červen – srpen 2015
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
máme za sebou velmi horké a suché léto, jaké naše obec od roku 1947 nezažila. V srpnu se rtuť teploměru
velmi často pohybovala nad třicítkou a úlevu nepřinesly ani tropické noci. Po několik týdnů nespadla ani
kapka vody. Podle vědeckých studií jsou tyto extrémní výkyvy počasí nová skutečnost, na kterou si máme
zvyknout. Navíc jsme svědky toho, jak tisíce lidí, které z domovů vyhnala bída nebo válka, putují za vidinou
lepšího života do Evropy a mění naše zažité jistoty a svět, na který jsme zvyklí.
Od června, kdy vyšel předchozí zpravodaj, se v obci udála řada věcí, o kterých se na dalších stránkách
dočtete. Ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří pro obec a pro druhé něco dělají. Díky vám. A také
díky osudu, že se můžeme zabývat našimi „malými“ problémy, a ne něčím daleko složitějším a těžším.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Dotace
Zastupitelé schválili podání dotace na rekonstrukci
kaple ve výši 70 % z Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje

V uplynulém období se uskutečnila dvě zasedání
zastupitelstva obce, a to 15. 6. a 27. 7. 2015.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Hospodaření obce
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet obce
a roční závěrku za rok 2014. Zastupitelstvo
projednalo a schválilo rozpočtová opatření č. 1 a 2.
Odpadové hospodářství
Zastupitelstvo schválilo zadání znaleckého
posudku na výkup pozemků pro potřeby čistírny
odpadních vod.
Informace z mikroregionu a MAS
Zastupitelstvo
schválilo
účast
obce
v Dobrovolném svazku obcí Moravská brána
a pověřilo starostku ke všem úkonům souvisejícím
s řádným členstvím obce v organizaci.
Péče o obecní majetek
Starostka informovala o postupu prací při
rekonstrukci stodoly financované z dotace.
Podrobně o úpravách viz str. 4

Kaplička, která je dominantou naší návsi už 150
let, se dočká částečné rekonstrukce financované ze
70 % z krajské dotace.
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Péče o zeleň
Na základě stížností občanů na padající větve ze
stromů na návsi a kvůli úhynu některých stromů
u polních cest v majetku obce byl odborník na
úpravy zeleně Ing. Jiří Divina požádán
o posouzení situace a návrh dalšího postupu. Více
viz strana 5.
Ostatní
Zastupitelé projednali a neschválili směnu
pozemků a dorovnání ceny směňovaných pozemků
ve výši 315 tis. Kč. Jednalo se o pozemky
směňované s manželi Kučovými v souvislosti
s chystanou autobusovou zastávkou na návsi.

Poslední úprava vzrostlých stromů na návsi
a kontrola jejich zdravotního stavu proběhla na
jaře 2008. Letos na podzim ji zopakujeme.

Starostka poděkovala úspěšným reprezentantům
obce, jejichž družstvo skončilo na sedmém místě
v Hrách bez hranic, které proběhly v Lazníčkách
dne 6. června 2015. Podrobnější zprávu viz níže.

Hry bez hranic v Lazníčkách
V červnu se naše obec zúčastnila utkání soutěžních týmů Mikroregionu Pobečví při Hrách bez hranic, které
tentokrát hostily Lazníčky. Akce se konala 6. června a tým Grymovčáků reprezentovali Jarča, Kristina,
Blanka, Katka a Libor.
Ten den bylo nezvykle horké počasí. Přijeli jsme do Lazníček (někteří poprvé v životě) a hned se nám tam
zalíbilo. Velké sportoviště, připravené stany pro zázemí týmů a všudypřítomná dobrá nálada. Byli jsme ihned
připraveni bojovat za Grymov a dát ze sebe to nejlepší. Soutěže sestávaly ze dvou hlavních bloků. Prvním
bylo vaření čočkovky v kotlíku a souběžně probíhala řada sportovně-intelektuálních soutěží.
Čočkovku jsme uvařili moc dobrou, všem chutnala a vynesla
nám v soutěži krásné třetí místo. Porota naši polévku
ohodnotila za „jinou a zajímavou chuť“. S holkama jsme se
shodly, že takovou vaříme běžně všechny doma. Je dobré
vědět, že mají Grymovčáci „zajímavou“ chuť .
V ostatních soutěžích se nám také dařilo. Ať už to byl běh na
lyžích v zimním oblečení, slalom na motorce, košíková,
soutěž v nasávání (tedy luštěnin brčkem), namotávání
motouzu se závažím či střelba hokejkou na branku. Ve
vědomostním kvízu o Lazníčkách i paměťovné hře jsme
vyloženě excelovali. Konkurence byla vysoká, a tak jsme se
umístili za podpory dětí a grymovských fandů na 7. místě.
Nakonec ani nešlo o to, kdo skončil na kterém místě. Strávili
jsme příjemný den, pobavili jsme se, odpočinuli
u doprovodného programu a za zvuků trampských písní Jako jediný tým z mikroregionu neměl ten
náš oficiální obecní vlajku. Ale zato měl
Tučéňáku jsme mohli nasávat letní atmosféru přátelských her.
krásnou a originální! Další foto viz str.11
Těšíme se na příští ročník, kdy budou tyto hry hostit Výkleky.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Likvidace biologického odpadu
V rámci likvidace větví, stařiny a dalšího
biologického odpadu bude na podzim přistaven
velkoobjemový kontejner. Přesný termín bude
upřesněn.

Kontejner na kovový odpad
Od konce září bude v Radslavicích i občanům naší
obce k dispozici kontejner na odkládání kovového
odpadu.
Nabídka
Charitní
pečovatelské
služby
Oblastní charita Přerov zaslala na obec aktuální
ceník s nabídkou různých úkonů. Zahrnují pomoc
při zvládání běžné péče, osobní hygieně, zajištění
stravy, zajištění chodu domácnosti, doprovázení
k lékaři, na úřady a další položky. Ceník je
k dispozici na obci a na obecních webových
stránkách. Bližší informace poskytne charita na tel.
č. 581 299 846 nebo 777 729 512.

Sběr nebezpečného odpadu
Sběr se uskuteční 19. září 2015 od 13,40 do 14,10
na návsi, kam přijede svozový vůz. Tentokrát bude
přijímat zbytky barev a jejich obaly, ředidla, starý
olej, baterie, chemikálie včetně pesticidů a dalších
jedů, staré léky, teploměry, pneumatiky, ledničky,
televizory, zářivky. Přesný seznam uvádí leták,
který v minulých dnech obdržela každá
domácnost.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
17. 9. 2015
9,00
18. 9. 2015
19,00

Kde
Sportovní
areál
Obecní
stodola

19. 9. 2015
14,00 hod

Obecní
stodola

24. 10. 2015
11,00

Obecní
stodola

Říjen 2015

Sportovní
areál

Co
Turnaj v tenisu - čtyřhra
Divadlo
Představení Strašidlo Canterwillské uvádí přerovské divadlo Dostavník.
Drobné občerstvení zajištěno, vstupné 50 Kč dospělý, děti zdarma.
Vědomostní bobřík – tentokrát o zvířatech
Zveme všechny děti na pokračování bobříka, který bude tentokrát
o zvířatech. Chovatelé nejdříve stručně představí své mazlíčky – dravce,
andulky, korely, sklípkana, želvu, hada, králíka a kozlíka – a potom si
vyzkouší, kdo si co zapamatoval. Připraveno bude drobné občerstvení.
4. Grymovská pětka a 1. ročník Přeboru Moravské
brány
Tradiční podzimní běžecké závody na trati 5 km letos budou mít novinku –
Přebor Moravské brány, kterého se mohou zúčastnit běžci z obcí a měst
zapojených do MAS Moravská brána. Start závodu je v 11 hodin. Přijďte
se proběhnout nebo podpořit závodníky!
Turnaj ve stolním tenisu - dvouhra
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Oprava cesty přes obec
Od dokončení dálnice do Říkovic má obec
přislíbeno, že nejhorší úsek silnice 43413 mezi
Prosenicemi a Přerovem – tedy průjezd Grymovem
– se dočká důkladné opravy či rekonstrukce. Dosud
pokaždé z toho sešlo. Až konečně v minulých
týdnech na obec dorazila zpracovaná projektová
dokumentace k vyjádření. Obec se obrátila na
odborníka na dopravní problematiku, Ing. Marka,
a na základě jeho připomínek zpracovala své
vyjádření.
- obec požaduje, aby do projektu bylo
doplněno uvedení chodníků v majetku obce
do původního stavu a to na náklady kraje,
s pomocí jehož dotací byly chodníky na
podzim 2014 dokončeny.
- obec požaduje, aby v rámci projektu bylo
důkladně vyřešeno odvodnění silnice
a v případě, že to bude potřeba, byly
doplněny nové vpusti do kanalizace.
- obec požaduje, aby projekt v souvislosti se
spádováním silnice řešil sklony sjezdů
k domům tak, aby byl zajištěn výškově
plynulý vjezd a výjezd.
- obec požaduje, aby byla stavba rozdělena na
dvě etapy, což by umožnilo zachovat příjezd
vozidel vždy v jedné polovině obce a vjezd
pojízdné prodejny nebo odvoz domovního
odpadu
Za splnění výše uvedených podmínek a zajištění
autobusové dopravy obec s rekonstrukcí souhlasí.

Rekonstrukce stodoly
V červenci a počátkem srpna proběhla rekonstrukce
dvou místností obecní stodoly. Celkové náklady
akce, jejíž součástí bylo i obložení studny před
obecním úřadem, činily 260 tisíc Kč, z čehož obec
dostala 111 tisíc Kč jako dotaci.
Návštěvníci Srpnové noci mohli vidět výsledek. Ve
výčepu byla položena nová dřevěná podlaha,
přivedena voda, instalován dřez a opraveny omítky.
Ve společenské místnosti byla položena podlaha
z dubové dlažby, byl upraven komín, vybouráno
okno do hlavní místnosti, rozvody byly zasekány
pod omítku, omítky byly opraveny a vstupní dveře
byly zvýšeny.

Při vstupu do společenské místnosti se urostlejší
návštěvníci
už
shýbat
nemusejí.
V rámci
rekonstrukce byl kromě jiného zvýšen vstup, přidáno
okno, které vizuálně spojuje sousední místnosti a
nad kamna byl vložen tepelný výměník.
Pro zlepšení tepelného komfortu byla dolní část zdí
obložena dřevem, byla lépe utěsněná venkovní okna
a dovnitř byly vsazeny dřevěné rámy na
odnímatelná vnitřní okna z polykarbonátu. Nad
kamna byl doplněn tepelný výměník.
Cílem úprav bylo zachovat venkovský ráz stodoly,
odstranit závady na podlahách a omítkách
a s malými náklady místnosti zkrášlit a udělat
příjemnější. Podle prvních ohlasů návštěvníků
Srpnové noci, rekonstrukce dopadla dobře.

Obec rozhodně nehodlá opravené chodníky zaplatit
znovu.
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Rekonstrukce kaple
V letošním roce se objevila možnost využít dotační
prostředky (70 % dotace, 30 % podíl obec) na
rekonstrukci místní kaple. Kaple se potýkala
zejména s vlhkostí, zastupitelé se proto dohodli na
těchto opravách a úpravách: bude provedeno
odvětrání, výměna oken a dveří, před vstupní dveře
přibude mříž, která umožní občas nechat kapli
otevřenou bez nutnosti dozoru. Dále bude obnovena
výmalba a nátěr střechy.

Ing. Divina byl rovněž požádán o zhodnocení stavu
výsadeb u polních cest. Tyto výsadby byly
provedené v roce 2008 v rámci komplexních
pozemkových úprav a byly plně hrazené státem.
Obec je převzala od Pozemkového úřadu v roce
2011 a v témže roce je nechala zkontrolovat
a ošetřit odbornou firmou. Další ošetření, při němž
měla být část stromků dosazena, bylo v roce 2014
odloženo z důvodů značné finanční náročnosti.
Ing. Divina nyní v rámci zhodnocení stavu výsadeb
některá opatření provedl – odstranil staré podpůrné
kůly a plastovou ochranu u odrostlých stromků.
U cesty blíž obci roste 111 stromů. Dva je třeba
odstranit, další 2 ošetřit a u 10 stromků zatřít
poškozenou kůru stromovým balzámem.
Podél druhé cesty blíže ke Kozlovicím je vysazeno
83 stromů, z toho 3 jsou poškozeny zaškrcením
a budou odstraněny. 10 stromů s poškozenou kůrou
bude ošetřeno stromovým balzámem. Dalších
18 stromů jeví příznaky usychání. Většinou se jedná
o jasany poškozené letošním suchem, ale také
chorobou, tzv. nekrózou jasanů, která tento druh
v posledních letech likviduje na území celé ČR.
O jejich osudu stejně jako o rozsahu případných
dosadeb bude zastupitelstvo rozhodovat na
některém z příštích veřejných zasedáních.

Kaple po chystané rekonstrukci získá nový lesk
a nadále bude důstojnou dominantou naší návsi,
která v posledních letech získává na kráse.
Kontrola stavu zeleně
Na návsi i u polních cest se nachází řada stromů
v majetku obce. Před několika lety obec provedla
zmenšení koruny jedné z lip na návsi a kaštanu
v Placu. V minulých týdnech se objevily stížnosti
občanů na padající větve z lip na návsi. Po
zhodnocení situace s odborníkem na zeleň Ing.
Divinou se obec rozhodla nechat stromy na návsi po
skončení vegetačního období znovu zkontrolovat
a ošetřit.

Příčinou uhynutí několika stromů byly fixační pásky
u země, které v některých případech nepovolily a po
určité době začaly rostoucí stromy škrtit. Stav všech
vysazených stromů byl nedávno zkontrolován
odborníkem, který je ošetřil a navrhl další opatření.
Zastupitelstvo je bude projednávat v nejbližší době.
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Beseda s Ing. Petrem Kudou o řešení
likvidace splaškových vod v obci
Dne 22. června 2015 se uskutečnila plánovaná
beseda občanů s projektantem Ing. Petrem Kudou
na téma řešení likvidace splaškových vod v obci.
Ing. Kuda prezentoval 3 varianty řešení – postavit
vlastní čistírnu, odvádět splaškové vody na čistírnu
do Prosenic nebo do Radslavic.
Z hlediska investic je nejlevnější varianta vlastní
čističky (7 mil. Kč), pak ČOV Prosenice (8,6 mil.
Kč) a Radslavice (10,5 mil. Kč). Ale provozní
náklady (a tedy budoucí stočné), jsou nejvyšší
u vlastní ČOV (140 tis. Kč, tj. cca 23 Kč na m3) než
u ČOV v Radslavicích či Prosenicích (shodně
110 tis. Kč, tj. cca 18 Kč na m3).
Řešení likvidace odpadních vod ale úzce souvisí i se
stavem kanalizace. Na základě předchozích diskusí
zastupitelstvo při přípravě nového územního plánu
odsouhlasilo zachování jednotné kanalizace, která
by pro majitele připojených domů znamenala
nejmenší zásahy a náklady. S platným územním
plánem musí být v souladu Plán rozvoje vodovodů
a kanalizací Olomouckého kraje (PRVKOK), jinak
nelze žádat o dotace. Ty jsou ale v současnosti

k dispozici pouze na oddílné kanalizace (např.
krajská dotace do výše 5 mil. Kč).
V případě budování vlastní čističky, je třeba
vykoupit příslušný pozemek. Pokud by se obec
připojovala na ČOV v Prosenicích, bylo by možné
zachovat jednotnou kanalizaci, ale bylo by třeba
rozšířit stávající biologický rybník na 5 tis. m2.

Ing. Petr Kuda představil několik variant řešení
čištění odpadních vod a zodpověděl řadu dotazů.

:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Tentokrát se nám v této rubrice sešlo více příspěvků od vás čtenářů. Uveřejňujeme je v téměř
nezkrácené podobě bez jazykové úpravy. A těšíme se na vaše další příspěvky!
Blančin sloupek, tentokrát o podzimu, začátku roku a dokonalosti
Začíná moje nejoblíbenější období, podzim. Kalendářně si na něho musíme ještě chvíli počkat, ale právě ten
konec léta s chladnými rány a opary nad čerstvě zoranými poli nám jasně dává pocítit, že se blíží změna.
Užívám si toho měkkého světla, kdy všechno vypadá tak nějak hezčí. Je to úplně jiné světlo než na jaře. Na
jaře slunce hned od začátku svítí jakoby bíle, žlutě, jasně. Na podzim má takovou zastřenou intenzitu a je asi
takové, jakou barvu mají lístky čajové růže. Podzim mi celkově připadá klidnější. A ty vůně... Možná je to
zvláštní, ale úplně ujíždím na vůni tlejícího listí, kouře, čerstvě vykopaných brambor, na vůni půdy, kterou je
cítit ze zoraného pole. Každé ráno užasle hledím z okna ložnice shora na pole a na Bečvu, jak se převalují
ranní mlhy a do toho svítí slunce. Jsem prostě podzimem úplně unešená. Konečně mi nepřijde „blbé“ nosit
moje oblíbené černé oblečení, které koresponduje s temnotou, jež pomalu přichází.
Podzim pro mě znamená začátek roku. Mnohem víc než Nový rok. Možná je to dáno tím, že jsem se na
podzim narodila a asi i tím, že začíná nový školní rok. Přijde mi, že s podzimem začíná více příjemných věcí,
na které se můžu těšit. Uvědomím si, že všechno je v pořádku právě tak, jak to je. Na podzim už na sebe
nemusíme mít takové nároky jako na jaře nebo v létě, kdy jsme mnohem více „vystaveni světu“. Mnohem víc
si uvědomuji svou podstatu. Tak nějak v sobě mám (nebo naštěstí můžu napsat, že jsem měla) pocit, že musím
všechno dokázat – nejlépe sama, musím být nejlepší v tom, co dělám a toužila jsem být dokonalou. Jako vzor
dokonalosti jsem slepě přebírala ty společností dané nedosažitelné ideály hrnoucí se na nás ze školy, reklam,
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časopisů, různých testů a podobně. Čím více jsem se snažila tomuto ideálu přiblížit, tím více jsem byla
vnitřně frustrovaná a tím vzdálenější tomu zlatému ideálu.
Umíte si představit, jak osvobozující je se na to vykašlat a uvědomit si, že dokonalá být nepotřebuji? A když
půjdu ještě dál, tak si přiznat, že dokonalá již jsem, právě teď a zrovna tak, jaká právě jsem? Jsem dokonalá
i ve své nedokonalosti. Nikde na světě nežije stejný člověk jako já, ani jako nikdo jiný. Nejvíc, co můžu pro
sebe udělat, je být spokojená se sebou tak, jak jsem. Myslím, že to je jediný způsob, jak být opravdu šťastný.
Šťastnými nás může učinit spousta lidí a věcí kolem nás, ale pokud to štěstí a spokojenost nemáme uvnitř
sebe, jde vždy jen o pomíjivé chvilky štěstí nutící nás hledat a prahnout po dalších. Pokud nepřicházejí, tak
viníme své partnery, rodiny, kolegy z toho, že hernajs zase nejsme šťastní, a tak si aspoň koupíme nové boty.
Podzim nás přinutí být s námi samými. Večer, když děti spí, vyjdu na chvíli ven a prostě jen sedím a nad
ničím nepřemýšlím. Jsem jen sama a „vypnu“ mozek. Občas se během dne přistihnu, že se na tu chvíli už moc
těším. Zkuste také zůstat chvíli sami. Bez televize, mobilu, knížky, prostě sami. Na podzim to jde.
Prožijte krásný podzim a užívejte si svou dokonalost.
Jo, a půjdu si koupit nové boty. 
Vaše Blanka
Křesťanské zamyšlení o tom, jak jsem se dostal k Bohu a co mi to přináší
Dovolte, abych se vám představil. Jmenuji se Jan Skopalík a s přítelkyní a dětmi jsme se přistěhovali do
Grymova teprve nedávno.
Můj život začal jako život každého jiného dítěte. Přes dětství, kdy jsem hrával fotbal, jsem se dostal do
puberty, kdy jsem začal přemýšlet nad smyslem života. Ve škole nás samozřejmě učili, že se člověk vyvinul
z opice, nebo že stvoření světa probíhalo miliardy let a podobné věci. Když jsem nad tím přemýšlel, tak jsem
si říkal, proč nám říkají takové věci, samozřejmě opodstatněné z řad vědců jako například Darwin, ale
neříkají nám celou pravdu. Respektive nám neříkali pravdu vůbec. Pak už bylo na každém člověku, jak se
popral s tezí, buďto že byl svět stvořen dokonalou bytostí, jak to tvrdil například Johannes Kepler, nebo
velkým třeskem, jak to tvrdili mnozí jiní vědci. A to byla doba, kdy se mi dostala poprvé do rukou bible. Ze
začátku jsem bibli stále odkládal, ale nedokázal jsem se srovnat s věcí, kterou nás učili učitelé. Pak se mi
dostal do rukou článek, který nechal sepsat Charles Darwin před svou smrtí. Stálo v něm, že vše co tvrdil o
evoluci, je pouze jeho smyšlenka a domněnka. Nic z toho co řekl, se nezakládá na vědeckém reálném základu.
To mě pouze utvrdilo v tom, že lidé byli vždy lidmi, přesně jak to popisuje bible (a nejen bible). Ale stále mě
trápila otázka vzniku světa. Říkal jsem si, že kdyby svět vznikl nějakým obrovským třeskem, tak by to
znamenalo, že jsme tady jen tak náhodou. A nejen my, ale všechna zvířata, a že v podstatě vše ve vesmíru
funguje jaksi samospádem a náhodně a nahodile. A toto pro mě byla věc, se kterou jsem se nemohl srovnat.
V bibli stojí, že svět byl stvořen za 6 dní a sedmý den Bůh odpočíval po své práci. Dále se v bibli popisuje, že
Bůh je dokonalá bytost bez vady. A to mě oslovilo daleko víc. Ano. To je přesně ono. Dokonalá bytost stvořila
něco, co funguje na dokonalé bázi pořádku. Přesně takhle jsem si představoval stvoření.
Sám mám středoškolské vzdělání, takže nepatřím k myslitelům národa. Ale věřím tomu, že vše zde na zemi má
nějaký smysl a nic zde není jen tak náhodou. Ano, byl to zrovna Charles Darwin, učitel evoluce, který nikdy
tímto učitelem nechtěl být, který mě přivedl na myšlenku toho, „že jenom z člověka, člověk se narodí“
(Johannes Kepler).
Toto je můj příběh, jak jsem se dostal k Bohu a k Ježíši Kristu. Samozřejmě jsem získal větší sebevědomí
v momentě, kdy jsem studoval bibli dál a dál. Dostával jsem, se i ke knihám jako například válka židovská od
autora a židovsko-římského historika a kronikáře Josepha Flavia a zjišťoval jsem s úžasem, že všichni tito
autoři a kronikáři se s biblí naprosto ztotožňují.
Závěrem mého dopisu bych chtěl říct, že nic není náhodou ani nahodile. Vše má řád a to daný pevný řád.
Nikdo nemusí s biblí souhlasit, ale určitě si každý z vás někdy pokládal stejné otázky jako já. Teď je pouze na
vás, jestli tyto otázky znovu otevřete, nebo je necháte v zapomenutí.
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Dopis rodáka
Zdravím všechny v Grymově, já, Vít Ryšánek, v Grymově narozený už v roce 1942 v domě č. 38. Nemohu
zabránit tomu, že jsem už řazen mezi seniory a odtud možná pramení některé mé názory, stanoviska, návrhy
a jednání. Jedno takové je, že už léta při nejrůznějších cestách po vlasti, ale i po Evropě se, mám-li možnost,
zastavuji u místních pomníků obětem První i Druhé světové války. Vybírám si obvykle náhodně jedno jméno
a chvilku uvažuji, často s někým z mé rodiny, co smrtí, obvykle mladého muže, nevzniklo, ale vzniknout
mohlo. Konečně jméno mého dědečka z matčiny strany Františka Knopa je na pomníku v Radslavicích také.
Už je to myslím více než rok, co se mi dostal do ruky Grymovský zpravodaj, kde byl k této tématice článek.
Byl tam výčet mužů z Grymova, kteří se první války zúčastnili, ale hlavně, byli tam uvedeni myslím dva, kteří
se z války nevrátili. To bylo pro mne velké překvapení, neboť jsem si myslil, že v Grymově nebyl důvod stavět
pomník padlým ve válce. No a tady mi napadlo, že by se to mohlo změnit, či napravit, i když někdo možná
namítne, ať si své nápady realizuji v mém současném bydlišti a nepřidělávám Grymovanům starosti. Můj
návrh spočívá v tom, že nyní v době stoletého výročí války by v Grymově deska se jmény těch mužů, mohla
být zřízena. Možná by památkáři neprotestovali, pokud by byla instalována třeba na čelní zeď kaple. Ale
materiál, velikost, znění, místo instalace apod., by měly být řešeny podle uvážení místních. V každém případě
však k nějaké upomínce na grymovské padlé tímto vyzývám. Zaslouží si to!
A ještě malou poznámku ke zmíněnému článku. Myslím, že v něm chybí dvě jména, o kterých náhodou vím
něco víc. Osobně jsem viděl válečné vyznamenání Aloise Ryšánka, myslím z domu č. 33 (za mně se mu říkalo
Lojziček) a dále osobně vlastním válečné vyznamenání, včetně dokumentace, mého strýce Leonarda Ryšánka
z č. 38. Ti oba myslím v článku nejsou vzpomenuti. K mému strýci Leonardovi a jeho účasti ve válce ještě
poznámku. Letos 15.7. jsem v Pelhřimově certifikoval svou rekordní sbírku pohlednic mostů a velký zájem
novinářů vzbudila právě pohlednice z roku 1916 (hlavně text na rubu) Leonarda Ryšánka, tehdy
sedmnáctiletého vojáka na italské frontě, poslaná do Grymova rodičům (mým prarodičům z otcovy strany).
Tolik k válce první a nyní k té druhé. Mám za to, že jediná písemnost z pera rodáků, či pamětníků ohledně
konce 2. světové války na Grymovsku je článek Aloise Knopa, který tehdy zrovna v Grymově ve mlýně
u Ptáčků přechodně bydlel (viz knížka Chaloupky naše buďte požehnány str. 108-111). S autorem, (bratrem
mé matky) jsem o článku a hlavně o dění kolem mostu několikrát osobně mluvil. Řekl mi např., že v článku na
přání Radslavanů vypustil větu, že na vyspravení mostu se podíleli (jen) Grymovští (byli také nejblíž). A z
jeho vyprávění mi vyplynulo, že dramatické chvíle u mlýna přece jen nebyla válečná vřava, takže padlý
sovětský voják mohl být identifikován. O těchto dnech v květnu 1945 jsem se ještě později dozvěděl, že
v Grymově došlo ke dvěma excesům v chování sovětských vojáků k ženám. (Podobně nepříznivou zmínku
o chování sovětských vojáků však můžeme číst např. i na straně 79 knihy Prosenice, vydané v roce 2000.)
Tady je ovšem na místě i následující poznámka. V mém rodném domě č. 38 měli Rusové krátce radiostanici,
či spíše "telefonní ústřednu" a velitel spojařské jednotky, podle slov mého otce, navrhnul, aby spojovací
dveře mezi naším bytem a prostorem tehdejšího obchodu byly pro jistotu neprůchozí, resp. zakryté. Byl si
totiž vědom, že vojáci jsou "spolek nevyzpytatelný".
V posledních letech jsem se snažil kontaktovat některé grymovské muže, kteří by si něco dalšího zajímavého
z květnových dnů v r. 1945 pamatovali, ale měl jsem úspěch jen u Ing. Jaroslava Ryšánka. Bydlel tehdy tam,
co dnes bydlí Markovi, tehdy jsme říkali u Frantů. Dnes už mu táhne na 90 let a bydlí ve Fulneku. Jeho
vzpomínky v písemné formě jsou snad uloženy na OÚ. Týkají se především dění kolem mostu a Závrbku.
Bohužel jsou poněkud jazykově "neučesané", přesto, myslím, cenné.
Letos o hodech, při pravidelné návštěvě sestřenice Marie Zavadilové roz. Jemelíkové jsem otázku - co si
pamatuješ z války - položil právě jí. Byli jsme (moje žena a já) zcela mimořádně příznivě překvapeni!
Maruška, jak ji oslovuji, (byla tehdy jedenáctiletá a její otec Alois Jemelík byl v té době starostou Grymova)
nám vyprávěla řadu detailů z oněch květnových dnů a její dikce byla na úrovni výborného vypravěče. Protože
každé převyprávění přináší nežádoucí zkreslení, nenapadá mě nic lepšího, než navrhnout další nepovinný
úkol pro Vás v Grymově, a sice vzpomínky Marie Zavadilové (ale možná i někoho dalšího) natočit, či sepsat
a pro historii uložit. Já jenom dodám, že z jejího vyprávění od letoška vím o řadě konkrétních detailů a že
situace v Grymově byla tehdy o dost dramatičtější, než jsem si myslel a věděl. S pozdravem Vít Ryšánek
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Hody
V neděli 21. června 2015 proběhly tradiční hody. Po
obci vyhrávala Moravská Veselka a v kapli se
uskutečnila hodová mše.

Dětský den
Dne 13. června 2015 uspořádal SK Salix Grymov
ve spolupráci s obcí dětský den. Pro malé účastníky
byla připravena řada soutěží a drobné občerstvení.
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Vyhodnocení nejlepšího sportovce
V sobotu 25. července 2015 proběhl ve sportovním
areálu turnaj žáků ve fotbale a vyhodnocení
nejlepších sportovců obce v její historii. Domácí
fotbalový tým, který po několika trénincích sestavil
David Řezníček, si vedl velmi dobře a po
vyrovnaném boji podlehl ve finále vítězným
Kozlovicím. Večer následovalo vyhodnocení pěti
nejlepších sportovců. Nejstaršímu oceněnému bylo
80 let (fotbalista František Kubját) a nejmladšímu
rovná polovina (atlet Petr Kučera). Dalšími
vyhodnocenými byli Antonín Zamazal (hokej),
Ladislav Vitoslavský (biatlon) a Svatopluk
Martínek (střelba).
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Hry bez hranic
Letos se uskutečnily v Lazníčkách 6. června. Další
podrobnosti najdete v článku na str. 2.
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Grymovské Sahary
V sobotu 15. srpna 2015 obecní stodola hostila
6. ročník běžeckých závodů Grymovské Sahary.
Název letos odpovídal počasí a běžci se na trati
vedoucí dvakrát přes brod na druhý břeh Bečvy
hodně zapotili. Domácí Petr Kučera z pořádajícího
SK Salix Grymov skončil v absolutním pořadí na 2.
místě a ve své kategorii zvítězil. Celkovým vítězem
se stal mezi 58 borci Jiří Matoušek z AK Drnovice.

Tenisový turnaj
Tenisový turnaj Grymov open vyvrcholil ve
sportovním areálu 15. srpna 2015. Vítězem se stal
znovu domácí Marek Zemánek, který ve finále
porazil Pavla Krutila z Přerova. Třetí skončil David
Onyščuk z Oseka nad Bečvou a čtvrtý hlavní
organizátor akce Libor Zemánek.
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Srpnová noc
Již potřetí se v obecní stodole uskutečnila v pátek
21. srpna 2015 Srpnová noc, ale poprvé se tak stalo
v nově zrekonstruovaných prostorách. K tanci
a poslechu hráli Tučéňáci. Nechyběla ani bohatá
tombola, jejímž zlatým hřebem byly vedle
perníkové stodoly i ručně pletené ponožky. Všem
děkujeme za účast, dary do tomboly i pomoc při
organizaci.
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Loučení dětí s létem
Již se stalo tradicí, že loučení s létem, si místní děti
v Grymově užívají. Vzhledem k pěknému počasí
trvalo tentokrát tři dny. Děti dvě noci přespaly
společně v areálu a o jejich zábavu i sportovní vyžití
se postarali jejich rodiče.
Mladí fotbalisté trénovali a hráli fotbal. Fotbal
nehráli jen kluci, ale zapojili se i dívky a rodiče.
Zápas mezi dětmi a rodiči byl jeden
z nejzajímavějších a to i zásluhou toho, že na straně
rodičů nehráli jen tatínci, ale s velkým elánem
i maminky, a to se moc často nevidí.
Víkendový program byl bohatý. Sportovní soutěže
tvořily mimo jiné minigolf, golf, skok do dálky
z místa a běžecký závod v písku. Po náročných
soutěžích se bylo nutno osvěžit, a tak přišla vhod
vyjížďka na kole ke koupališti do Kozlovic.
Možnosti zkusit své jezdecké schopnosti děti
využily a malá projížďka na koni byla příjemným
zpestřením pobytu, stejně tak i prohlídka nové
zemědělské techniky. Hraničtí letečtí modeláři
předvedli své umění a i přes silný vítr bylo co vidět.
O vaření se staraly maminky-kuchařky. Velmi
chutnala i kotlíková polévka, která uspěla i na
letošních Hrách bez hranic v Lazníčkách.
Aktivně se do sportování zapojili i dospělí.
Fotbalové utkání svobodní-ženatí bylo velmi
napínavé. Ženatým došly síly a neudrželi velmi
nadějný náskok čtyř branek a nakonec na penalty
prohráli. Občerstvení po zápase přišlo všem vhod
a pohodovou atmosféru zaplněného areálu dotvářela
živá hudba. A nemohl chybět ani táborák se
špekáčky a závěrečný ohňostroj.
Takže, příští rok na shledanou.
Jarmila Grée
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