leden – duben 2016
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
po zimním odpočinku jsme oslavili velikonoční svátky, začali uklízet své zahrady, okolí domů, veřejná
prostranství a v rámci akce „uklízíme Česko“ došlo i na celý katastr naší obce.
Obec se snaží vyjít vám v této oblasti vstříc a přitom co nejméně „ubližovat“ přírodě. Zajišťujeme kontejnery
na bioodpad nebo možnost štěpkování, což jsou nové věci a rádi bychom slyšeli vaše připomínky a náměty,
abychom vám touto službou mohli být co nejvíce nápomocni.
Věřte, že největší důraz se bude v budoucnu dávat na třídění odpadů a čistotu odpadních vod. To jsou také
oblasti, které budou státem nejvíce dotovány, ale samozřejmě budeme musit ctít podmínky tak, jak budou
nastaveny.
Pro třídění odpadů jsme se snažili zajistit co nejvíce kontejnerů, neboť pokud dáváte odpad do směsného
komunálního odpadu, je to pro celou obec ta nejdražší varianta. Ostatně to, co jsem teď napsala, bylo
opakovaně řečeno na veřejném zastupitelstvu a slyšíte to často i v rozhlase, televizi….
O čistotě odpadních vod se na obci bavíme již roky. Zpočátku jsme ani netušili, jak velký důraz ze strany
úřadů bude na čistotu odpadních vod kladen a to i u tak malých obcí, jako je ta naše. S touto oblastí je
spojena řada nejasností, proto současnou situaci i to, jak jsme do ní dospěli, podrobně vysvětluji
v samostatném článku na stranách 4 a 5.
Závěrem mi dovolte, abych poděkovala všem, kdo jakkoliv přispívají k tomu, aby se nám tady všem dobře
bydlelo a žilo a popřála vám krásné dny.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Grymov, průtah a to včetně námitek podaných
vůči projektové dokumentaci.

V uplynulém období se uskutečnila čtyři zasedání
zastupitelstva obce, a to 1. a 29. 2., 25. 4. a 9. 5.
2016. Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Hospodaření obce
Zastupitelstvo schválilo navýšení pravomoci
starostky obce navrhovat rozpočtová opatření do
výše 100 tis. Kč na jedno celé rozpočtové opatření.
Dosavadní výše byla 20 tis. Kč a její navýšení obci
doporučil auditor.
Zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2016
a vzalo na vědomí zprávu o auditu.
Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové
opatření č. 1 ve výši 6350 Kč.

V té naší Bečvě žije leccos – třeba škeble říční.
Může se dožít i 15 let a dorůst délky 12 cm.
I kvůli tomuto poměrně vzácnému živočichu stojí
za to se snažit, aby voda v řece byla čistá.

Doprava
Zastupitelstvo projednalo oznámení o zahájení
stavebního řízení na opravu silnice III/43413
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Územní plán
Zastupitelé schválili návrh Zadání územního plánu
obce Grymov a projednali důvodovou zprávu.
Rovněž schválili žádost o dotaci na zpracování
územního plánu. Dotaci 50 % se obci podařilo
získat.

obecní stodoly. Zastupitelstvo vzalo na vědomí
informaci ČEZ o plánované rekonstrukci sítě
nízkého napětí, v jejímž rámci budou z obce
odstraněny sloupy a vedení nově řešeno jako
podzemní. Pro obec to znamená, že bude muset
vyřešit nové umístění lamp pouličního osvětlení
a obecního rozhlasu.

Odpadové hospodářství
Zastupitelstvo se zabývalo řešením likvidace
odpadních vod a nedůslednosti při třídění odpadu,
zejména pak bioodpadu. Zastupitelstvo projednalo
a schválilo výši stočného 6 Kč/m3.
Zastupitelstvo schválilo výzvu k předložení
nabídky na zpracování kompletní projektové
dokumentace akce Kanalizace a ČOV Grymov.
Zastupitelé projednali a schválili darovací smlouvu
a související smlouvu o zřízení věcného břemene
na úsek kanalizace vybudovaný manželi
Kučovými k odvádění splaškových vod od
plánovaných 3 rodinných domů. Zastupitelé
schválili kupní smlouvu na pozemek p.č. 381 pro
potřeby budoucí ČOV.

Dotace
Zastupitelé projednali a schválili podání žádosti
o dotaci z Ministerstva zemědělství ČR v rámci
programu Údržba a obnova významných
zemědělských historických dominant jedinečného
charakteru s názvem „Rekonstrukce stodoly v obci
Grymov“. Rovněž schválili smlouvu se
společností TZ Grants s.r.o. Ostrava na zpracování
příslušné dotační žádosti.
Ostatní
Starostka zastupitelům předala informace z valné
hromady honebního společenstva ProseniceGrymov.
Zastupitelé projednali zprávu o stavu veřejného
pořádku na teritoriu Obvodního oddělení Přerov I
za minulý rok.

Péče o obecní majetek
Zastupitelstvo vzalo na vědomí informaci
o přípravách pořízení infrazářičů a závěsu do

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
nejzazším možným datem vzniku jsou pak 30. léta
20. století.
Budova je z hlediska památkové péče poměrně
novodobou stavbou a její jedinečnost tedy
nespočívá v jejím stáří, ale v ojedinělém
dekorativním
kladení
vrstev
z pálených
a nepálených cihel v obvodovém zdivu. V rámci
region Hané se tak jedná o zcela ojedinělou
stavbu. Vzhledem k umístění je navíc stodola
významným prvkem, který se uplatňuje při pohledu
od hlavní příjezdové silnice do vsi i cyklostezky
kolem Bečvy.
Stodola byla přestavěna v 60. letech 20. století
přičemž byly použity tradiční stavební prvky
a přestavba tedy neznamenala degradaci budovy.
Oceňujeme také vhodné využití objektu jako
shromažďovacího prostoru, které nevyžaduje
výrazné stavební úpravy, které by znehodnotily
historické konstrukce.

Obecní stodola pohledem památkářů
Při vyřizování dotace na další fázi opravy obecní
stodoly jsme byli nuceni požádat o vyjádření
Národní památkový ústav. Ing. Dalibor Buršík
z pracoviště v Olomouci ve svém vyjádření z 10.
3. 2016 píše: Přesné datum vzniku nelze určit,
plánová dokumentace se nedochovala, jak je
u hospodářských staveb často obvyklé. Na místě
dnešní budovy se nacházela dřevěná stodola, která
byla postavena mezi léty 1787 (založení vsi)
a 1830 (pořízení mapy stabilního katastru, na
které je stodola zaznačena). S jistotou však
můžeme konstatovat, že se nejednalo o současnou
stodolu. Podle použitého stavebního materiálu
(kombinace pálených a nepálených cihel),
dispozice objektu, použití standardizovaných
pálených cihel, podobě základu lze vznik objektu
předpokládat nejdříve na počátku 20. století,
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září – prosinec 2015
Termíny svozu komunálního odpadu
Další svozy do konce roku 2016 se uskuteční: 2. a
23. června, 14. července., 4. a 25. srpna, 15. září,
6. a 27. října, 17. listopadu, 8. a 29. prosince.

loňský rok a projednali nejbližší úkoly. Obecní
jednotka navazuje na místní organizaci SDH, která
v minulém roce zanikla.
Cvičení ve stodole skončilo
Grymovské ženy zakončily zimní cvičení při
bowlingu na Madoně. Čas od jara do podzimu
budou věnovat ostatním zájmům, zahrádkám,
úklidu doma i venku, rodině, dětem a vnoučatům.
Ale určitě při tom nezapomenou udělat něco i pro
své tělo a třeba se potkat při výletech na kole nebo
na výšlapech. Na chystaném podzimním Medovém
bobříku vystaví, co se jim podařilo na zahrádkách
vypěstovat a potom už zase bude čas na cvičení
v obecní stodole. Přidejte se taky!

Tříkrálová sbírka
Sbírka, kterou pořádá Katolická charita, proběhla
v naší obci poprvé v loňském roce. Letos se na
pomoc potřebným v Grymově vybralo 4442 Kč
a v obvodu Přerov 794 590 Kč.
Všem dárcům patří dík za jejich štědrost.
Hasiči se sešli
Grymovští hasiči se sešli na své výroční schůzi
dne 29. 2. 2016 v obecní stodole, aby zhodnotili

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
3. 6. 2016
Od 19,00

Kde
Obecní
stodola

18. 6. 2016
14-16 hod.
25. 6. 2016
10-18 hod.

Obecní
stodola
Sportovní
areál
Výkleky
Kaplička

26. 6. 2016
Od 10,00
červen
červenec
srpen
srpen
srpen

Sportovní
areál
Sportovní
areál
Sportovní
areál
Sportovní
areál
Sportovní
areál

Co
Divadlo Dostavník: Honzo vstávej!
Přijďte se pobavit při mírně mrazivé hudební komedii v podání
přerovského souboru. Vstupné 50 Kč, vhodné od 12 let.
Dětský den
Přijďte si zasoutěžit ke stodole. Drobné ceny a občerstvení zajištěno.
Hry bez hranic – Výkleky to zvládnou samy
10. ročník tradiční soutěže družstev z obcí mikroregionu Pobečví má
bohatý program. Udělejte si výlet a podpořte naše reprezentanty!
Hodová mše
Nenechte si ujít tradiční hodovou mši v kapli sv. Jana Křtitele.
2. ročník fotbalového turnaje žáků
Tenisový turnaj ve čtyřhře a smíšené čtyřhře
Cyklistický závod dětí
Loučení dětí s létem
Dvou- až třídenní pobyt dětí v areálu se soutěžemi
Letní biatlon
Běh a střelba ze vzduchovky na biatlonové terče – soutěž družstev

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Gratulujeme paní Zdislavě Kubjátové, která 24. 2. oslavila 80. narozeniny, paní Anně Gelové, která měla 80.
narozeniny 23. dubna a paní Vladimíře Dosoudilové, která 15. 5. oslavila sedmdesátiny. Všem přejeme
hodně zdraví do dalších let. Vítáme v obci Vladimíra Dosoudila, který se narodil 3. 2. 2016.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Bioodpad není směsný odpad
Jak ukazují zkušenosti z dosavadního fungování
hnědých kontejnerů na bioodpad, většina občanů
pochopila, že mezi bioodpad z domácností a zahrad
patří:
- zbytky ovoce a zeleniny, slupky citrusových
plodů, jádřince, pecky z ovoce
- kávové a čajové zbytky, čajové sáčky
- zbytky pečiva a obilnin
- skořápky z vajíček a ořechů
- papírové kapesníky, ubrousky
- zvadlé květiny, zemina z květináčů, stará
zemina
- podestýlka domácích býložravých zvířat
- seno, sláma
- posekaná tráva, listí, větvičky, košťály i celé
rostliny
- plevele, drny
- piliny, hobliny, kůra, dřevní hmota
- popel ze dřeva
- peří, chlupy, vlasy
Dosud se ovšem najdou i lidé, kteří za biologický
odpad považují rovněž plastové lahve nebo dokonce
baterie.
Přátelé, tyto věci musí po vás někdo pracně třídit,
což není nic příjemného, a navíc hrozí, že
provozovatel
kompostárny
přestane
náš
NEbioodpad, odebírat, což nakonec zaplatíme
všichni.

Uzavírka obce

Od 6. června do 24. srpna letošního roku je
naplánovaná úplná uzavírka silnice přes obec.
V této době se bude silnice rekonstruovat, takže pro
přístup k vlastním domům bude nutné využívat
zbylé obecní komunikace.
Kanalizace, ČOV…
K problematice řešení kanalizace a čištění
odpadních vod se podrobně vyjádřila starostka obce
Magda Holá.
Na veřejném zastupitelstvu se pravidelně této
oblasti věnujeme a s odborníky jsme probrali řadu
variant. Již jsme zvažovali, zda opět neoživíme
rubriku „Co je pravda“, ale praktičtější mi přijde
pokusit se vše krátce a jednoduše vysvětlit.
Jsme v souladu s platným územním plánem
V současnosti je platný Územní plán z roku 2007.
V něm je uvedena oddílná kanalizace s ukončením
na ČOV na parcele č. 381. Tyto skutečnosti jsou
uvedeny i na kraji v oficiálním Plánu rozvoje
vodovodů a kanalizací Olomouckého kraje –
PRVKOK, s nímž musí být územní plán v souladu,
pokud obec chce získat dotace.
Oddílná, jednotná a zase oddílná
Pořídit ČOV by nebyl takový problém. Velkým
problémem je ale kanalizace. Monitoring provedený
po jejím vyčištění v listopadu 2014 ukázal, že je
místy ve velmi špatném stavu. Nechali jsme si

Do hnědých kontejnerů na bioodpad rozhodně
nepatří žádné plasty, baterie, uhynulá zvířata, oleje
ani obaly od kosmetiky. Přijde vám to samozřejmé?
Nám taky…
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zpracovat studie možného řešení, a když jsme viděli,
kolik vybudování kanalizace stojí, chtěli jsme ji
v územním plánu změnit z oddílné na jednotnou.
Tuto změnu zastupitelstvo odsouhlasilo. Jenže se
ukázalo, že by bylo nutné změnit zmíněný PRVKOK,
což je další výdaj cca 160 000,- Kč a práce na
¾ roku – plán navíc neschvaluje Olomoucký kraj,
ale přímo ministerstvo. Hlavně ale byly zrušeny
dotace na podporu budování jednotné kanalizace.
A bez dotací projekt, který několikanásobně
překračuje celý roční rozpočet obce, nemáme šanci
uskutečnit. Proto jsme nakonec byli nuceni zůstat
u původní varianty, tedy oddílné kanalizace.
Nejsme v tom sami
Ke stejnému rozhodnutí dospěly i jiné obce.
Například loni během zpracování nového územního
plánu obec Bezuchov změnila jednotnou kanalizaci
na oddílnou, aby byla možnost získat dotaci. Obec
Radvanice si před čtyřmi lety nechala zpracovat
projektovou dokumentaci na jednotnou kanalizaci.
I přes nemalé vložené prostředky jim dokumentace
nebyla schválena, a proto dnes zpracovávají novou
– na oddílnou kanalizaci. Důvodem jsou opět
dotace. Navíc v PRVKOKu mají kanalizaci
jednotnou, takže ještě musí vyřídit a zaplatit změnu.
Proč ne domovní ČOV
Při připomínkování nového územního plánu naší
obce, byla na Magistrát města Přerova doručena
připomínka z řad občanů, vybudovat raději domovní
čističky odpadních vod (DČOV). Tato varianta je
ale pro občany, kteří ještě DČOV nemají, tou
nejdražší variantou a pro ty kteří ji mají, by nejspíš
přinesla značné zdražení provozu. Proč?
Vodoprávní úřad města Přerova ani krajský úřad
nejsou těmto čističkám nakloněni. Argumentují tím,
že obec nedokáže zaručit, aby odpadní vody byly
vypouštěny v kvalitě, kterou má obec stanovenou
vodoprávním úřadem. Dosud totiž máme výjimku,
která nám umožňuje limity dané zákonem do jisté
míry překračovat. Její platnost končí v lednu 2017.
Tuto výjimku již řadu let obnovujeme. Od roku 2014
už ale nestačí jen podat žádost. Musíme jasně
doložit, co všechno děláme pro udržení čistoty
odpadních vod v obci. Sem spadají věci, které se
konkrétně dotkly i vás občanů, jako bylo sepsání
smluv o vypouštění odpadních vod do veřejné
kanalizace. Smlouvy dříve neexistovaly a je pravda,
že po vás nikdo dál nepožaduje dokládat vyvážení
jímek a septiků, nebo rozbory vzorků z DČOV. Je to
tím, že po vyčistění kanalizace jsou vzorky

odebírané na výtoku do Bečvy v limitech daných
výjimkou.
Tím, že děláme a dokládáme na úřady další kroky
v řešení likvidace odpadních vod a díky tomu, že
výsledky rozborů splňují parametry, má obec
i občané relativní klid. Je ale na nás všech, jak
udržíme kvalitu odpadních vod i do budoucna.
Proč se zvyšuje stočné
Dalším krokem v této oblasti bylo zvýšení stočného,
již podvakrát o 2,- Kč za 1000 litrů odebrané pitné
vody. Je celkem pochopitelné, že pokud obec ze
stočného vybere ročně 12-24 tisíc Kč, těžko se dá
vytvářet fond, ze kterého by se měla kanalizace
(a ČOV) nejenom provozovat a průběžně opravovat,
ale po skončení její životnosti obnovit. Tak to říká
zákon, i když realita je taková, že většina obcí,
včetně okolních, více méně tento fond dosud nemá.
Ovšem budeme se musit smířit s tím, že
u dotovaných projektů je výše fondu na opravy
přímo určena a jeho plnění kontrolováno.
Informace jsou k dispozici
Řešení odpadních vod je velký projekt, který se
dotkne všech občanů i obce. Snažíme se proto, aby
byli všichni co nejvíce informováni. Opakovaně
jsme pořádali přednášky odborníků, kteří
problematiku kanalizace a ČOV osvětlili. Všichni
občané byli zváni obecním rozhlasem i písemnými
pozvánkami. Každý měl možnost, pokud mu termín
besedy nevyhovoval, vhodit své dotazy do obecní
schránky nebo je poslat na obec e-mailem. Kdyby
na přednáškách byla vyšší účast, možná by se znovu
neobjevovaly dotazy, které byly zodpovězeny již
před dvěma lety. A také by bylo občanům jasné, že
není možné si vyvážet odpadní vody byť na svůj
pozemek v neomezené míře. Odpadní vody musí
likvidovat pouze instituce k tomu určená, dle
vodního zákona §38, odst. 6. Co přinese chystaná
novela tohoto zákona, se teprve uvidí.
Co bude dál
V další etapě budeme vybírat zpracovatele
projektové dokumentace. Než se dobereme
k územnímu rozhodnutí, uplyne rok a dalšího ½ až
3/4 roku potrvá, než získáme stavební povolení
platné 5 let. Do té doby budeme muset zajistit
požadovanou kvalitu odpadních vod. A pak přijde to
nejdůležitější, sehnat peníze a pustit se do díla.
Vzhledem k tomu, jak velký projekt to bude a jak
moc se dotkne každého z nás, je jasné, že řešení
likvidace odpadních vod bude trvale jedním
z hlavních úkolů obce.
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát o seznamu
Jedna moje kamarádka si napsala seznam. Seznam, jak se projevovat více žensky. Jakože bude víc nosit
sukně a šaty, nebude vycházet z domu neupravená a aspoň trochu nenamalovaná, bude chodit pravidelně na
nehty a tak. Když nám to vyprávěla, tak jsme si z ní trochu s ostatními kamarádkami dělaly srandu. Pak jsme
se ale shodly, že to je dobrý nápad. Že co je psané, to je dané a že spoustu věcí víme, co bysme chtěly dělat
nebo změnit, ale jaksi na spoustu věcí ve fofru všedních dní zapomínáme.
Tak jsem se rozhodla si udělat seznam taky. Je jaro a jaro pro mě znamená radost. Takže můj seznam je
o tom, co mi dělá radost a co mi umožní cítit se ještě líp. A podělím se o něj teď s vámi.
- Každé ráno se na sebe do zrcadla usměju, ať už tam uvidím cokoliv.
- Místo rychlé sprchy si alespoň 1x týdně dám dlouhou koupel s něčím voňavým.
- Budu pít zelenou kávu a vařit si detoxikační čaje. Extra lahůdka to není, ale cítím se pak líp.
- Budu bouřlivěji projevovat radost. Na to se obzvlášť těším.
- Budu trávit co nejvíc času na sluníčku. A mazat se krémem s faktorem. Každý den.
- Venku začíná být pěkně, tak si zase začnu užívat večery venku s mým oblíbeným Pukka čajem.
- Budu k sobě jenom laskavá. Když mi něco fakt nepůjde, tak to prostě dělat nebudu.
- Budu laskavá ke všem okolo a usmívat se.
- Vyhradím si žehlící večer, ideálně ve středu, kdy v televizi dávají Sherlocka, místo abych čekala, až
budou skříně fakt prázdné.
- No a taky budu víc nosit sukně a šaty a chodit upravená a tak...
- Každý den udělám 50 dřepů nebo budu skákat přes švihadlo. Je to sranda.
- Vyseju na zahradu spoustu letniček, ať mám celé léto co do vázy na stůl.
- Vždycky si najdu čas na hraní her s dětmi a doučím je žolíky a naučíme se skládat Rubikovu kostku.
- Každý večer se na sebe do zrcadla usměju, ať už tam uvidím cokoliv.
Toto si hned vytisknu a dám na noční stolek. A každý večer si to přečtu a tak na nic nezapomenu. Ještě budu
sledovat, co mi fakt dělá radost a dopíšu to do seznamu. Život bysme si přece měli užívat v maximální
radosti, ne?
Prožijte krásné jaro a zkuste taky bouřlivě projevovat radost.
Vaše Blanka

Jedna z historických fotografií
Grymova, které nám laskavě
poskytla paní Marie Svozilová.
Kde byla pořízena?
Další najdete na poslední straně.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Otevřená kaple o vánočních svátcích
Na konci loňského roku proběhla částečná
rekonstrukce kapličky a obec do ní pořídila vlastní
betlém – dílo prosenského řezbáře pana Frélicha. Po
dobu Vánoc se na něj občané mohli přijít podívat do
kaple.

6. Zimní běh
Rtuť teploměru sice 17. 1. 2016 v 11 hodin, kdy
odstartoval 6. ročník Zimního běhu podél Bečvy,
ukazovala jen jeden stupeň pod nulou, ale vinou
nepříjemného severáku byla pocitová teplota spíš
tak -7°C. S podmínkami se tentokrát nejlépe
vyrovnal domácí Petr Kučera, který zvítězil v čase
33:58. Jako druhý doběhl Radek Šíbl z Ekodrilu
Zlín a na třetím místě se umístil Andrej Višněvský
z FTVS UK. Mezi ženami zazářila Petra
Kamínková (Svatý Kopeček), ktera doběhla
absolutně 12. s časem 37:39. Druhá skončila Zuzana
Svobodová z AK Drnovice (42:08) a třetí protla
cílovou pásku Monika Peluhová z AD teamu.
Závodů se celkem zúčastnilo 88 borců, mezi nimiž
byl nejstarší Jaroslav Merta, který právě dnes
oslavil ve skvělé kondici krásných 81 let.
Gratulujeme a přejeme hlavně pevné zdraví.

Text i foto jsou převzaté ze zpravodajství Přerovské
internetové TV.
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1. Grymovský slivkošt
První ročník soutěže o nejlepší tradiční místní nápoj
– slivovici – proběhl počátkem února 2016 ve
sportovním areálu na Vrbovci. Odborná komise po
pečlivém prozkoumání sice vyhlásila vítěze, ale
důležitější byla skutečnost, že se akce přítomným
líbila a mohla by být příslibem vzniku nové tradice.

8. ročník Grymovské 10
V sobotu 5. 3. 2016 se uskutečnil už 8. ročník
Grymovské 10, které se zúčastnilo 144 dospělých
a 5 juniorů. 16 dětských běžců soutěžilo v Malé
ceně Grymova 2016.
V hlavním závodu skončil domácí Petr Kučera
celkově čtvrtý. Zvítězil Tomáš Blaha časem 32:56
a mezi ženami Petra Kamínková časem 36:31.
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Oslava MDŽ
Ve středu 16. března 2016 se ve stodole uskutečnila
oslava svátku všech žen. Dík patří kulturní komisi,
která zajistila občerstvení, grymovským dětem za
pěkný kulturní program i účastnicím této již tradiční
akce.

Velikonoční klepání
Tradice žijí a i Velikonoce 2016 v Grymově
provázel typický zvuk klepaček. Dík za to
koledníkům i těm, kteří je podpořili sladkostmi
nebo penězi.
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Přednáška Ing. Patočkové
Po úspěšné loňské premiéře zavítala známá
cestovatelka Ing. Patočková do obecní stodoly
znovu dne 8. 4. 2016. Posluchačům tentokrát
představila další pozoruhodnou zemi – Izrael.

Ukliďme Česko – Ukliďme si Grymov
Sobota 16. dubna 2016 dopoledne byla ve znamení
úklidu kolem naší obce. Několik skupin mladších
i starších účastníků posbíralo odhozené pet lahve,
zbytky igelitových tašek, ale i oblečení pohozené
u Bečvy nebo kolem cest. Díky spolčené akci
knihovny a obce je okolí Grymova zase o něco
hezčí. Děkujeme všem, kdo pomohli!
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1. Grymovský let čarodějnic
Konečně do Grymova dorazila akce oblíbená
v mnoha obcích po celé republice – pálení
čarodějnic. Hojně navštívená akce se uskutečnila
v sobotu 30. 4. 2016 ve sportovním areálu na
Vrbovci. Byla úspěšná a mnozí účastníci se už těší
na příští rok.

Májová veselice
Pátek, navíc 13. května, venku déšť a zima, to nebyl
moc slibný začátek tradiční Májové veselice. A na
její návštěvě to bylo tentokrát poznat. Ti, kdo přišli
ale určitě nelitovali. Ve stodole bylo příjemně
a zábava pokračovala dlouho po půlnoci. Příště
bude počasí i návštěva určitě lepší… i tak ale díky
všem, kdo se přišli pobavit nebo pomohli
s organizací.
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A něco na úplný závěr
Za zakládací listinu Grymova lze považovat osidlovací protokol, sepsaný 24. 4. 1787 německy na zámku
v Tršicích. Tuto větu si můžete přečíst na str. 10 publikace Z minulosti Grymova, kterou obec vydala v roce
2000. Vyplývá z ní, že za necelý rok to bude přesně 230 let od našeho založení, což je určitě důvod
k zamyšlení a k oslavě.
V rámci příprav obec začala shromažďovat historické fotografie a vzpomínky pamětníků. Fotografie budeme
postupně uveřejňovat a budeme rádi, pokud nám k nim sdělíte svůj komentář. Přivítáme také, pokud nám
dosud neznámé fotografie zapůjčíte k oskenování – trvá pár minut a obrázek je natrvalo zachován v původní
kvalitě. Děkujeme vám všem, kteří jste nám již fotografie poskytli.
Jak jste si možná všimli na straně 6, dnes představujeme část fotografií od paní Svozilové.
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