červen – červenec 2014
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
zdravím Vás v čase dovolených. Co se děje na obci? Jak zjistíte na dalších stránkách, chystáme poslední část
rekonstrukce chodníků, změnu územního plánu, připravujeme sportovní a kulturní akce i akce pro děti. Blíží
se volby, které jsou nejlepší příležitostí, abyste vyjádřili, jak jste s děním v obci i s naší prací spokojeni. Už
10. a 11. října budete moci rozhodnout o dalším směřování Grymova. Velmi děkuji všem, kteří o jeho
směřování spolurozhodují průběžně, ať už jako účastníci jednání zastupitelstva, pořadatelé akcí, diváci,
brigádníci nebo „jen“ dobří sousedé, kteří jsou ochotni pomoci druhým.
Pěkné léto a hodně sil vám přeje
Magda Holá, starostka obce

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: :
Péče o obecní majetek
Zastupitelé jednali o návrhu nové smlouvy na
pronájem plynovodu. Vzhledem k tomu, že ve
smlouvě byly chyby, bude znovu projednána po
jejich odstranění RWE. O odkup plynovodu RWE
nemá v nejbližší době zájem.

V uplynulém období se uskutečnilo jedno zasedání
zastupitelstva obce, a to 10. 7. 2014. Z hlavních
projednávaných bodů vybíráme:
Hospodaření obce
Bylo přijato druhé rozpočtové opatření, které se
týkalo příjmů z kulturních akcí a dividend a výdajů
na tisk zpravodaje, nákup služeb a materiálu na
údržbu zeleně a správu obce.

Doprava a bezpečnost
Starostka informovala o stavu příprav
rekonstrukce chodníků. Stavební povolení bylo
prodlouženo a na konci srpna bude známé, kolik
peněz by mohlo být k dispozici z nedočerpaných
krajských dotací. Zbytek zafinancuje obec
z vlastního rozpočtu. Práce budou zahájeny v září.
Zastupitelé schválili záměr směny pozemku 135/4
a 129/2 v k.ú. Grymov pro potřeby plánované
autobusové zastávky.

Územní plán
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost obce
o pořízení změny územního plánu č. 2, přesného
vymezení předmětu změny (viz str. 2) a ustanovilo
starostku obce jako zodpovědnou osobu za
komunikaci s pořizovatelem změny, kterým je
Magistrát města Přerova.

Volby do zastupitelstva a senátu
Starostka informovala o stavu přípravy voleb,
které se uskuteční 10.-11. 10. 2014 a vyzvala
přítomné občany, aby zvážili svou kandidaturu do
obecního zastupitelstva.

Informace z mikroregionu a MAS
Starostka informovala o velmi pozitivní reakci
starostů obcí, kteří se zúčastnili Her bez hranic.
Oceňovali bezchybnou organizaci, originální
soutěže i jedinečné místo konání. Příští ročník
proběhne v Lazníčkách. Starostka dále navrhla,
aby se obec, stejně jako všechny ostatní, zapojila
do projektu pořízení tašek na třídění odpadů.
Zastupitelé návrh schválili (viz str. 2).
Starostka dále informovala o pořízení šesti
fotopastí, které si budou obce od mikroregionu
moci půjčit. Pasti mají pomoci najít pachatele
drobných krádeží nebo vandalství.

Poděkování
Starostka poděkovala všem, kdo se podíleli na
přípravě akce pro děti s názvem Bobřík odvahy a
na přípravě divadelního představení Na tohle teď
není ta pravá chvíle.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Změna územního plánu obce
Na základě projednání předložených podnětů
schválilo zastupitelstvo na svém jednání 10. 7.
2014 následující záměry do žádosti o změnu č. 2
územního plánu obce Grymov.
1. Doplnit u ploch bydlení Bv možnost podnikání
za podmínky, že podnikání nezatěžuje okolí
nadměrným hlukem, prašností, zápachem,
světlem, neznečišťuje vodu, půdu nebo
vzduch.
Komentář: Jde o to, že za současného stavu
není možné na většině území obce provozovat
žádné služby. Na druhou stranu ale obec nemá
zájem na tom povolit podnikání, které by
snižovalo kvalitu bydlení a života v obci.

5. Pozemky č. 48/4, 56/2 a zahrady zahrnout do
zastavitelného území obce, aby bylo možno
pozemky oplotit nebo na nich vybudovat
přístřešek pro uložení dřeva, nářadí apod.
Komentář: V současnosti nelze na okrajových
pozemcích u domů č. 26, resp. č. 10 postavit
plot a na zahradách v obci nelze legálně stavět
např. dřevníky.
6. V textové části změnit
a. Odkanalizování systémem jednotné
kanalizace (ne oddílné)
b. 10.1.3. místo C1 Splašková a C2
Dešťová kanalizace spojit do Jednotné
kanalizace
Komentář: Tyto změny souvisejí s přípravami
koncepčního řešení likvidace odpadních vod
v obci. V současnosti územní plán předepisuje
oddílnou kanalizaci, což by znamenalo
vybudování nových přípojek ke všem domům.

2. Pozemky č. 130, 119, 120/1, 121, 120/2
zahrnout
do
zóny Plochy občanské
vybavenosti – polyfunkční zařízení.
Komentář: Jedná se o pozemky na bývalém
č. 8, tedy pod obecní stodolou, v jejím okolí
a pod sousední stodolou Ing. L. Kuči.

Volby
Ve dnech 10.-11. 10. 2014 proběhnou společně
volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu
ČR. Do pětičlenného obecního zastupitelstva
mohou kandidovat občané buď samostatně, nebo
na společné kandidátce se sdružením nezávislých
kandidátů nebo politickou stranou. Kandidátky je
třeba odevzdat do 5. srpna na přerovský magistrát,
který volby v naší obci organizuje. Součástí podání
musí být i petice podepsaná příslušným počtem
občanů, kteří kandidátku podporují.

3. Pozemky č. 38/3 a 38/11 OT – plochy
občanské vybavenosti – tělovýchova a sport –
doplnit o možnost hostinské činnosti,
ubytování, vnitřní sportovní a kulturní plochy.
Komentář: Změna má umožnit další rozvoj
poskytování služeb ve sportovním areálu
u Bečvy.
4. Umožnit na pozemcích 332, 333 a 334 v části
přiléhající k polní cestě výstavbu rodinných
domků
Komentář: Jedná se o pozemky přiléhající
k již zasíťovaným třem stavebním místům na
okraji vesnice. Vzhledem k tomu, že po jedné
straně polní cesty je výstavba možná, nevidí
obec žádný důvod, proč by nemohla
pokračovat i na druhé straně. Zároveň ale obec
neschválila záměr vyčlenit část pozemků
jdoucích k silnici pro podnikání. Důvodem
byla obava ze snížení kvality prostředí
a narušení venkovského rázu obce.

Tašky na odpad
Grymov
se
připojil
k ostatním
obcím
mikroregionu a pořídí 70 sad tašek na třídění
odpadu. Ze 70 % budou náklady hrazeny ze zdrojů
mikroregionu, 30 % se bude podílet obec. Tašky
jsou pomůckou, která se v jiných obcích osvědčila,
takže doufáme, že i u nás přispějí k tomu, že
v popelnicích skončí co nejméně využitelného
odpadu.

2

červen – červenec 2014

:: 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.
Zároveň bych vás chtěla požádat o drobné dary do tomboly na připravovanou Srpnovou noc.
Jménem kulturní komise předem děkuji a těším se s vámi na shledanou!
Marie Staňková
Kdy
16. 8. 2014
od 10,30

22. 8. 2014
od 20,00
23. 8. 2014

Září
(datum a
čas bude
upřesněn)
Říjen
(datum a
čas bude
upřesněn)

Kde
Hřiště

Co
Grymovské Sahary
SK Salix Grymov ve spolupráci s Obcí Grymov a Sportovním areálem Grymov
pořádá běžecké závody Grymovské Sahary. Přijďte povzbudit závodníky, kteří na
8 km dlouhé trati dvakrát přebrodí Bečvu. Další informace najdete na
www.salixgrymov.cz
Stodola
Srpnová noc
Přijďte se do obecní stodoly pobavit na taneční zábavu. Živá hudba, občerstvení
a tombola zajištěny.
Jezernice Dožínky MAS Moravská Brána
Velká akce za účasti ministra zemědělství Ing. Jurečky zakončená večerním
ohňostrojem. Všichni jste srdečně zváni.
Stodola
Divadelní představení
Po úspěchu Divadla Dostavník se tentokrát představí studentský ochotnický
soubor z Přerova zvaný Ervínovci.
Stodola a Dětská drakiáda
okolí
Stejně jako loni zveme všechny příznivce pouštění draků na grymovskou drakiádu
spojenou s občerstvením a posezením v obecní stodole.

:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin druhý sloupek
Momentálně se nacházím v Rakousku, v Alpách. Ač jsem tvor rovinný (nebo bych spíš měla napsat výstižnější
slovo nížinný), musím říct, že ty kopce taky mají něco do sebe. Není od věci občas změnit nadmořskou výšku.
Jsme v okolí Semmeringu, takže kopce tu jsou maximálně do 2000 metrů n. m., celé porostlé hustými lesy
a jen občas vykoukne kousek skály. Baví mě řídit tu auto úzkými serpentinami a v rámci možností
a bezpečnosti silničního provozu se kochat zdejšími panoramaty.
To, že je tu vše upravené, jakoby učesané a pěkné silnice se dalo očekávat. Překvapilo mě ale, že tu ve
vesnicích nepotkáváme žádné lidi. Tipuju, že místní jsou v práci nebo doma a turisté zdolávají vrcholy. To
jsme podnikli také a nádherné výhledy mě úplně uchvátily.
Dnes jsme zubačkou vyjeli na horu Schneeberg. Děti toužily vidět kamzíky, ale protože bylo mlhavo a vrchol
byl v mracích, tak jsme viděli pouze jednoho, navíc vycpaného v restauraci. I přes nepřízeň počasí se ale na
chvíli mraky protrhaly a ukázal se nám hluboký výhled na údolí pod horou.
Uvědomila jsem si, že není na škodu se občas podívat na svět z výšky. Nicotné detaily rázem ztratí svou
důležitost a naopak můžeme jasně vidět nečekané souvislosti.
Přeji Vám krásný a jasný zbytek prázdnin!.
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:: Z obecní kroniky :: Z obecní kroniky :: Z obecní kroniky :: Z obecní kroniky ::
Letos si připomínáme jedno významné výročí, 100
let od tzv. Velké války, později přejmenované na 1.
světovou válku. Naší obce se dotkla velmi citelně,
jak si ostatně můžete přečíst na následujících
řádcích, které jsou doslovným přepisem z Pamětní
knihy obce Grymova. Zápis byl pořízen mezi léty
1923 a 1927, kdy se kronika začala pravidelně psát.

Za války bylo často rekvírováno obilí, mouka,
brambory a sádlo. Válečné půjčky byly hodně
upisovány na nátlak okresní politické správy.
Během války byly zavedeny různé poukázky na
životní potřeby, kterými se musel vykázati, aby
dostal určité množství, ovšem za drahé peníze. Na
vesnici bylo dobře, neboť nebyl takový nával, ve
městech však stáli ve frontách i po několik hodin
a lidé nosili s sebou i židle. Různé poukázky
nazývaly se: moučenky, masenky cukřenky,
chlebenky, tabačenky a mlecí lístky.
Úroda za války byla ještě obstojná, ač veškeré polní
práce spočívaly jen na bedrech žen, neboť v celé
vesnici zůstalo jen 11 mužů ve stáří od 50 do 70 let.
Nálada byla stísněná, poněvadž z každé rodiny byl
někdo ve válce a z některé dokonce i více. Na pole
se chodilo, až poštovní posel roznesl po vsi psaní
a lístky z fronty.
Když umřel císař Franz Josef I., čekalo se, že bude
ihned uzavřen mír, avšak (přišlo) zklamání a válka
táhla se do nekonečna. Obzvláště staří, kteří
pamatovali vojnu z roku 1866, domnívali se, že také
světová válka tak brzy skončí, obzvláště když se
bojovalo takovými moderními prostředky. Vítězným
zprávám nevěřil již nikdo a každý se smál, že to
odpoutávání od nepřítele značí „vzíti do zaječích“.
Lidé říkávali: „Maria Terezia ztratila Slezsko
a František Josef ztratí všecko.“ On to již neztratil,
neboť ještě včas zemřel, zato jeho nástupce
nepanoval dlouho, a když se mu nepodařilo uzavříti
mír, rozpadlo se mu kdysi slavné mocnářství
Rakousko-uherské, které však nám Čechům nijak
nevepsalo se do srdce. A tak císař Karel I. byl
posledním císařem rakouským a lid mu říkal Karel
Poslední.
Velký obrat nastal, když se zhroutila fronta
a 28. října 1918 byla vyhlášena republika
Československá. V prvním okamžiku nikdo tomu
nechtěl ani věřit, až teprve když očití svědci přišli
z Přerova a vyprávěli, že tam shazují císařské orly
a vyhazují obrazy císařů, uvěřilo se a radost lidu
neznala konce. Celá ves byla na nohou a všude se
o tom živě debatovalo.
V kapli odzvánělo se tomu Rakousku, které chtělo
odzvoniti nám Čechům, a slavnostním zvoněním
vítala se republika.

Válka
Když nastala válka, byl v dědině nářek a zmatek,
neboť z každého domu odcházel někdo do války
a někteří se zase brzy vraceli, ovšem jako nemocni
nebo raněni.
Raněn byl Jemelík Alois, Ryšánek František
a Martinek Bohuš, který zemřel v nemocnici ve
Vídni a byl převezen do Pavlovic. Na ruské frontě
padl Zamazal Stanislav, zastřelen z neopatrnosti
svým kamarádem ze Sušic, který potom vyšel prý ze
zákopů a dal se od Rusů zastřeliti.
Nezvěstní jsou dosud Josef Chytil z č. 14 a Antonín
Raška z č. 1.
Místní vojáci bojovali na všech frontách a četař
Antonín Ryšánek dostal malou stříbrnou medaili za
statečnost, na kterou za Rakouska pobíral
7,50 K měsíčně. Jako ruští legionáři vrátili se
Zamazal Jaroslav a Antonín Ryšánek z č. 4 zvaný
Tonek Kótů. Ve vesnici jest totiž více Ryšánků
a někteří dostali různé přídomky jako Kót, Lojzek,
Kupec. Také Spáčili měli přírodmky Koncový
z č. 12., Lojzek z č. 21 a Antoš z č. 20.
Z italského zajetí jako národní domobranci přišli
Štefek Jan, Spáčil Antonín z č. 21, Chytil Antonín
z č. 14, Jaromír Ryšánek z č. 11 a Chromeček Josef.
V ruském zajetí byli: Zamazal Antonín, Ryšánek
Vojtěch z č. 4, Spáčil Frant. z č. 12 a Antonín
Ryšánek z č. 11.
Jako invalida dostává podporu Tihelka František
z č. 34, který za války dvakráte utekl z italské fronty,
nebyl však trestán, poněvadž byl uznán za
slabomyslného. Invalidní podporu 40 Kč měsíčně
má také Štefek Jan. Ten odvozuje svůj původ od
Štefků z Trojanovic a jejich předek, rytíř Štefek, byl
popraven po bitvě na Bílé hoře na Staroměstském
náměstí. Jmění zabral stát a spravuje, páčí se na
100 milionů. Štefek Jan činí si nárok na díl toho
majetku.
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:: Co nového na hřišti :: Co nového na hřišti :: Co nového na hřišti ::
V letošním roce jsme rozšířili minizookoutek, který
v současné době tvoří holandské minikozy,
quesandské miniovečky, gotinghenské miniprasátko
a teddy králíčci. Odměnou za celoroční práci kolem
zvířátek nám jsou nově narozená mláďata a radost
dětí při hraní s nimi. Vždyť vidět na vesnici prase či
kozu je dnes již skoro rarita.
Ke konci loňského roku skončila spolupráce s obcí
a byla vypovězena smlouva s fotbalisty z Přerova,
kteří zde hráli ligu malé kopané. Po úpravě povrchu
hřiště a jeho zkrácení slouží nadále a to zejména
dětem.
Dětské hřiště bylo rozšířeno o tři herní prvky, takže
je to nejvíce využívaný prostor v celém areálu.
Každodenními návštěvníky jsou zejména místní děti
a to o prázdninách až do pozdních večerních hodin.
A právě děti nejvíce uvítaly prodej točené zmrzliny,
která se od jara letošního roku prodává
v občerstvení.
I když tenisových hřišť je v okolí již více než dost,
zájem o hraní u nás je značný. Roční předplatné se
podařilo téměř okamžitě vyprodat. Tenistům se líbí
pěkné prostředí, klid a i možnost se následně
občerstvit. Letos poprvé probíhá i malá tenisová
školička pro nejmenší. Zúčastní se jí pět malých
grymovských dětí.

provozu a také se dokončuje společenská místnost
pro cca 50 lidí, která bude sloužit nejen jako zázemí
při sportovních akcích a hraní stolního tenisu, ale
i pro různé společenské akce.
Co se u nás letos mimo běžného provozu dělo?
Uskutečnila se předhodová taneční zábava za účasti
více než stovky spokojených návštěvníků.
Vzhledem k zájmu spoluobčanů se zábava
opakovala i koncem měsíce července. Jeden z více
než sto dvaceti přítomných vyhrál v tombole
vyhlídkový let nad Grymovem.

SK Salix Grymov uspořádal v areálu Zimní běh
a Grymovskou desítku a pro nejmladší tradičně
Dětský den.
Po celý rok se hraje každé úterý od 18.00 hod.
stolní tenis a závěrem roku se uskuteční i dva
turnaje, z toho jeden jen pro místní.
Jsme rádi, že převážná většina z Vás si našla do
areálu cestu. Děti si přijdou hrát, mládež i dospělí
sportovat, posedět s rodinou či známými, nebo jen
zahnat žízeň.
Věříme, že do příštího roku připravíme ještě pár
novinek a pobyt v areálu, zejména v letních
měsících bude ještě příjemnější.
Ing. Ladislav Kuča

Postupně se také snažíme vylepšovat zázemí pro
sportovní aktivity. Byla vybudována čistička
odpadních vod, sociální zařízení je ve zkušebním
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Závodilo se v 10 disciplinách a zvlášť probíhala
soutěž o nejlepší Sekyrkovou polévku. Naše
družstvo Rychlých vesničanek skončilo v hlavní
soutěži 7. a v polévkách na bronzové příčce. Akce
se odhadem zúčastnilo asi 300 soutěžících,
pořadatelů a diváků.

Hry bez hranic
V sobotu 7. června se u stodoly konal již 8. ročník
Her bez hranic. Kromě borců ze Sušic se dostavily
týmy ze všech ostatních 11 obcí mikroregionu a
navíc hosté z Hradčan a z polskéhoWinówa.

Den dětí
Neděle 8. června byla ve Sportovním areálu ve
znamení olympijských kruhů. SK Salix Grymov ve
spolupráci s obcí zde uspořádal tradiční Dětský den.
Děti soutěžily v překážkovém běhu, střelbě, hodu
oštěpem, jízdě na kole, skoku do dálky, basketbalu
a fotbalu. Akce se za krásného letního počasí
zúčastnilo kolem 30 dětí.
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Bobřík odvahy
13. června se ve stodole a nejbližším okolí
uskutečnila akce pro děti pod názvem Bobřík
odvahy. Asi dvacítka dětí si zasportovala, dozvěděla
se, co zajímavého roste v okolí, poslechla si
pohádku a pochutnala na připravených dobrotách.

Hody
V neděli 22. června proběhly hodové oslavy.
K dobré náladě od rána po obci vyhrávala Moravská
Veselka a od půl desáté byla v kapličce sloužena
mše. V předvečer hodů proběhla na hřišti
předhodová zábava.
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Divadelní představení
27. června se po 57 letech v Grymově uskutečnilo
divadelní představení. Přerovské divadlo Dostavník
zahrálo kus s názvem Na to teď není ta pravá chvíle.
Spokojení bylo přes 50 diváků i herci, kteří si
pochvalovali těsný kontakt s publikem.

Havárie
Dne 21. července se v obci přihodila kuriózní
nehoda. Podle líčení svědků opilý vozka nezvládl
splašené koně a při divoké jízdě z Vrbovce přišel i o
bič. Zatáčku u Zbořilového bryčka projela po dvou
kolech až se zastavila o desetiletou lípu, kterou
přerazila. Koním se nic nestalo, vozataj vyvázl bez
vážnějších zranění, nepřežila jen bryčka a strom.

Grymovský zpravodaj, červen – červenec 2014, číslo X/24,
redakční uzávěrka 31. 7. 2014, vydává Obec Grymov, náklad
70 ks. Autoři fotografií: Ing. Ladislav Kuča, Tomáš Janota,
Ing. Ladislav Ptáček, 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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