoto spolku,
který bohužel pøestal na konci roku
2004 existovat.
Poèátky organizace a její poslání
Základní organizace Èeského svazu chovatelù v Grymovì byla založena na ustavující schùzi 16. bøezna
1981 v klubovnì požárníkù.
Organizace mìla 15 zakládajících
èlenù (12 z Grymova, po 1 z
Radslavic, Prosenic a Kozlovic) a jejím pøedsedou byl zvolen pan
Miroslav Hradil z è. 24.
Èlenové - drobní chovatelé - kromì samozásobení masem dodávali
chovaná zvíøata a jejich produkty
(kùže, vejce, vlnu, maso) na výkup.
Pøi odprodeji získávali krmivo za
sníženou cenu.
V organizaci byly ustaveny tøi odbornosti - nejsilnìji zastoupeni byli
chovatelé králíkù, dále zde pùsobili
chovatelé nutrií a ovcí, jako doplnìk
pak chovatelé okrasného ptactva.
Èlenové mìli pøedevším dbát na
èistokrevnost chovù, mìli právo, ale
i (morální) povinnost úèastnit se výstav, provádìli osvìtovou èinnost
(poøádání pøednášek), zajišťovali oèkování králíkù proti myxomatóze a
moru a holubù proti moru, tetování
králíkù a kroužkování holubù.
Chovatelé se také podíleli na zemìdìlských pracích v rámci nìkdejšího JZD Moravská brána (napø. jednocení cukrovky) a pro vlastní potøebu od roku 1982 obhospodaøovali
louku mezi regulaèní hrází a Beèvou.
Jako jiné grymovské organizace i
chovatelé se zapojovali do kulturního života obce, napøíklad v roce
1982 spolupoøádali hodové oslavy a
taneèní zábavu.
80. léta
Ke konci prvního roku èinnosti
èlenùm spolku patøilo 38 samic králíkù, 11 ovcí, 60 nutrií, 38 ks okrasného ptactva a slepice. Provedli oèkování králíkù proti myxomatóze,
dodali 240 kùží nutrií a vyjednotili
pùl ha cukrovky.

Pro zajímavost uvádíme, že k 31.
12. 1981 bylo v Grymovì chováno
362 ks drùbeže, 1 kùò, 18 vepøù, 7
ks mladého skotu do 2 let, žádná
kráva ani koza. Témìø v každém domì byli chováni králíci a v obci byli
4 chovatelé vèel, kteøí mìli dohromady kolem 40 vèelstev.
Bìhem 80. let se èinnost pøíliš nemìnila. Od roku 1983 se chovatelé
úèastnili pravidelnì výstav v rámci
okresu i mimo nìj, napøíklad v
Bochoøi, Dolním Újezdì, ale také ve
Znojmì, èi Slavkovì u Brna. V roce
1985 pak pro poøádání vlastních výstav organizace nakoupila 200 ks
klecí od JZD po zrušeném chovu slepic. V Grymovì se však výstava uskuteènila jen jednou, v roce 1987 v
rámci oslav 200 let od založení obce.
Co se vystavovatelských úspìchù
týká, v roce 1984 byl jeden z èlenù
ohodnocen jako nejlepší chovatel holubù okresu Pøerov a v roce 1997 dosáhl výrazného úspìchu Miroslav
Hradil, dlouholetý pøedseda organizace, když získal na Národní výstavì
ve Slavkovì u Brna èestnou cenu za
plemeno kuní velký.
Poèty chovaných králíkù se koncem 80. let pohybovaly na úrovni
pøes 1000 kusù, napøíklad v roce
1987 èlenové dodali 1045 kùží. Èinili se ale také chovatelé ovcí, takže v
roce 1986 vyprodukovali 78 kg ovèí
vlny, 10 ks ovèích kùží, 392 kg ovèího masa a nezaostávali ani chovatelé
nutrií, kteøí prodali 206 kožek.
Èinnost po roce 1990
Po roce 1990 poèet èlenù organizace poklesl z 18 na 10. Èinnost pokraèovala hlavnì v oblasti chovu
králíkù a drùbeže, ale chov nutrií a
ovcí skonèil. V roce 1992 se projevily dùsledky ekonomické reformy všeobecnì vzrostla cena zemìdìlských vstupù, ale cena produktù
klesla. I pøesto bylo naoèkováno 524
králíkù, èlenové prodali 1256 kg masa, 829 králièích kùží a zúèastnili se
výstav v Bochoøi, Pøerovì, Brodku a
Èekyni.
V roce 1993 poèet èlenù dokonce
stoupl na 17, ale už v pøíštím roce
mìla ZO 12 èlenù (z toho 7 dùchodcù) a úbytek pokraèoval i v roce
1995, kdy organizace mìla 10 èlenù.
-3-

V roce 1996, kdy poèet èlenù vzrostl
na 11, bylo naoèkováno 632 králíkù
a 83 holubù, do chovu èlenové prodali 63 králíkù a 24 holubù. Úèastnili
se výstav v Bochoøi, Pøerovì,
Dolním Újezdì, Lipníku, Kunovicích
a v Litovli.
Množství chovaných králíkù ale
postupnì klesalo, takže v roce 1998
organizace zajistila oèkování "pouhých" 320 králíkù proti myxomatóze
a moru a 62 holubù proti moru. Èlenové prodali do chovu 72 králíkù a 6
holubù a úèastnili se místních výstav
v Kojetínì, Dolním Újezdì, Èekyni a
Lipníku, okresní výstavy v Pøerovì,
Hanácké výstavy v Kromìøíži a
Evropské výstavy v Brnì.
Organizace mìla 10 èlenù.
V posledním roce 20. století, v roce 2000, organizace zajišťovala podobnì jako v pøedešlých letech oèkování králíkù proti myxomatóze a moru, nìkteøí èlenové se úèastnili výstav (vystavovali králíky a holuby).
Chovatelé ve 21. století
Grymovští chovatelé sice pøežili
rok 2000, ale na konci roku 2004
svou èinnost ukonèili a organizaci
rozpustili.
Zdá se, že století 21. chovatelské
èinnosti pøíliš naklonìno není. Staøí
chovatelé postupnì odcházejí a na
jejich místo se nikdo nový, plný elánu, "nehrne". Je to škoda. Chov domácího zvíøectva na vesnici odpradávna patøil. Bez prasat, krav, koní,
kozí, ovcí, slepic, kaèen, husí, krùt,
holubù zmizí další podstatný kus toho, co život na vesnici vždy odlišovalo od života ve mìstì. Jistì, ubylo
starostí se sušením sena, shánìním obilí, okopáváním brambor, každodenním "pokludem", ale taky mizí
zabíjaèky, domácí maso, vejce, ztrácí
se vztah ke zvíøatùm, mizí tradièní
plodiny z našich polí a zahrad, kupky sena z luk, pøibývá nepokosených
travnatých ploch.
Zatím to vypadá, že se s tím v našem globalizovaném svìtì, kde je
hovìzí z Chile lacinìjší než z Hané,
nedá moc dìlat. Nebo dá?

Gr ymovský zpr a vodaj, podzim-zima 2005 - Slovem a obr az em

Horní konec proti dolnímu 1
Dne 6. srpna byla po dlouhé dobì obnovena tradice
fotbalových zápasù Horního konce proti Dolnímu. Na
místní høištì pøišlo kromì fotbalistù také poèetné obecenstvo, které se dobøe bavilo. Výsledek sice nebyl tak
podstatný, nicménì zvítìzilo družstvo Horního konce.

Cyklostezka
Cyklostezka, která ale vlastnì cyklostezkou není, dostala v pùlce záøí nový koberec. Oficiálnì u Beèvy skuteènì nemáme cyklostezku, ale jen úèelovou komunikace, nicménì staèí u ní jen chvilku postát, když je venku
pìknì a sami uvidíte.

Horní konec proti Dolnímu 2
Na zakonèení prázdnin se první záøijový víkend uskuteènila odveta fotbalového utkání Horního a Dolního
konce. Mírnì obmìnìná družstva nastoupila s velkým
odhodláním. Snahu nelze upøít hlavnì Dolnímu konci,
ale ani tentokrát jeho borcùm nebylo pøáno a odešli s porážkou. K hlavním hvìzdám vítìzného Horního konce
patøil hlavnì Filip Sova doplòovaný v útoku Petrem
Kuèerou a Tomášem Janotou.

Každý kdo po novì vyasfaltované stezce prošel poèátkem øíjna, si ale mohl všimnout, že nový asfalt místy zaèaly prorùstat pampelišky. Prostì koberec byl moc tenký
a tak nezbylo než jej v pùlce listopadu poopravit.
Doufejme, že opravy vydrží a že se stezka po první zimì
nepromìní v øešeto.
-4-
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Drakiáda 2
V nedìli 9. øíjna se na poli mezi Grymovem a
Radslavicemi uskuteènila druhá drakiáda. Poèasí tentokrát pøálo a i když pøišlo ménì soutìžících než poprvé,
byly k vidìní velmi hodnotné výkony. Nejlepší draky Kuby Beneše, Lukáška Kuèery a Jirky Zavadila - létaly
podle odhadu ve výšce pøes 100 metrù!
Všichni úèastníci byli odmìnìni cenami a diplomy,
které si pøebrali o týden pozdìji v pondìlí 17. øíjna v
místní knihovnì. Pøi té pøíležitosti zároveò v knihovnì odevzdávali své soutìžní práce do soutìže Kaštanobraní
(viz dále).

Drakiáda 1
Prvního øíjna se za hojné úèasti grymovských dìtí leè
slabého vìtru uskuteènila první drakiáda. Sraz byl na
Vrbovci, kde ale nefoukalo, takže se všichni letci vydali
na pole za obcí, ale ani tam nemìli o moc víc štìstí.
Radost jim to ale nezkazilo a navíc se rozhodli, že uspoøádají drakiádu ještì jednu. A protože byly vyhlášeny
soutìže o drak, mimo jiný o drak, který vyletí nejvýše,
mohli jste bìhem celého øíjna pozorovat na poli k
Radslavicím jednotlivce i malé skupinky, jak “ladily formu” na druhou drakiádu.

-5-
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Kaštanobraní
Myšlenka na kaštanobraní se zrodila vcelku nenápadnì. Na podzim se figurky z kaštanù, žaludù a dalších pøírodních materiálù dìlaly odjakživa, tak proè si nezasoutìžit, tøeba o nejvìtší, nejoriginálnìjší a nejpìknìjší figurku. Soutìž poøádala místní knihovna, ale hodnocení
tentokrát neprovádìla žádná porota, ale obèané pøi návštìvì místního obchodu, kde byly práce týden vystaveny. Vyhlášení výsledkù a pøedání cen nakonec probìhlo v
pondìlí 24. listopadu v knihovnì.

žirafu, Kristýnka Benešová za rùžového ježka a Terezka
Zemánková za kolekci kaštanových zvíøátek.

Cenu za nejvìtší figurku si spoleènì odnesli Kuba
Beneš s Martinem Kopeckým za jableènou žirafu. Za
nejoriginálnìjší figurku byl hlasujícími vybrán Ferda
Mravenec od Jirky a Verunky Zavadilových. Koneènì
nejpìknìjší figurkou byl zvolen ještìr Lukáška Kuèery.
Soutìže se dále zúèastnili a sladkou cenu obdrželi
Terezka a Hanièka Ptáèkové za kaštanovou a žaludovou
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Mikulášská nadílka
Tak jako loni i letos pøišel do Grymova svatý Mikuláš,
andìl a èert. Hlavní dík patøí Tondovi Ryšánkovi, Lence
a Lucii Martinkovým a Romanì Zavadilové, která pomohla s kostýmy. Dìti stejnì jako loni slibovaly že se polepší, tak tøeba to letos skuteènì vyjde...

V pátek osmého prosince právì takovouto novinu hlásil místní rozhlas. Oprava, která probìhla v sobotu dopoledne, naštìstí trvala jen asi hodinu, takže kuchaøky ještì
stihly uvaøit i obìd.

Konec roku
Konec prosince byl ve znamení oslav Vánoc a pøíchodu roku 2006. Ke slavnostní atmosféøe pøispívá každo-

Bouraèka
Jednadvacátého listopadu se Grymov probudil do bílého rána, které ale neudìlalo pøíliš radosti øidièi kamionu

roènì výzdoba soukromých domù i budovy obecního úøadu. A podobnì jako jinde se první minuty Nového roku
neobejdou bez pøípitku a ohòostroje. Letos se na návsi u

a škodovky, kteøí se setkali u autobusové èekárny.
Naštìstí to odnesly jen pomaèkané plechy. Další nehoda
se udála na cestì do Kozlovic.

Voda neteèe

kaple po pùlnoci sešlo kolem 40 lidí, což je pøi velikosti
naší obce skuteènì úctyhodný poèet.
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Bruslení - nová mini “Sazka aréna”

Ze sportu

Už to vypadalo, že žádná zima nepøijde a na bruslení
na høišti budeme jenom smutnì vzpomínat. Kolem

Draèí lodì
11. Mistrovství Evropy klubových posádek v Berlínì
Grünau probìhlo od 3. do 7. srpna 2005. Pøerovští
Moravian Dragons se Zbyòkem Zbytovským v týmu, se
z nìj vrátili s titulem mistrù Evropy v klubových mixech

na 200 m! Draèice získaly 2 bronzy na 200 a 500m,
chlapi pøidali støíbro na 200m, bronz na 2000m, 5. místo
na 500m a mix ještì støíbro na 500m. Zbyòku, gratulujeme k úspìchu!

Perlièky
Vítìzný souboj se starostou
Dne 25. øíjna 2005 pøerovská škola Na trávníku, do
které docházejí nìkteøí žáci z naší obce slavila - otevíralo
Silvestra se ale ochladilo a tak mohlo zaèít napouštìní
kluzištì, tentokrát ale na tenisovém kurtu. V letošní na
sníh velmi bohaté zimì, ale nejdøíve bylo potøeba poøádnì “máknout” a vypoøádat se s 20 centimetrovou bílou
peøinou. Naštìstí se našlo dost ochotných rukou, lopat a
zhròákù, takže napouštìní mohlo zdárnì pokraèovat.
Na led ale mohli bruslaøi vyjet až v novém roce, poté
co odstranili druhých 20 cm snìhu. Nicménì úsilí se vyplatilo a led je letos urèitì o poznání kvalitnìjší než byl
ten loòský na høišti. Jak si ale posteskl jeden z hlavních
organizátorù, oproti loòskému roku letos zatím zklamala
stará garda, která se na ledì ještì neukázala a pøitom loni
jí mladší roèníky jen stìží staèily.

se nové školní høištì. Pøi té pøíležitosti svedl pøerovský
starosta p. Jindøich Valouch bìžecký souboj s našim
Petrem Kopeckým. Petr byl v cíli první!
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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.
Beletrie
Lenka Koøínková - Andìlé spásy
Podle skuteèného pøíbìhu, aneb
láska je láska, když chodìj kluci s...
Halina Pawlovská - Ó jak ti závidím
Miláèku mùj, už vím, že ti svou
lásku závidím...
Jacky Trewan - Fatwa: život pod
hrozbou smrti
Autorèiny napínavé vzpomínky na
tajný útìk od svého egyptského manžela se dvìma dcerkami do bezpeèí
rodné Anglie.
Milostná
James Ellison - Krásná pokojská
Možná znáte filmovou verzi tohoto románu s Jennifer Lopez.
Beatrice Small - Divoká láska
Catriona žije šťastnì s hrabìtem z
Glenkirku do chvíle než ji spatøí král
James Stewart...
Další tituly: Nevinná
Barbara Cartland - Klam odvážných srdcí
Lord Melonsby a Perdita prchají
pøed nechtìným manželstvím - podaøí se jim to?
Další tituly: Galantní dobrodružství
Hedwiga Courths-Mahler Navrácená èest
Nìkdejší záletník konzul Henrici
se stal žárlivým manželem mladièké
Very, která se seznámí s Heinzem
Althoffem - co bude dál?
Další tituly: Nesmím tì milovat,
Osamìlé srdce, Štìstí
Vlasta Javoøická - Na scestí
Udìlala štìstí, povídali si lidé,
když svatební prùvod zmizel ve vratech Benešova domu. Skuteènì?
Další tituly: V lesním zátiší
Daniele Steel - Síla odvahy
Sutherlandovi si bìhem osmnácti
let manželství vybudovali spokojenou rodinu i úspìšnou právnickou
praxi. Když se však Jack stane obìtí
vraždy, všechno se zhroutí...
Další tituly: Dvojí svìt

Detektivky
Viktor Bláha - Vraždy v Èechách
Když zloèin, tak jedinì domácí.
Podle skuteèných pøíbìhù.
Václav Borovièka - Smrtelnì nebezpeèné lásky
I ženy dokáží být nebezpeèné, aneb kriminální pøíbìhy o vraždících
ženách napsané na motivy skuteèných pøípadù.
Dobrodružná
Walter D. Edmonds - Bubny hømí
nad Mohawkem I a II
Historický román vás zavede do
doby americké války za nezávislost.
Historická
Mika Waltari - Pád Caøihradu
Román o pádu nejvìtšího mìsta
svìta, centra tisícileté øíše.
Cestopis
Karin Stružková - Kletba faraónù,
aneb Egyptem pøevážnì vážnì
Postøehy z putování po fascinující
zemi pyramid.
Životopis
Vlastimil Brodský - To že jsem já?
Pøeètìte si vzpomínky oblíbeného
herce, který nás nedávno opustil.
Nauèná
Linda Domin - Ètení z ruky snadno a rychle, aneb Mapa života v
dlani
Zajímáte se o ètení z ruky? Pak
máme knížku pøímo pro vás.
Radim Uzel a Jiøí Krampol - Sex a
chlast - to je slast
Podtitul této knihy øíká vše - vesele o sexu a alkoholu.
Petr Trejbal - Pittsburská mafie
Znalci vìdí, že se jedná o naše hokejisty pùsobící ve slavném klubu
NHL.
Jiøí Hlavenka - Texty v programu
Word I a II
Mùžete jím opovrhovat, ale MS
Word je nejrozšíøenìjší textový editor na svìtì. Seznamte se...
Vladimír Pohorecký - Tipy na výlet - Po rozhlednách a starých hradech 2
Pøeètìte si tipy na krásné výlety.
Kai Hovelmann - 1000 záhadných
jevù
Jestli máte rádi záhady, tak tady je
máte všechny, nebo skoro všechny...

Rudolf Mihola - Vìra Ferbasová
Životopis slavné èeské hereèky.
Robert Rohál - Dvojí život slavných mužù
Vzpomínky na takové osobnosti
jako byli Miloš Kopecký, Vladimír
Menšík, Jean Marais nebo Sean
Connery.
Dìtská
René Gosciny - Asterix a Normani
Další dobrodružství malého, ale
silného a šikovného Gala.
Marie Kšajtová - Ze života rodiny
Horáèkovy
Vìra Øeháèková - Pìtka povedených pacientù
Martina chodí do tøetí tøídy a cestou ze školy ji srazí motorka. Po léèení jede do lázní, kde potká ètyøi
povedené kamarády...
O kohoutkovi a slepièce
Kniha èeských pohádek a øíkadel
o zvíøatech.
Enid Blyton - Tajemství kocouøího
muže
V místním divadle je uspán a oloupen øeditel. Záhadu vyøeší pìt kamarádù a pes Brok.
Další tituly: Tajemství ztraceného,
Tajná sedma
Karel Jaromír Erben, Božena
Nìmcová - Pohádky
Dva klasiky èeské pohádky netøeba pøedstavovat.
Tove Jansson - Mumini
Znáte mumínky? Že ne? Tak to se
musíte seznámit.
Zdenìk Miler - Jak krtek ke kalhotkám pøišel
Pohádkový krteèek má spoustu
vìcièek a žádné kalhoty s kapsami...
Pavel Vrána - Z pekla štìstí
V království malém jako dlaò, žil
sedlák a mìl dvì dcery... tak zaèíná
oblíbená televizní pohádka
Pro mládež
Bonnie Bryant - Dívky v sedlech
Co dodat...
Jana Smetanová - Kámošky
Tøi holky svedla dohromady až
brigáda na inzerát a že si padly do
oka, zaèaly spolu prožívat i své letní
lásky s prima kluky.
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Otevírací doba knihovny je každé pondìlí od 18 do 20 hodin.

Knihovna rozšiøuje své
služby

Knihovna vyhlašuje
vítìze soutìže...

... a novou soutìž Puzzliádu

Když se místní knihovna pøihlásila
v únoru do krajského projektu internetizace knihoven, netušili
jsme, že to bude trvat celých deset
mìsícù, než se doèkáme. Ale kdo si
poèká, ten se doèká a tak od prosince je v naší knihovnì poèítaè s
veøejným pøístupem na internet.
Kromì poèítaèe jsme od krajského úøadu za evropské fondy dostali
také kopírku, skener a tiskárnu v
jednom. Všechny tyto technické vymoženosti jsou tady, aby sloužily
ètenáøùm knihovny a ostatním obèanùm obce.
Pokud v používání poèítaèe nebo
internetu nejste pøíliš zbìhlí, nevadí,
pøijïte, ukážeme, vysvìtlíme, poradíme.
Pokud máte nìjaký dokument,
který potøebujete okopírovat a staèí
vám èernobílá kopie velikosti A4,
tak se v pondìlí mezi šestou a osmou veèer mùžete zastavit. Totéž
platí, jestliže potøebujete oskenovat
nìjaký text nebo fotografii. Poèítaè
má i vypalovaèku, takže si mùžete
sken odnést s sebou na CD (pokud si
pøinesete èisté).
Pøístup na Internet je zdarma, ostatní služby budou poskytovány za
režijní ceny (1 kopie = 1 Kè).

Vítìzem soutìže "moje nejvìtší
prázdninové dobrodružství" se
stal Petr Kopecký, který se s námi
podìlil o své zážitky z cesty do severních Èech. Petøe, gratulujeme.

Máte rádi puzzle? A chcete si zasoutìžit s ostatními v jejich skládání? Pokud ano, tak potrénujte a
sledujte plakáty na obchodì. V únoru probìhne první puzzliáda.

Grymov v novinách

2.

Rodinná tajenka o ceny
První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku,
získá drobnou cenu. Všechny odpovìdi najdete v èláncích zpravodaje.
Když dìláte to, co milujete, mùžete každé ráno vyskoèit z peøin a tìšit se, že
zaèíná nový den, a budete plní upøímné radosti, která je velmi
(Tajenka)!
z knihy O smyslu života od Bradleyho Trevora Greivea
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V rámci seriálu Putování po vesnicích
regionu vyšel 3. listopadu 2005 celostránkový èlánek v Novém Pøerovsku.
Zájemcùm jej zapùjèíme v knihovnì.

Legenda: 1. mìsto, kde v srpnu získala posádka pøerovské draèí lodì titul
mistrù Evropy, 2. pøíjmení dlouholetého pøedsedy chovatelù v Grymovì, 3.
název poèítaèového programu, který umožòuje telefonovat prostøednictvím
Internetu, 4. název plodu, který se na podzim používá k výrobì drobných figurek, 5. stavba v obci, která se na podzim doèkala nové støechy a fasády, 6.
název hry, ve které se bude v únoru soutìžit, 7. køestní jméno nejmladší obèanky v obci (zdrobnìle), 8. zkratka poskytovatele rychlého Internetu v obci, 9. místo, kde se o silvestrovské pùlnoci scházejí grymovští obèané
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