Od roku 2004 s Vámi
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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
jako každý rok i v roce 2014 nás čekají v obci nemalé změny. Přála bych Vám, aby to byly změny jen
příjemné, ale to bychom byli odtrženi od reality.
Jak jsme Vás již informovali, byl nám změněn poplatek za vodné od roku 2014 z 16,- Kč na 25,30 Kč. Před
dvěma lety jste byli v březnovém zpravodaji informováni o besedě s Ing. Maškem z přerovského magistrátu.
Po této besedě jsme byli nuceni přistoupit k nepopulárním krokům týkajícím se vypouštění odpadních vod. Po
každé domácnosti obec požadovala potvrzení o likvidaci odpadních vod. Rovněž byly s občany sepsány
smlouvy o vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace. Bohužel tlak úřadů na obec neustává. Na
základě jednání dne 17. 1. 2014 se zástupci odboru stavebního úřadu a životního prostředí a podniku povodí
bude obec muset pokračovat v dalších nepopulárních krocích. Více se dočtete v tomto čísle na str. 2 v části
věnované vystoupení Ing. Kudy, odborníka na čištění odpadních vod, který se zúčastnil veřejného zasedání
zastupitelstva obce dne 10. 2. 2014.
Pěkné jaro vám přeje
Magda Holá, starostka obce

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: :
V uplynulém období se uskutečnila čtyři jednání
zastupitelstva obce, a to 25. 11., 2. 12. 2013, 13. 1.
a 10. 2. 2014. Z hlavních projednávaných bodů
vybíráme:
Hospodaření obce
Dětský folklórní soubor Hanácké Prosének letos
opět zajistil část programu Adventního svícení,
obec mu poskytne jednorázový příspěvek na
činnost ve výši 500 Kč.
Obec připravila návrh vyrovnaného rozpočtu ve
výši 1 767 553 Kč. Největší plánové investice
jsou: dokončení rekonstrukce chodníků 567 tis.
Kč, vybavení oddechové části na čp. 8
(dofinancování dotace, pokud bude přidělena) 130
tis. Kč, změna územního plánu 100 tis. Kč.
Do návrhu bude doplněna položka – studie řešení
čištění odpadních vod, kterou vyžaduje Magistrát
města Přerova.
Návrh rozpočtu byl řádně vyvěšen a bude schválen
na nejbližším zasedání zastupitelstva obce.

Vystoupení Hanáckého Prosénku vytvořilo
i při letošním Adventním svícení tu pravou
vánoční atmosféru.
Územní plán
Starostka informovala o průběhu jednání s Ing.
Kryškovou z MMP. Územní plán obce platí do
roku 2020 a úpravu lze vyřešit v rámci jeho změny
č. 2. Obec k připravované změně územního plánu
začala sbírat podněty od občanů.
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Ukončení smlouvy o spolupráci na
sportovišti
Starostka informovala o společném jednání 1. 12.
2013 za účasti Ing. Ladislava Kuči a zástupců
obce, Magdy Holé a Ing. Ladislava Ptáčka. Byly
konstatovány nedostatky v plnění uzavřené
smlouvy ze strany obce a dohodnuto vyrovnání
všech pohledávek ve výši cca 3-4 tis. Kč. Dále
bylo dohodnuto odstěhování obecního majetku –
11 ks laviček a odpadkového koše pořízeného
z dotace, fotbalových branek a sítě za brankou.
Odstěhování laviček, koše a branek zajistili hasiči
v průběhu února. O vyrovnání všech vzájemných
závazků obě strany podepsaly protokol.

Odpadní vody
Starostka obce informovala o jednání se
zástupkyní přerovského magistrátu Ing. Hřibovou
a podniku povodí Ing. Šenkapoulem 17. 1. 2014.
Povolení k vypouštění odpadních vod bylo obci
prodlouženo do 31. 12. 2014 pod podmínkou, že
do 30. 9. 2014 předloží studii řešení čištění
odpadních vod.

Pokud by se musela vybudovat nová
kanalizace znamenalo by to investici cca
10 milionů korun a rozkopání celé obce.
Projektant Ing. Kuda doplnil další informace:
magistrát vydává povolení k vypouštění odpadních
vod, přičemž tyto vody musejí splňovat zákonné
parametry. Velikost obce nehraje roli, pokud obec
odpadní vody nečistí, musí mít časově omezenou
výjimku. Magistrát nechce povolit řešení pomocí
domovních čistíren, protože nevěří, že je občané
budou řádně provozovat. Požaduje vybudování
společné čistírny odpadních vod (ČOV). Pokud je
stávající jednotná kanalizace v obci funkční, bylo
by možné ji využít a doplnit odlehčovacím
objektem. V územním plánu a krajském Plánu
rozvoje VaK je uvedena oddílná kanalizace, obec
by měla navrhnout změnu. V územním plánu je
pro potřeby ČOV vyčleněn pozemek. Přívod k
ČOV bude nutné řešit čerpací stanicí. V okamžiku,
kdy bude mít obec ČOV vybudovanou, budou
občané muset zrušit předčištění, tj. septiky, a
domovní ČOV. Budování lze financovat jen z
dotací. Krajský úřad dává dotace do 5 milionů Kč.
Předběžně kalkulované náklady bez rekonstrukce
kanalizace jsou cca 3,7 milionů Kč, odhad

Lavičky přestěhované ze hřiště budou
postupně rozmístěny v centru obce.
Zakrytí studny před obecním úřadem
Starostka obce informovala o řešení problému se
zakrytím obecní studny před obecním úřadem.
Investiční komise doporučila studnu zasypat.
Podle vyjádření Ing. Maška z magistrátu lze
studnu legálně zrušit jen na základě žádosti,
doložené vyjádřením hydrogeologa, schváleným
projektem, souhlasným vyjádřením referátu
životního prostředí a schváleným demoličním
výměrem. Z důvodů úspory času, peněz a pro
případ, že by studna byla v budoucnu potřeba, se
obec rozhodla studnu zachovat, doplnit skruž
v ceně cca 2 tis. Kč a usadit již pořízený poklop.
Skruž bude na jaře obložena břidlicí podobně jako
studna na pozemku čp. 8.
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provozních nákladů je cca 150 tis. Kč ročně.
Provoz by měl být pokryt ze stočného. Tomu by
při současné produkci cca 6,5 tisíce m3 odpadních
vod odpovídalo stočné cca 23 Kč / m3. V okolních
obcích a městech se stočné v současnosti pohybuje
kolem 15 Kč / m3, v Grymově dosud 2 Kč / m3.
V diskusi zaznělo, že kanalizace v Placu je 2 x
propadlá a při její opravě hrozí i porucha
vodovodu vybudovaného v 70. letech. Nová
kanalizace v rozsahu 1,2 km by odhadem přišla na
10 milionů Kč. Obec by měla nechat zpracovat
pasport kanalizace a její monitoring. Obec chce
řešit svod odpadních vod pomocí stávající
jednotné kanalizace, nikoli oddílné.
Na základě podnětu přerovského magistrátu
navrhlo zastupitelstvo úpravu stočného na 4 Kč.
Podle nové ceny se bude stočné účtovat od
nejbližšího odečtu vodoměrů na jaře 2014.

rozpočtu se obec snaží postupovat maximálně
úsporně. V záměrech obce na rok 2014 je oprava
odpadlé omítky v klubovně a její zateplení. Dále je
potřeba stabilizovat štíty, které jsou částečně
zvětralé a dořešit odvodnění části pozemku.
Zvažuje se podbití střechy, aby se zabránilo jejímu
podfukování. Obec neplánuje, že by hlavní
místnost měla být vytápěna a je obava, že by po
zastropení přišla o svůj ráz i dobrou akustiku.
K návrhům proběhla diskuse s občany. Diskutující
upozornili, že prodej části pozemku na bydlení by
mohl zkomplikovat budoucí pořádání akcí. Navíc
je pozemek částečně znehodnocen navážkou
a starými základy, takže jeho prodej za zajímavou
cenu není reálný. Zateplení a ostatní úpravy by se
měly provádět tak, aby stodola neztratila svůj ráz.
Podbití střechy úniky tepla nevyřeší. V garáži je
špatný strop, pokud by se do ní mělo přesunout
mobilní wc, musel by se strop opravit nebo
odstranit.

O kvalitní akustice vstupní prostory se
v obecní stodole přesvědčilo kromě
účinkujících i přes sto návštěvníků
listopadového koncertu pěveckých sborů.

Jedním z aktuálních úkolů je dořešení
odvodnění části pozemku u stodoly. Situace
už sice není tak špatná, jako těsně po
dokončení terénních úprav, ale další zásah
je nezbytný.

Projednání návrhů investiční komise
Zastupitelstvo se zabývalo podněty investiční
komise, která navrhla odprodat část pozemku
u obecní stodoly na stavební místo a z výtěžku
financovat další úpravy stodoly a okolí, například
zastropení a zateplení vstupní prostory, přesun
mobilních wc do garáže, vybourání nových vrat do
garáže ze strany od Kozlovic a zpevnění fasády.
Starostka připomněla, že vzhledem k napjatému

Práce na stodole a pozemku čp. 8
Pro zlepšení akustiky v klubovně byly pořízeny
rákosové rohože. Pro potřeby kulturních
a společenských akcí na obci byl pořízen levný CD
přehrávač. Na základě projednání variant osvětlení
okolí stodoly bylo zvoleno řešení formou dvou
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Přípravy Her bez hranic
Starostka informovala, že 3. 2. 2014 proběhlo
jednání MR Pobečví a 5. 2. byl konečně známý
rozpočet akce, kterou MR Pobečví platí. Na obci
i na MR se diskutovaly dvě varianty místa konání
– ve sportovním areálu a u obecní stodoly.
Doporučení MR je uspořádat akci v obecní stodole
a okolí. Na dotaz Ing. Kuča sdělil, že pokud se
akce neuskuteční na sportovním areálu, nemá
o spolupráci zájem. V případě pořádání akce
u stodoly, obec zajistí ve spolupráci s Policií
České republiky odklonění dopravy během akce.
V diskusi k místu konání zaznělo, že by obec akci
měla udělat ve stodole a pochlubit se jí.
Zastupitelé rozhodli o tom, že se akce uskuteční
u stodoly.
Její program chystá přípravný výbor. Zájemci
o spolupráci se mohou přihlásit v úřední hodiny
na obci. V rámci příprav bude pořízena udírna. Je
dohodnuto, že pivovar zajistí pivo ve vlastní režii a
dodá stan pro 180 osob + 7 altánků.

světel na výložnících umístěných na fasádě stodoly
– jeden na stěně s vraty a druhý na rohu mezi
stodolou, který osvětlí i prostor za stodolou
směrem ke kapli. Starostka informovala o jednání
se zástupcem firmy dodávající prvky dětských
hřišť, která zároveň zajišťuje na jejich realizaci
dotace. V souladu s dlouhodobým záměrem
vytvořit na pozemku u stodoly klidovou zónu
s posezením a hracími prvky zastupitelstvo
schválilo záměr podat žádost o dotaci v celkové
výši 502 tisíc Kč a v případě jejího přijetí schválilo
podíl obce ve výši 151 tis. Kč. V případě, že
dotace nebude získána, záměr v této podobě
nebude realizován.
Využití obecní stodoly
Starostka informovala o průběhu zkušebního
zimního provozu stodoly. Uskutečnilo se několik
akcí (např. vítání občánků, setkání seniorů,
mikulášská obchůzka, soukromá oslava konce
roku). Pravidelně každé úterý od 18(19) hodin
cvičí grymovské ženy v počtu 6-10. Bližší
informace u vedoucí kulturní komise Marie
Staňkové. Stolní tenis se hraje pravidelně v úterý
od 17 nebo po 20 hodině a v sobotu od 17 hodin.
Klíče a další informace u Jiřího Zavadila st.
a L. Ptáčka ml.
Rekonstrukce chodníků
Obec podala projekt do programu POV 2014 na
dokončení rekonstrukce posledního úseku
chodníků mezi domy rodiny Zbytovských
Pluhařových.
Rovněž se letos počítá s dořešením úprav pozemku
před domem čp. 1.
Znak obce
Starostka informovala o tom, že dosud došel
jediný návrh od Ing. Ličky. Bylo dohodnuto, že
návrh bude zveřejněn v obecním zpravodaji k
diskusi.

Přípravy Her bez hranic jsou v plném
proudu. Kulturní komise připravuje soutěže
a organizaci celé akce.

Informace z MR Pobečví a MAS
Záhoří-Bečva
Obec Grymov schválila zařazení správního území
Grymov do územní působnosti ISÚ MAS
Moravská Brána na období 2014-2020.
4

listopad 2013-únor 2014

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Dne 25. 10. uzavřeli sňatek Antonín Ryšánek a Denisa Vanderková z čp. 44. Přejeme hodně štěstí a
spokojenosti.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
plastů, je vysoce nebezpečné pro všechny, kdo
s takovýmto kouřem přijdou do styku a je
nelegální. V případě zjištěného provinění může
inspekce životního prostředí uložit pokutu, které
bude několikanásobně vyšší než „úspora“ vzniklá
spalováním odpadu. Prosíme, buďte k sobě
navzájem ohleduplní!

Změna územního plánu obce
Obec Grymov zahájila přípravy na změnu
územního plánu. Pokud máte nějaké náměty,
přineste své návrhy písemně na obecní úřad
v úřední hodiny, tj. v pondělí od 18 do 20 hodin.
Náměty budou přijímány do 25. dubna 2014.

Ukončení nájmu hřiště a stěhování
V roce 2009 obec za evropské peníze
rekonstruovala cestu na Vrbovec. V rámci dotace
byl také pořízený mobiliář – lavičky na hřiště,
odpadkový koš, bylo opraveno osvětlení
tenisového kurtu a provedeny výsadby na hřišti,
v jeho nejbližším okolí a na návsi.
V té době měla obec celý areál v pronájmu
a s původním majitelem se dohodla, že vše, co
bylo z dotace pořízeno, bude veřejnosti sloužit
nejméně po dobu pěti let. Takové byly podmínky
přidělení dotace. Po roce areál získal nového
majitele, který se o něj začal starat a rozvíjet ho.
Nová dohoda byla taková, že si obec pronajala
fotbalové hřiště. Na konci roku 2013 doběhla
pětiletá lhůta tzv. udržitelnosti projektu a obě
strany se dohodly na ukončení nájmu hřiště
a odstěhování zbylého obecního majetku z areálu.

Ořez větví u cest a drátů
Majitelé stromů u obecních komunikací by si měli
zkontrolovat, jestli větve nezasahují do jízdního
profilu a pokud zjistí závady, tak je odstranit.
Vyhnou se tak zbytečným nepříjemnostem, pokud
by větve poškodily karoserii projíždějícího
vozidla, nebo byly příčinou zranění chodce či
cyklisty.
Stejně tak by měli zkontrolovat, jestli nezasahují
do vedení obecního rozhlasu a zjednat nápravu.
Právě větve byly příčinou poslední závady
rozhlasu, kterou počátkem března odstraňovala
odborná firma.
Zelený odpad patří do kompostérů
V loňském roce si většina občanů odebrala
dotované kompostéry. Bohužel tím neskončilo
vyvážení zeleného odpadu k Bečvě. Co k tomu
říct? I vyvážení a ukládání zeleného odpadu mimo
místa k tomu určená je považováno za přestupek.
Nedělejme si ze svého okolí černou skládku! Časy
i zákony se mění a skutečnost, že tak někdo odpad
likviduje dlouhá léta, neznamená, že je to
v pořádku.

Brigáda v kapli
Dne 29. 4. 2014 se v 17 hodin uskuteční úklid
kaple. Zájemci, vezněte si s sebou čisticí
prostředky a vybavení.
Knihy zdarma k rozebrání
Obecní knihovna nabízí vyřazené knihy zdarma
k rozebrání. Přijďte si vybrat v pondělí večer.
Nabídka platí do 7. 4. 2014.

Co dýcháme?
Letošní zima byla mírná, někdy ale dost dusila. Na
vině nebyl jen nízký tlak vzduchu, ale také
„barevné čmoudíky“, které stoupaly z některých
komínů. Připomínáme, že spalování jiných
materiálů, než jsou schválená paliva, zejména pak
5
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Obecní znak
Předkládáme k diskusi návrh obecního znaku. Své připomínky prosím do konce dubna přineste do schránky
na obecním úřadu nebo je zašlete na emailovou adresu grymov@seznam.cz.
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás několik akcí, na které bych vás ráda srdečně pozvala.
Těšíme se na vaši účast! Za kulturní komisi Marie Staňková
Májová veselice 2. 5. 2014
Druhá Májová veselice se uskuteční v pátek
2. května 2014. K tanci a poslechu bude hrát
skupina Tučňáci. Přijďte se pobavit se sousedy a
oslavit první výroční fungování obecní stodoly.
Občerstvení a tombola zajištěna. Pokud máte
zájem přispět do tomboly, přijďte se domluvit
na obecní úřad každé pondělí od 18 do 20 hod.

Hry bez hranic 7. 6. 2014
Ve spolupráci s Mikroregionem Pobečví obec letos
pořádá tradiční Hry bez hranic. Uskuteční se
v sobotu 7. června 2014 v obecní stodole
a nejbližším okolí. Přijďte povzbudit domácí
závodníky a pobavit se.
Po dobu akce bude z obce odkloněna tranzitní
doprava.
Pokud byste byli ochotni pomoci s přípravou
akce a s její organizací, přijďte prosím
v pondělí 7. dubna 2014 v 19 hodin na obecní
úřad.

Divadelní představení 30. 5. 2014
Přerovské divadlo Dostavník k nám přijede
s úspěšnou situační komedií Teď na to není
vhodná chvíle. Představení se uskuteční v pátek
30. května 2014 od 19 hodin.
Nenechte si ujít dobrou zábavu a první divadelní
představení po 57 letech!

Bobřík odvahy 13. 6. 2014
Večerní akce pro děti v obecní stodole a jejím
okolí proběhne v sobotu 13. 6. 2014.
O podrobnostech budeme všechny informovat
pozvánkou.
Hodová mše 22. 6. 2014
Letos se hodová mše uskuteční v neděli 22. 6.
netradičně už od 9,30.
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:: Ze sportovního areálu :: Ze sportovního areálu :: Ze sportovního areálu::
Činnost sportovního areálu v Grymově
V roce 2013 se ve sportovním areálu v Grymově uskutečnily tyto akce:
Akce pro děti
kdy
prosinec 2012- leden 2013
březen 2013

co
bruslení
Dětské běžecké závody

organizoval
SK Salix Grymov
Sportovní areál Grymov

Dětský den
SK Salix Grymov
Slavnostní otevření dětského
Sportovní areál Grymov
hřiště a zookoutku
24. 8.
Loučení s létem
Sportovní areál Grymov
11. 9.
In-line závody
Sportovní areál Grymov
Dětské hřiště i minizookoutek sloužily po celý rok, stejně jako fotbalové hřiště.
15. 6.
22. 6.

účast
cca 20 bruslařů
28 mladých běžců, z toho 5
místních
30 dětí
20 dětí
35 dětí
18 dětí

Ostatní akce - sportovní
19. 1.
2. 3.
20. 4.
27. 6.
10. 8.
18. 8.
29. 9.
září 2013
září 2013
11. 9.
26. 10.
27. 11.
Březen-listopad 2013

Zimní běh – běžecké závody
Grymovská desítka – běžecké
závody
Turnaj ve stolním tenisu hráčů
nad 50 let
Tenisový turnaj ve čtyřhře
Turnaj v tenisu
Půlmaraton
Turnaj ve stolním tenisu
Seriál 4 tenisových turnajů ve
čtyřhře
Turnaj v tenisu
In-line závody
Grymovské sahary
Turnaj ve stolním tenisu
Zápasy v minikopané

SK Salix Grymov
SK Salix Grymov

83 běžců (2 domácí)
95 běžců (3 domácí)

Sportovní areál Grymov

13 hráčů, z toho 5
místních
12 tenistů, z toho 1 místní
10 tenistů, z toho 2 místní
54 běžců (2 domácí)
9 hráčů, z toho 5 místních
44 tenistů, z toho 4 místní

Antonín Zamazal
Libor Zemánek
SK Salix Grymov
Sportovní areál Grymov
Antonín Zamazal, p.
Novotný
Evžen Sova
Sportovní areál Grymov
SK Salix Grymov
Sportovní areál Grymov
Dvě družstva Přerovské
ligy malé kopané

10 hráčů, z toho 1 místní
33 bruslařů
62 běžců (2 domácí)
8 hráčů, z toho 7 místních

Ostatní akce - společenské
22. 6.
24. 8.
12. 10.
23. 11.
Duben-září

Posezení s hudbou
Loučení s létem – posezení s
hudbou
Posezení u guláše a piva
Posezení u piva a
zabijačkových specialit
Provoz letního občerstvení

Sportovní areál Grymov
Sportovní areál Grymov

Cca 50 účastníků
Cca 70 účastníků

Sportovní areál Grymov
Sportovní areál Grymov

Cca 40 účastníků
Cca 20 účastníků

Sportovní areál Grymov

Podrobnosti o proběhlých i plánovaných akcích najdete také na internetových stránkách
www.arealgrymov.cz.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Výstava a koncert 9. 11. 2013
Za účasti více než 100 diváků a 50 účinkujících
proběhla v sobotu 9. listopadu 2013 v obecní
stodole vydařená akce. Od 16 hodin to byla Výstava
výpěstků a výrobků grymovských občanů a od
17 hodin nejprve koncert pěveckého sboru
Gympláček a poté vystoupení Pěveckého sboru
Gymnázia Jakuba Škody z Přerova pod vedením
sbormistryně Mgr. Kateřiny Skácelové.

Setkání důchodců
14. listopadu 2013 se v klubovně obecní stodoly
sešlo asi 15 starších spoluobčanů, kteří se zúčastnili
tradičního setkání s důchodci. Děti pod vedením
Dáši Kučerové zajistily kulturní program,
následovalo promítání fotek z akcí mikroregionu
a ze života obce. Akce se líbila a protáhla se až do
večerních hodin.
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Stolní tenis na Vrbovci
Parta stolně tenisových nadšenců se pravidelně
schází na Vrbovci. Každé úterý se hraje od 17.00
hod. Hrát chodí mladí padesátníci i starší. Horní
věková hranice není omezena.
V sobotu 23. listopadu 2013 se za účasti 8 hráčů
uskutečnil X. ročník turnaje ve stolním tenise. Již
po šesté zvítězil Jiří Zavadil před Ladislavem
Kučou a Ladislavem Ptáčkem. Po skončení turnaje
ve dvouhře proběhlo semifinále a finále ve čyřhře.
Zde zvítězila dvojce Zdeněk Svobodník a Ladislav
Ptáček. Po turnaji všichni poseděli a ochutnali
zabíjačkové speciality

2. Adventní svícení
V sobotu 30. listopadu 2013 se asi 60 spoluobčanů
přišlo podívat na slavnostní rozsvěcení vánočního
stromu u kapličky. Těšit se mohli na vystoupení
Veselky, která zahrála koledy a Hanáckého
Prosénku, který zazpíval. Návštěvníky na místě
zahřál dětský punč a svařené víno. V klubovně
v obecní stodole mohli navíc v teple posedět,
popovídat a ochutnat tatarák.
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Mikulášská obchůzka
Tak bohatou mikulášskou družinu Grymov už
dlouho nepamatuje. Hned 8 dětí se sešlo v obecní
stodole 5. prosince 2013, převléklo do masek a
vyrazilo nadělovat hodným dětem sladkosti. Po
dvou hodinách na ně v klubovně čekalo drobné
občerstvení a poděkování.

1. Vítání občánků
V pátek 6. prosince 2013 byla klubovna v obecní
stodole dějištěm slavnostní události. Obec vítala
sedm občánků, kteří se narodili v předešlých letech.
Každé z děti obdrželo pamětní list a leporelo.
Atmosféru navodila paní Marta Ryšánková
přednesem básně, recitovaly a zpívaly místní děti
pod vedení Dáši Kučerové a na klávesy a flétnu
zahrála Eliška Onyščuková.
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Pravidelné cvičení žen
Od poloviny loňského prosince zní každé úterý
v podvečer z klubovny ve stodole populární šlágry
minulých let. S hudbou tady pod vedením cvičitelky
Majky cvičí 8-10 grymovských žen. Další
zájemkyně se mohou přijít podívat a zacvičit si.
Karimatku a dobrou náladu s sebou!

4. Zimní běh
V neděli 19. ledna 2014 se za krásného počasí
a účasti 126 závodníků uskutečnil 4. ročník
Zimního běhu kolem Bečvy. Nejrychleji trať 9,6 km
zvládl Radek Šíbl, domácí Petr Kučera doběhl na
pátém místě.

Ping-pong ve stodole
Stolní tenis se ve stodole hrává každé úterý buď
před nebo po cvičení žen a v sobotu odpoledne.
Bližší informace podá Jiří Zavadil st. nebo Ladislav
Ptáček ml.
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Výroční schůze a brigáda hasičů
V pátek 7. února 2014 se ve stodole na své výroční
schůzi sešla jednotka dobrovolných hasičů. Za
účasti starostky obce Magdy Holé a velitele
jednotky Pavla Tally hasiči diskutovali o své
činnosti v minulém roce a plánu na rok 2014. Akce
se zúčastnilo 7 členů jednotky.
V neděli 16. února 2014 hasiči stěhovali obecní
mobiliář ze sportovního areálu. Jednalo se
o jedenáct laviček, odpadkový koš a dvě fotbalové
branky. Ty skončily v Prosenicích, kde budou
sloužit tamním fotbalistům.

6. Grymovská desítka
V sobotu 1. března 2014 se na start 6. ročníku
Grymovské desítky ZUBR postavilo 96 závodníků,
mezi nimiž zvítězil Tomáš Blaha. Petr Kučera
skončil na 4. místě absolutně a 3. ve své kategorii.
Do Malé ceny mladých vytrvalců se zapojilo
27 dětí. Z grymovských dětí byla nejlepší Gábinka
Nitková, která ve své kategorii skončila druhá.
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Oslava MDŽ
Druhý
ročník
obnovené
tradice
oslavy
Mezinárodního dne žen proběhl v pátek 7. března
2014 v klubovně na stodole za účasti 25 žen. O
kulturní program se postaraly grymovské děti pod
vedením Dáši Kučerové.

Velikonoční výstavka
Paličkované velikonoční ozdoby, zdobené perníčky,
kraslice od Blanky Malinové i velikonoční dekorace
od grymovských žen si mohli prohlédnout
návštěvníci výstavy v obecní stodole, která proběhla
v pátek a sobotu 21.-22. března 2014. V pátek
výstavu oživila paní Vitoslavská, která předváděla
pletení pomlázek.

Grymovský zpravodaj, listopad 2013 – únor 2014, číslo
IX/22, redakční uzávěrka 24. 3. 2014, vydává Obec Grymov,
náklad 70 ks. Autoři fotografií: Magda Holá, Ivana
Martinková, Lenka Martinková, Ing. Ladislav Ptáček, Ing.
Ladislav Kuča, Redaktor: Ing. Ladislav Ptáček. Se svými
dotazy, připomínkami a náměty přijďte každé pondělí od 18
do 20 hodin na obecní úřad nebo je pošlete na adresu
ladaptacek@email.cz. Vychází nepravidelně. Neprošlo
jazykovou úpravou. Neprodejné.
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