duben – květen 2015
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
pomalu končí jaro a začíná léto. Blíží se hody, největší svátek naší obce v průběhu celého roku. Stejně jako
v minulých letech bude v rámci předhodového úklidu na návsi přistaven kontejner na objemný odpad.
V červnu rovněž připravujeme veřejnou besedu s projektantem Ing. Kudou o možnostech řešení opravy
kanalizace a výstavby čističky odpadních vod. Jedná se o velmi důležité záležitosti, které se přímo dotknou
každého občana i celé obce. Zvu vás proto k účasti a věřím, že se nám podaří najít řešení, které obec
nezadluží na řadu let a bude co nejméně náročné i na vaši práci a náklady. Obci se podařilo získat
prostředky na opravu využívaných místností obecní stodoly, takže v nejbližší době začnou práce a stodola
bude dočasně uzavřena. Děkuji všem, kteří jakýmkoli způsobem přispívají k tomu, aby se v Grymově žilo
lépe. Přeji vám krásné léto!
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období se uskutečnilo jedno zasedání
zastupitelstva obce, a to 18. 5. 2015. Z hlavních
projednávaných bodů vybíráme:

Hospodaření obce
Zastupitelstvo obce schválilo poskytnutí dvou
finančních darů na podporu sportovních aktivit
v obci: 6 000 Kč pro SK Salix Grymov a 1 500 Kč
p. Liboru Zemánkovi na tenisový turnaj.
Odpadové hospodářství
Starostka informovala, že kontejner na odpad bude
přistaven 13. června 2015.

Stodola, která se v posledních třech letech stala
nedílnou součástí společenského života naší obce,
projde částečnou opravou financovanou z dotace.

Dotace
Zastupitelstvo Olomouckého kraje schválilo
přidělení dotace z Programu obnovy venkova
2015 ve výši 111 000,- Kč. Dotace ve výši 50 %
bude využita na rekonstrukci dvou místností
v obecní stodole. Naopak žádost o dotaci na
hasičské vybavení obec nezískala. Stejně tak
vzhledem k velké účasti žadatelů obec nezískala
dotaci na dobudování oddychové zóny u obecní
stodoly. Dotace, ze které se měl pořídit traktůrek,
zatím nebyly vypsány.

Péče o obecní majetek
Obec poděkovala panu Jiřímu Bachletovi za práci,
kterou v minulých letech vykonal pro obec,
a popřála mu hodně úspěchů v novém bydlišti.
Údržbu veřejných ploch bude nově zajišťovat pan
Pavel Talla.
Informace z mikroregionu a MAS
Starostka informovala o tom, že dne 6. 6. 2015 se
ve sportovním areálu v Lazníčkách uskuteční už
9. ročník soutěže Hry bez hranic „Táhneme za
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jeden provaz“. Zahájení her je v 10.00 hod. Naši
obec bude podobně jako v minulých ročnících
reprezentovat soutěžní družstvo.

Setkání Klubů aktivního stáří v Radslavicích na
střelnici se zúčastnili i zástupci naší obce.
Ostatní
Starostka informovala o jednání s Ing. Ladislavem
Kučou ohledně směny obecních pozemků za
pozemek pod již vyprojektovanou autobusovou
zastávkou. O nabídce bude zastupitelstvo jednat po
jejím prostudování na příštím veřejném zasedání.
Hody se uskuteční v neděli 21. 6. 2015, mše svatá
začíná v 10,00 hod.
Starostka poděkovala všem, kteří se podíleli na
úklidu v okolí obce dne 25. 4. 2015.
Starostka poděkovala všem, kdo přispěli do
tomboly nebo se jinak podíleli na úspěšném
průběhu Májové veselice 15. 5. 2015.
Starostka poděkovala úspěšným reprezentantům
obce, jejichž družstvo skončilo na druhém místě
v soutěži pořádané v rámci Zábavného dne pro
seniory na střelnici v Radslavicích 18. 5. 2015.

Májová veselice se letos skutečně povedla. Tak ji
aspoň hodnotili mnozí účastníci, kteří se
rozcházeli až po půlnoci.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Likvidace biologického odpadu
Zákon nám od letošního roku ukládá zajišťovat
likvidaci biologického odpadu. V rámci této
povinnosti proběhl na konci března svoz
bioodpadu a štěpkování. Akce stála 1 500 Kč.

Diskuse o čističce a kanalizaci
Dne 22. 6. 2015 proběhne od 18.00 hod v zasedací
místnosti obecního úřadu beseda s Ing. Kudou, na
téma odkanalizování obce a řešení čistírny
odpadních vod.

Sběr železného šrotu
Při sběru železného šrotu, který od letošního roku
spadá do povinností obce, bylo odvezeno 660 kg
železa.

Hodový úklid
Kontejner na objemný odpad bude přistaven 13. 6.
2015 na návsi u kontejnerů na tříděný odpad.

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Vítáme v obci rodinu Divinovu, která se přistěhovala na č.p. 60. Gratulujeme paní Boženě Ministrové, která
20. června 2015 oslaví 75. narozeniny a přejeme jí pevné zdraví a životní spokojenost do dalších let.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
21. 6. 2015
10,00
22. 6. 2015
18,00 hod

Kde
Kaple

Co
Hodová mše svatá

Obecní
úřad

13. 6. 2015
9,30
27. 6. 2015
17,00
25. 7. 2015
17,00
Konec
července 2015
15. 8. 2015

Obecní
stodola
Sportovní
areál
Sportovní
areál
Sportovní
areál
Stodola

Beseda o kanalizaci a čističce
Přednáška projektanta Ing. Kudy o možnostech řešení opravy kanalizace
a výstavby čističky v obci.
Dětský den
Hry, soutěže a malé občerstvení pro děti.
Taneční zábava

28. 8. 2015

Stodola

29. 8. 2015
15,00

Sportovní
areál

Vyhodnocení pěti nejlepších sportovců v historii obce
K poslechu a tanci hraje DUO Gaďurek – Caletka
Tenisový turnaj
Bližší informace podá Libor Zemánek.
Grymovské Sahary
Přijďte povzbudit běžce nebo se proběhnout po zajímavé trati přes Bečvu
do Žebračky a zpátky.
Srpnová noc
Přijďte se pobavit do stodoly. Občerstvení a zábava zajištěna.
Loučení dětí s létem
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát znovu o Feng Shui
Minule jsem psala, že feng shui (FS) je nauka, která nás učí žít v souladu se sebou a s vlastním okolím a o
tom, jak nás naše okolí vědomě i podvědomě ovlivňuje. Mnohem více, než si sami uvědomujeme. Na každou
místnost v domě (případně na celý dům, byt nebo na celý pozemek) můžeme pohlédnout dle FS z mnoha
hledisek. Jedním (pro mě nejužitečnějším a nejjednodušším) je rozdělení na sektory, kdy každý sektor
reprezentuje určitou část našeho života. Dole je pro názornost uvedená tabulka. Na sektory se díváme
z pozice hlavního vstupu do místnosti (případně domu či pozemku). Vždy máme hlavní vstup v jednom ze
sektorů Vědomosti, Kariéra nebo Pomocníci. Prostě si představte konkrétní místnost a jakoby si stoupněte do
dveří a dívejte se na místnost před sebou. V případě, že v místnosti je dveří více, berte v potaz ten vstup, který
je hlavní nebo nejvíce používaný. Zapojte svou intuici.
Pokud je místnost asymetrická a nějaká část chybí, může to znamenat, že nám v dané oblasti také něco chybí.
V tomto případě je dobré dát do tohoto výklenku zrcadlo, které jakoby doplní chybějící část.
Pojďme ale zpět a postavme se do hlavního vchodu místnosti a prohlédněme si všechny sektory, co se kde
nachází. Například vzdálený levý kout reprezentuje Bohatství a hojnost. Co tam máte? Ideální jsou květiny,
zejména s drobnými okrouhlými listy, připomínající peníze. Můžete pod květinu dát do červené obálky několik
mincí. Jak květina roste, roste i vaše bohatství. Dobrý je také obrázek vodopádu nebo čehokoli, co máte
spojené s hojností. Já jsem do tohoto rohu v obýváku dala zelená světýlka a během krátké doby mi přišly
peníze z několika stran, kde jsem to vůbec nečekala.
V sektoru Vztahů je dobré mít párové předměty, společnou manželskou fotku, dvě květiny (pozor, ale aby byly
obě zhruba stejně velké, jinak to znamená nerovnováhu v partnerství), něco v červené nebo zelené barvě. Do
oblasti kariéry si dejte diplomy, vyznamenání, symboly toho, čeho chcete dosáhnout. A tak dále. Pokud
chcete energii čehokoliv posílit, vždy fungují květiny (hlavně s okrouhlými listy), světýlka, zvonkohry, vějíř
nebo něco, co se vám prostě líbí.
Také je dobré zjistit, jestli v sektorech není něco, co by energii blokovalo – odpadkový koš, zbytečné věci,
které nepoužíváte atp. Někde jsem četla konkrétní příklad, který mi utkvěl v hlavě. Jedna dívka konzultovala
FS a prý jí nefunguje partnerství, prý se cítí, jakoby vše bylo zmrazené a stagnovalo (opravdu použila tyto
výrazy). Když se pak podívala do sektoru vztahů, všimla si, že tam má obrázek ledního medvěda na veliké
ledové kře. Sice velmi pěkný, ale zima z něho sálala... Až do takových detailů nás může naše prostředí
ovlivňovat.
Pokud chcete, projděte si jednotlivé místnosti ve svém domě z pohledu FS sektorů a zkuste vyladit věci tak,
aby souzněly s danými sektory. A pak pouze pozorujte, jaké změny přijdou.
Přeji Vám všem krásné léto.
Vaše Blanka
Bohatství,
peníze, cennosti
Rodina, dům,
domácí zvíře
Vědomosti,
vzdělání,
seberealizace
Vstup(dveře)

Sláva, uznání,
úspěchy
Rodinné štěstí,
zdraví

Vztahy, láska,
manželství
Děti,
budoucnost,
koníčky
Kariéra,
Cestování,
profese,
pomocníci,
pracovní pozice ideály
Vstup (dveře)
Vstup (dveře)
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Klepání
I letos bylo před Velikonocemi po obci slyšet
starodávné klepání. Děkujeme koledníkům, že tuto
starodávnou tradici udržují.

Burza
První burza použitých oděvů, sportovního zboží
a mnoha dalších užitečných věcí proběhla ve
stodole 24. 4. 2015.

Beseda Ing. Patočkové - Norsko
Dne 10. 4. 2015 se v obecní stodole uskutečnila
zajímavá beseda s cestovatelkou Ing. Patočkovou,
která vyprávěla o zážitcích z četných návštěv
Norska.
5

duben – květen 2015
Ukliďme svět
V sobotu 25. 4. 2015 se podařilo zorganizovat úklid
okolo obce. Zapojila se do něj především mládež.
Úklid zahrnoval okolí cyklostezky od mostu až po
Sahary a polní cesty. Podařilo se posbírat přes
300 kg odpadu.

Májová veselice
V pátek 15. 5. se stodola stala dějištěm třetího
ročníku Májové veselice. K tanci a poslechu
přítomným hráli Tučéňáci a nechyběla ani bohatá
tombola.

Setkání Klubů aktivního stáří
Dne 18. 5. 2015 se grymovské družstvo úspěšně
zúčastnilo soutěžního setkání klubů aktivního stáří
na radslavské střelnici. V ostré konkurenci skončilo
na vynikajícím druhém místě. Gratulujeme!

Výlet na kolech
Zástupci obce se 25. 4. 2015 zúčastnili společného
cyklistického výletu obcí mikroregionu, jehož cílem
byly lázně v Teplicích.
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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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