září – prosinec 2015
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
končí rok 2015. Jaký byl? Mimořádně suchý a teplý – pořádně letos vlastně nezapršelo a teplotní rekordy
padaly po celý rok, naposledy o Vánocích. Když na chvilku vysvitne slunce, vypadá to spíše na říjen nebo
březen než na prosinec.
S počasím na obci nic neuděláme. Ale jak se nám dařilo ve věcech, které změnit můžeme? To byste měli
posoudit hlavně vy, občané. I k tomu vychází letos už desátým rokem tento zpravodaj, jehož třicáté číslo
držíte v rukou.
Asi nejčastěji zmiňovanými slovy, která nás na obci letos provázela, byly dotace, odpady a čistička. Troufám
si odhadnout, že ani v příštím roce to nebude o moc jiné. Jak se nám dařilo? Z pěti dotací, o které jsme
zažádali, jsme třikrát byli úspěšní. Přibyly hnědé kontejnery na likvidaci biologického odpadu i možnost
odevzdávat železný šrot ve sběrném dvoře v Radslavicích. Kolem čističky a kanalizace proběhla řada jednání
a hodně je jich ještě před námi. Jedná se o největší investici, kterou obec kdy musela řešit – navíc
s podstatným dopadem nejenom na její rozpočet, ale i na občany. Snažíme se proto postupovat co
nejobezřetněji, aby konečné rozhodnutí bylo skutečně to nejlepší.
Mám velkou radost z toho, že Grymov žije a kvete do krásy. Přibývá upravených ploch zeleně, natřených
fasád domů, truhlíků s květinami v jejich oknech, sportovních, společenských i kulturních akcí. Za tím vším je
i Vaše práce a nadšení.
Dovolte, abych vám za ni poděkovala a popřála do dalšího roku pevné zdraví, hodně sil a osobní
spokojenosti.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období se uskutečnila tři zasedání
zastupitelstva obce, a to 14. 9., 26. 10. a 7. 12. 2015.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Hospodaření obce
Zastupitelstvo schválilo tři rozpočtová opatření,
rozpočtové provizorium na rok 2016 a nové ceny
nájmu stodoly po rekonstrukci. Místní platí za den
nájmu 300 Kč a přespolní 500 Kč.
Na prosincovém jednání starostka seznámila
přítomné s výsledkem dílčího přezkoumání
hospodaření obce Grymov za rok 2015, které
kontrola zhodnotila jako bez závad.

Jedním z míst, které letos doznalo změny, je
prostranství před kapličkou a hlavně zdejší
záhonek růží. Díky všem, kdo pomohli.

Doprava
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o právu provést
stavbu – opravu krajské silnice III/43413 přes
obec.
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Odpadové hospodářství
Zastupitelstvo se na všech jednáních zabývalo
řešením problematiky likvidace odpadních vod.
V rámci hledání řešení, které by dlouhodobě co
nejméně finančně zatížilo obec i občany, nechala
obec vypracovat studii likvidace odpadních vod
kořenovou čističkou. S ohledem na skutečnost, že
jednotnou kanalizaci nelze podpořit z dotačních
zdrojů, rozhodla obec o využití oddílné kanalizace.
Studie
poslouží
pro
další
vyjednávání
s příslušnými úřady.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zpracování
biologicky rozložitelných odpadů.

u silnice do Kozlovic s podmínkou, že vykácené
stromy nahradí nová výsadba.

Informace z mikroregionu a MAS
Starostka informovala o krocích, které MAS
Moravská
Brána
podniká
v souvislosti
s povinnostmi plynoucími pro obce z nového
zákona o odpadech. Hlavní změnou je to, že se
komunální odpad už nebude moci skládkovat, ale
bude se muset vytřídit a dál zpracovat.
Zastupitelstvo proto schválilo smlouvu o finanční
spolupráci s MAS MB, jejímž cílem je realizace
projektu „Nakládání s tříděnými odpady v obcích
MAS Moravská brána“.

Součástí úprav na návsi byla také prořezávka tří
stromů rostoucích kolem kaple.
Dotace
Starostka informovala zastupitele o výsledku
výběrového řízení na realizaci rekonstrukce kaple
z dotace ve výši 119,8 tis. Kč (podíl obce 35,9 tis.
Kč). Stavební práce, malbu a výrobu mříže
provedla firma Huslík Jiří, Zednictví Bystřice pod
Hostýnem, nátěr střechy firma Práce ve výškách,
Jiří Lábiš a výrobu a výměnu oken a dveří firma
Dřevovýroba – Pavel Hradil.

Péče o obecní majetek
Zastupitelstvo schválilo vícepráce, které byly
provedeny v rámci rekonstrukce stodoly a úpravy
studny. Jednalo se o částku 45 932,- Kč (zasekání
elektřiny, dlažba pod kamna, průtokový ohřívač,
skříňka pod dřez, okenice, obklad barového pultu,
kamenná dlažba kolem studny, dubový poklop na
studnu).
Zastupitelstvo schválilo provedení opravy rozhlasu
– výměny dvou reproduktorů a pořízení nového
mikrofonu.

Kultura
Zastupitelé zvolili novou předsedkyní kulturní
komise Veroniku Divinovou. V komisi dále
pracují Ing. Jiří Divina a Denisa Ryšánková.
Zastupitelé schválili propagaci obecní knihovny
formou umístění úryvků z knih na autobusovou
zastávku.
Ostatní
Zastupitelé byli informováni o provedení prověrky
bezpečnosti ochrany zdraví při práci dne 10. 8.
2015. Drobné závady, které kontrola zjistila (např.
barevné označení schodů na obecním úřadu)
odstranil pan Ladislav Špalek.

Péče o zeleň
Zastupitelstvo si vyslechlo zprávu o kontrole stavu
výsadeb u polních cest a schválilo provedení
prořezu větví na stromech u kapličky a u cesty na
Vrbovec. Schválilo také žádost Správy silnic
Olomouckého kraje o pokácení suchých třešní

2

září – prosinec 2015

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
obcházet v neděli 3. ledna. Výtěžek sbírky jde na
konto Katolické charity a bude použitý na
dobročinné účely.

Termíny svozu komunálního odpadu
V roce 2016 bude svoz opět probíhat každý třetí
čtvrtek. První svoz se uskuteční 7. ledna, dále pak
28. ledna, 18. února, 10. a 31. března, 21. dubna,
12. května, 2. a 23. června, 14. července., 4. a 25.
srpna, 15. září, 6. a 27. října, 17. listopadu, 8. a 29.
prosince.

Cvičení žen a ping pong ve stodole
Od konce listopadu v obecní stodole znovu
probíhá pravidelné úterní cvičení žen
a středeční pinkání zájemců o stolní tenis. Ženy
v úterý začínají v 19 hodin a ping pong se hraje
každou středu od 18 hodin. Přijďte se protáhnout!

Tříkrálová sbírka
Stejně jako v roce 2015 se i počátkem ledna 2016
uskuteční Tříkrálová sbírka. Koledníci budou obec

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
3. 1. 2016

Kde

Co
Tříkrálová sbírka

17. 1. 2016
11,00

Obecní
stodola

leden

Obecní
stodola
Sportovní
areál
Obecní
stodola
Sportovní
areál

6. Zimní běh
Už pošesté zahájí běžci sezónu Grymovského poháru Zimním během
kolem Bečvy. Start závodu je v 11 hodin. Přijďte se proběhnout nebo
podpořit závodníky!
Hasičská schůze
Přesný termín bude upřesněn na pozvánce.
Slivokošt
Přesný termín bude upřesněn na pozvánce.
Oslavy MDŽ
Přesný termín bude upřesněn na pozvánce.
Turnaj ve stolním tenisu – čtyřhra
Přesný termín bude upřesněn na pozvánce.

leden
březen
březen

Námětem letošního přání do nového
roku je nově pořízený vyřezávaný
betlém od pana Frélicha z Prosenic.
3
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
dotuje stát. Nejméně nás stojí tříděný odpad, nejvíc
svoz popelnic. Takže čím víc odpadů vytřídíme, tím
méně peněz za jeho odvoz a likvidaci musíme
utratit a tím větší prostředky se dají využít na
zvelebení obce.

Třídění odpadů
Během posledních let došlo k velkým změnám ve
sběru a likvidaci odpadů. Na návsi přibyly barevné
kontejnery na plasty, sklo, papír i biologický odpad.
Do obce pravidelně zajíždí firma, která likviduje
nebezpečné odpady, dvakrát ročně jsou k dispozici
kontejnery na velkoobjemový odpad, kovový šrot
můžeme odkládat na sběrném dvoře v Radslavicích
a každé tři týdny přijedou popeláři odvézt všechno
ostatní – tuhý komunální odpad.

Opava kapličky a nový betlém
Nejsou to vyhozené peníze? Vždyť kaplička byla
dobrá a bez betlému jsme se taky obešli… To
možná napadne leckterého občana, když se dozví,
že obec letos do kapličky investovala přes sto tisíc –
i když dvě třetiny této částky byly z dotačních
peněz.
Kaplička ale opravu potřebovala. Střecha byla místy
prorezavělá, vlhkost uvnitř kaple se podepsala na
špatném stavu oken i dveří, který by se jenom dále
zhoršoval. Obec tedy na nic nečekala a využila
možnost získat dotaci na opravu vlastního majetku,
kterým kaple je. Pořídila z ní také novou kovanou
mříž na vstupních dveřích, která umožní kapličku
občas otevřít, aniž by ji někdo musel hlídat.
První takovou příležitostí jsou vánoční svátky, ke
kterým patří tradice vystavování betlémů
v kostelích.
Vzhledem k tomu, že Grymov žádný betlém neměl,
obec se obrátila na řezbáře pana Ladislava Frélicha
z Prosenic. Výsledek jeho práce si můžete
prohlédnout na vlastní oči, pokud během svátků
zamíříte na náves.
Betlém tvoří tři části – svatá chýše s jesličkami,
Marií, Josefem a Ježíškem, dále tři králové se
slonem a konečně po vzoru mnoha lidových
betlémů i část s místní tematikou. Třiaosmdesátiletý
(!) autor v ní zpodobnil starý grymovský mlýn
a hospodu tak, jak si je pamatoval.
První dvě jmenované části betlému jste si mohli
prohlédnout i na obecní pf. Přijďte se podívat na
celý grymovský betlém!
Jsme přesvědčeni, že pečovat o obecní majetek
a tradice je důležitou součástí toho, oč by se obec
a její vedení měly starat. Betlém spolu s adventním
rozsvěcováním stromu patří k novým tradicím, které
obohacují kulturní život v obci.

Novinkou letošního roku jsou hnědé kontejnery na
bioodpad. Co do nich patří? Listí, tráva, plevel,
zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová
sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví
stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.
Naopak do něj nepatří zbytky jídel, jedlé oleje, kosti,
maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy
masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny
biologicky nerozložitelné odpady.
Tento systém ale v příštích letech dozná změnu.
Skončí se totiž s ukládáním tuhých komunálních
odpadů na skládky. Místo toho by měly po vytřídění
skončit ve spalovnách.
Na tomto novém systému se již začíná pracovat
a naše obec je součástí projektu Místní akční
skupiny (MAS) Moravská brána, která sdružuje
obce ze širšího okolí.
Jedna věc se ale nemění. Za všechny tyto služby
platíme – něco hradí obec, něco občané a něco
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát o Star Wars
Jsem fanoušek filmové série Star Wars (Hvězdné války). I když zdaleka ne tak zapáleným jako třeba partička
vědců z Teorie velkého třesku. Spíše než filmové efekty mě baví příběh, ve kterém jde o boj dobra se zlem
jemně protkaný milostnou zápletkou. Řád Jedi (čti džedáj) reprezentuje stranu dobra a je v konfliktu se Sithy,
kteří se snaží – a celkem se jim to daří – ovládnout galaxii. Všichni asi známe už legendární souboje se
světelnými meči. Taky vlastníme pár těchto mečů a světlené souboje často probíhají i u nás v obýváku, když
se sejdou kluci.
Mým oblíbencem je mistr Yoda. Takový ten malý zelený mužík. Je to učitel Jediů, který je učí zacházet se
Sílou. Síla je neviditelná energie, kterou je možné cítit ve všem, co nás obklopuje a je možné s ní
komunikovat. Yoda učí své žáky využívat dobrou stranu síly k dosažení poznání, klidu a harmonie. Sithové
požívají druhou stranu Síly plnou strachu, násilí a hněvu. Kterou stranu si vyberete vy? Je to pouze Vaše
volba.
Nejvíc se mi líbí scény, kdy je Yoda ve vyhnanství na malé bažinaté planetě a navštíví ho Luke Skywalker.
Jediové už jsou vyhlazeni. Yoda zde pak učí Luka používat Sílu. Skvělá lekce o tom, že můžeme absolutně
cokoliv, pouze v to musíme věřit. Buď to uděláme, nebo ne. „Pokusím se“ neexistuje. Není to o tom, že se
nám musí vše podařit, ale nemá význam se o něco pouze pokoušet. Je to pouze naše hlava a naše mysl plná
omezení, která nám zbytečně nastavuje hranice. Pak je možné třeba vytáhnout kosmickou loď z bažiny pouze
silou myšlenky, jak nám Yoda ve filmu ukázal.
Před pár dny byla premiéra dalšího dílu Star Wars: Síla se probouzí. Zatím jsem ho neviděla, ale už se těším.
Už ten název zní slibně. Věřím, že Síla se probouzí nejen ve filmu, ale i v nás.
Proto Vám všem přeji do nového roku pouze jediné: Ať Vás Síla provází!
Vaše Blanka

:: Co všechno chováme :: Co všechno chováme :: Co všechno chováme ::
V září se ve stodole pro děti uskutečnil další, tentokrát vědomostní bobřík. Jak bylo na místě
přislíbeno, zajímavé informace o zvířatech, která dětem představovali jejich chovatelé, přinášíme i ve
Zpravodaji.
Dravci a sokolnictví
Chovu dravců a sokolnictví se věnuji už dlouho. Sokolnictví je tradiční způsob lovu pomocí vycvičených
dravců – hlavně sokolů, jestřábů a orlů. Lidé, kteří se této činnosti věnují, se nazývají sokolníci. U nás se
sdružují v Klubu sokolníků v rámci Českomoravské myslivecké jednoty. Abych se mohl stát sokolníkem,
musel nejprve složit myslivecké zkoušky a poté zkoušky sokolnické. Navíc před složením těchto zkoušek
jsem musel být jako všichni uchazeči minimálně rok adeptem u myslivců i u sokolníků.
Sokolnictví má dlouhou historii. Kde vzniklo, není přesně známo. Mohlo to být někde v otevřených stepích
jižní Asie, kde byly pro jeho vznik výborné podmínky. Dávnou historii dokládá i několik pramenů z Indie
a Íránu z druhého tisíciletí př. n. l. Během 1. tisíciletí př. n. l. se sokolnictvím začali zabývat Arabi, Číňané
a kočovné národy Střední Asie. Právě u nich slouží sokolnictví dodnes k lovu kožešinové i jiné zvěře,
zatímco v ostatních zemích se stalo zábavou šlechty a panovníků. Na naše území proniklo sokolnictví poprvé
prokazatelně na konci 4. století n. l. se Sarmaty a Germány a později ho máme doložené už od dob Velké
Moravy.
Jako sokolníci dělíme dravce podle jejich způsobu lovu na dvě skupiny:
5
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Dravci nízkého letu svoji kořist loví tak, že se v dostatečné vzdálenosti spustí dolů a ke kořisti se přibližují
letem nízko nad zemí, přičemž využívají zastínění např. stromy nebo terénem tak, aby je kořist uviděla až
v poslední chvíli a neměla šanci uniknout. Takto loví jestřábi, káňata, ale i orli. Orel skalní a jestřáb lesní
jsou dva nejčastěji používaní dravci.

Orel skalní vyniká silou a majestátností.

Jestřáb lesní je velmi všestranný dravec.

Druhou skupinou jsou dravci vysokého letu, kteří svoji kořist loví z výšky, někdy také střemhlavým letem.
Patří sem sokolovití dravci, především sokol stěhovavý, poštolka obecná, raroh velký či lovecký.

Sokol stěhovavý vyniká odvahou a rychlostí
která při útoku dosahuje až 300 km/hod.

Poštolka obecná je nás nejmenší a nejběžnější
sokolovitý dravec.

Jiří Divina
6
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Užovka tenkoocasá
Chováme užovku tenkoocasou a želvu zelenavou. Užovka tenkoocasá je velmi přizpůsobivý tvor, žijící od
nížin až do nadmořských výšek 3000 m. Často se vyskytuje v blízkosti vodních toků a jezer, ale není to
pravidlo. Nevyhýbá se ani těsné blízkosti lidských aglomerací, za což bohužel platí životem. Je to hbitý had,
který se pohybuje poměrně dobře po zemi, v keřích i na stromech. Obvykle dorůstá délky 150 – 180 cm,
výjimečně však až 250 cm. Má trojúhelníkovitou hlavu málo odlišenou od krku a robustní tělo. Základní
zbarvení kolísá od žluté až po hnědou, v poslední třetině těla má dva tmavé a jeden světlý podélný pruh.
Samička snáší 6 – 8 týdnů po páření 6 – 15 vajec. Při stálé teplotě 27 – 28 ºC trvá inkubace 58 – 65 dní.
Mláďata jsou po vylíhnutí 30 - 40 cm dlouhá. Pohlavně dospívají v závislosti na výživě zhruba ve stáří
jednoho a půl roku. V zajetí se dožívají sedmi až osmi let.

Marek Holý s užovkou úzkoocasou a želva zelenavá.
Želva zelenavá
Dorůstá 20 cm i více. Krunýř má žluto-hnědé nebo hnědo-černé zabarvení, které se může měnit při
dlouhodobém pobytu ve venkovním prostředí. Je oblíbená pro svou aktivitu. I když se jedná o
býložravou želvu, z živočišné potravy pro doplnění výživy ráda jí vaječné žloutky a syrové maso (třeba
žížaly). Ráda si pochutná na čínském zelí a pampeliškách. Pro správný chov je zásadní zajistit želvám
dostatečný přísun ultrafialového záření. Ideální je venkovní chov s expozicí na slunci, při chovu v teráriu je
zcela nezbytné zajistit dostatečný osvit umělým zdrojem UV záření. Želvám je velmi vhodné doplnit stravu
umělým zdrojem vápníku. Komerčně nabízené vitamínové doplňky nejsou nutné, někteří chovatelé je
dokonce označují za škodlivé a při nesprávném dávkování smrtící. Ačkoli termín „suchozemská želva“
sugeruje, že želvy vyžadují pobyt v suchém prostředí, opak je pravdou. Želvám je nutné zajistit trvalou
přiměřenou vlhkost chovného prostředí. Nedodržení vede k různým problémům, zejména růstovým
deformacím krunýře (zhrbatění). Názory na to, zda je pro želvy zimní spánek nutný, se významně rozcházejí.
Zatímco někteří tvrdí, že zimování je nutné i v prvním roce života, jiní naopak mají zimování v prvním roce
za velmi rizikové a nedoporučují ho.
Adam Holý
Chovat želvy rozhodně není nuda, o čemž svědčí i následující malá příhoda.
Když loni naši odjeli na dovolenou, nechali mi na hlídání dvě želvy s tím, že je mohu klidně i venčit
v ohrádce pod břízou, která je postavena z břidlice o výšce tak 15 cm. Vypustila jsem je a než jsem pověsila
na sluníčko pár kousků prádla, tak starší želva utekla. Fakt jí na to stačilo 5-7 min. a byla fuč. Dodnes na ni
čekám, že se vrátí. Nebo kdyby náhodou některý občan našel želvu, tak si myslím, že to bude ta naše.
Slyšela jsem, že při sekání trávy našel jeden borec želvu někde u Dluhonic, ale to určitě nebude ta naše :-)
Magda Holá
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Králíci
V září jsem byl požádán paní starostkou, zda bych v rámci akce pro děti „Bobřík“ udělal přednášku a ukázku
králíků, které chovám. Tento článek bude trochu jiný, než přednáška.
V roce 1981 jsem vstoupil do Svazu českých chovatelů a začal jsem chovat králíky kalifornské a v roce 1985
kuní velké. Tato plemena jsou vedena jako střední, v dospělosti mají váhu 4-5 kg a patří do skupiny masná
plemena (dle výtěžnosti masa).
V roce 1985 bylo na okrese Přerov 57 organizací s 2050 členy a dnes v roce 2015 je to pouhých
12 organizací se 170 členy, včetně 20 mladých chovatelů.
Chov králíků je ze zdravotního hlediska nejsložitější, nejkomplikovanější a nejrizikovější ze všech domácích
zvířat. Nejčastější nemoci jsou kokcidióza, kterou lze léčit přípravkem Emanox, dále mor a myxomatóza, při
kterých je prevencí očkování. Nejhorší nemocí je však rýma, která není vyléčitelná a pokud zasáhne, může
zrušit celý chov.
Stravu králíků tvoří ječmen, oves, řepa, mrkev a kvalitní seno. Pro kvalitní králičí maso je důležitá čistá voda
i v zimním období.
Králík má dietní maso, které je vhodné nejen pro děti. Jeho využití je velmi pestré a dá se připravit na mnoho
způsobů k jakékoliv příloze.
Vybavení pro chov králíků lze dnes koupit od výrobců nebo v prodejnách chovatelského zařízení
a příslušenství. Králíkárna se 4 kotci stojí asi 3 500 – 4 000 Kč a 6kotcová 5 300 - 6 000 Kč.
Kromě chovu králíků na masnou produkci se zabývám vystavováním králíků na místních, okresních,
krajských i celostátních výstavách, kde jsem získal mnoho čestných cen a pohárů, včetně mistra ČR.
U králíka kalifornského i kuního jsem jako jediný v ČR získal tento titul od roku 1981, kdy bylo toto
plemeno uznáno.
Miroslav Hradil

Miroslav Hradil a část trofejí, které si
přivezl z nejrůznějších chovatelských
soutěží.
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O mém králíčkovi
Narodil se někdy o prázdninách. Měl ještě 7 sourozenců, ale mně se nejvíc líbil ten nejmenší, který byl celý
bílý. Dala jsem mu jméno SNĚHURKA. Pak jsem ji naučila chodit na vodítku. A po nějakém čase se
i naučila skákat přes překážky. Až vyrostla, tak jsem s mou kamarádkou Denčou stavěla pro ni domečky,
přístřešky na ukrytí před pejskem Čelzinou. Ale pokaždé mi někam utekla. Pak jsem ji začala vozit
v kolečkách. A až vyrostla, tak mi tatínek zjistil, že moje Sněhurka je vlastně kluk. Tak jsem mu dala jméno
KULÍŠEK. Dnes je z něj velký macek.
Anička Gelová
Koza
Mám něco říct o mém chovu koz. Začalo to rokem velké vody 1997 kozou sánskou. Bílá, rohatá a darovaná
tetou z Radslavic. Rohy jsou občas nebezpečné, tak jsem časem přešel na bezrohé. Teď mám i kamerunského
kozlíka Alberta. Hnědý, s černým pruhem na hřbetě. Tyto dva druhy lze křížit, kůzlata pak nesou znaky
obou. Kozy se dožívají i 20 let, končí však mnohem dřív v klobásách. Koza je březí 5 měsíců. Většinou má
2-3 kůzlata. Dá 3 l mléka denně. Když mléko do kafe, tak nejradši kozí. A uzený sýr, to je báseň…
Pavel Talla
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Sklípkan Gertruda
Téměř 8 let jsem vlastníkem pavouka sklípkana, kterého jsem dostala k narozeninám od spolužáků ze školy.
Pojmenovala jsem ho (ji) Gertruda. S největší pravděpodobností se jedná o samičku, neboť samci se dožívají
pouze 1 – 3 let. Zato samičky se mohou dožít až 40 let, takže Gertruda mi bude pravděpodobně dělat radost
ještě dlouhou dobu.
Gertruda už od doby, co jsem ji dostala a měla pouhých pár centimetrů, hodně vyrostla a v současné době by
v podstatě pokryla celou dlaň dospělého člověka. Gertruda se jednou za čas tzv. svléká, a to za účelem
umožnění dalšího růstu. Když byla „malá“, tak se svlékala častěji a při každém svlékání o trochu povyrostla,
nyní se už svléká třeba jen jednou do roka.
Gertruda není vůbec náročná na chov, stačí jí jen občas vyměnit vodu a třeba jednou týdně vhodit pár cvrčků.
Nepohrdla by ale ani myším holátkem.
Gertruda není životu nebezpečná, ale umí způsobit bolestivé poranění vypuštěním tzv. žahavých chloupků,
příp. kousnutím.
Ač se zdá, že je Gertruda velmi líné a pomalé stvoření, opak je pravdou. Gertruda a všichni sklípkani jsou
velmi rychlí a umí dělat rychlé pohyby a vmžiku utéct, takže člověk musí být při manipulaci s ní velmi
opatrný. Kromě toho umí chodit po skle, po stěně apod.
Gertruda, sklípkani a pavouci obecně jsou velmi zajímavá stvoření, která určitě stojí za to blíže poznat.
Lenka Zbytovská
Kudlanka nábožná
Kudlanku nábožnou našel můj taťka v práci na trávníku. Bylo to na podzim a měla hnědou barvu. Taťka ji
dal do sklenice od kávy a do víčka udělal díru, aby mohla dýchat. Dal si ji vedle sebe na sedadlo do auta,
a když se po chvíli na ni chtěl podívat, zjistil, že sklenice byla prázdná. Naštěstí byla hned vedle a taťka dojel
v pořádku domů. Kudlanka je lovec a doma jsme jí chytali mouchy a pavouky.
Eliška Onyščuková
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Turnaj v tenisové čtyřhře
Tenisový kurt máme v Grymově již desítky let. Ale až v poslední době se stal pro místní téměř masovou
záležitostí. Tenis rekreačně hraje přes třicet místních a o tom, že nezáleží na věku, svědčí skutečnost, že
nejmladší Gábince je šest roků a nejstaršímu seniorovi bohatě přes sedmdesát. Ti ctižádostivější si zahráli
i několik turnajů. Poslední se uskutečnil 17. září 2015, kdy se utkalo šest dvojic ve čtyřhře. Byla to vlastně
mírně upravená odveta za turnaj ve stolním tenisu, který se uskutečnil na jaře. I když se nehrálo o velké
peníze, tak rivalita a sportovní výkony byly na úrovni. Vítězi se stali všichni, kteří hráli.
První skončil pár ve složení David Řezníček – Antonín Zamazal. O tom, že se turnaj vydařil, svědčí i to, že
pro příští rok se bude hrát opět a to v rozšířeném složení. Takže máte šanci i Vy. Že tenis neumíte? Času
dost. Další ročník je až na podzim a nemusíte hned napoprvé zvítězit.
L. Kuča.

Představení divadla Dostavník
Dne 18. září 2015 se v obecní stodole uskutečnilo další představení přerovského divadla Dostavník.
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Vědomostní bobřík
V sobotu 19. září 2015 patřila obecní stodola a její okolí dětem. Uskutečnil se zde další bobřík, tentokrát
zaměřený na vědomosti o zvířatech. Se svými mazlíčky se přišla pochlubit řada místních chovatelů. Součástí
programu byl i test znalostí, drobné občerstvení, soutěže a pouštění draků. Akce se vydařila. Podrobnosti
o vystavených zvířatech najdete na stranách 5-10.
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Rekonstrukce kapličky
Během podzimu se uskutečnila rekonstrukce obecní kapličky, která získala nová okna, dveře s venkovní
mříží, nátěr střechy a vnitřní výmalbu.
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Grymovská pětka a Přebor Moravské brány
V sobotu 24. 10. 2015 se polní cesty v okolí obce staly dějištěm 4. ročníku běžeckých závodů Grymovská
pětka a 1. ročníku Přeboru Moravské brány. Za účasti 76 závodníků a závodnic zvítězil mezi muži Tomáš
Steiner z Drnovic před Jakubem Gajdůškem z Otrokovic a domácím Petrem Kučerou, který se zároveň stal
vítězem Grymovského poháru. Mezi ženami zvítězila Jana Matějíková z Olomouce. Vítězkou Grymovského
poháru se stala Marie Hynštová z Drnovic. V Přeboru Moravské brány zvítězil Petr Kučera před Markem
Štěpánem z Týna nad Bečvou a Jiřím Englem z Oseka nad Bečvou.
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Setkání seniorů
Ve čtvrtek 5. listopadu 2015 proběhlo v obecní stodole tradiční setkání seniorů. Pro účastníky bylo
připraveno vystoupení dětí, informace z obce a drobné občerstvení. Nechyběl harmonikář ani dobrá nálada.
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Předadventní koncert
Týden před začátkem adventu 22. listopadu 2015 v obecní stodole vystoupil pěvecký soubor Základní
umělecké školy z Přerova Vocantes s více než hodinovým programem.
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Rozsvěcování stromu
Už počtvrté se sešli grymovští občané, aby na začátku adventu společně rozsvítili naši vánoční lípu. Letos
akce proběhla v sobotu 28. listopadu. Po bohatém kulturním programu u kaple následovalo v obecní stodole
příjemné posezení u hudby a svařeného vína.
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Pochůzka svatého Mikuláše s družinou
V sobotu 5. prosince 2015 se na tradiční obchůzku obcí vydala družina svatého Mikuláše, v níž nechyběl
anděl ani tři čerti.
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Turnaj v ping-pongu na Vrbovci
Tenis a stolní tenis je ideální kombinace pro ty, kteří chtějí v našich místních podmínkách rekreačně
sportovat po celý rok. U stolního tenisu je navíc výhoda, že mají možnost si vybrat, zda chtějí hrát ve stodole
či na Vrbovci. A o tom, že těch, co mají zájem si zapinkat či zahrát je dost, svědčí skutečnost, že jen na
Vrbovci se schází každý týden v pátek nebo v sobotu přes dvacet stolních tenistů, převážně místních. Dva
stoly jsou v neustálé permanenci. Aby ti mladší nemuseli získávat základy až v pozdním věku tak jako naše
starší generace, mají možnost se každou sobotu od devíti hodin pod dohledem trenéra Petra Dluhoše seznámit
se základy stolního tenisu. První výsledky uvidíme na jaře, kdy se plánuje první vzájemné měření sil.
To starší si měří své síly neustále a to každý pátek v pět odpoledne. Nehrají zde žádní mistři, ale jsme rádi, že
pořád pozorujeme na sobě „mírné“ pokroky a ctižádost funguje v každém věku. V prosinci jsme si mezi
sebou udělali menší turnaj, kde jsme zjistili jak, vlastně na tom jsme. Výsledek – dobře, protože po
několikahodinovém zápolení zbyly síly ještě na turnaj ve čtyřhře. Nejúspěšnější ve dvouhře byl Zdeněk
Svobodník a čtyřhru vyhrál pár L. Kuča - Z. Žamboch.
Jsme sice sportovci, ale po náročném pátečním sportování jedno či dvě točená piva neuškodí, ba naopak
k bohaté následné diskusi i patří.
L.Kuča.
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Vánoční turnaj v ping-pongu ve stodole
V neděli před Vánocemi 20. prosince 2015 proběhl v obecní stodole na nově pořízeném stole Vánoční turnaj
ve stolním tenisu. Prvního ročníku se zúčastnilo pět hráčů. Nejlepší formu prokázal Petr Kučera, který ve
finále porazil Jiřího Zavadila. V zápasu o třetí místo zvítězil Ladislav Ptáček nad Ladislavem Vitoslavským.
Pokud byste si chtěli přijít do stodoly zahrát, máte možnost každou středu od 18 hodin.
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