květen – listopad 2017
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
v tomto roce 230. výročí založení naší obce proběhla řada akcí, jejichž zdárný průběh a příprava by nebyly
možné bez pomoci mnoha z vás. Za vaši ochotu a dobrou vůli moc děkuji. Rovněž děkuji všem vám, kteří jste
tyto akce navštívili a tím ohodnotili usilovnou práci organizátorů.
V rámci příprav červnového srazu rodáků vznikla mimo
jiné i sbírka dobových fotografií, která trvale obohatila
prostory obecní stodoly. Reakce ze strany domácích
i ostatních návštěvníků stodoly jsou velmi pozitivní. Pokud
jste výstavu ještě neviděli, můžete se přijít podívat
například během prosincových akcí, o nichž se zmiňuji
dále. Připravujeme další projekty, které mají přispět ke
zvelebení obecní stodoly. Tím nejdůležitějším pro příští
rok bude vybudování sociálního zařízení.
Současně ale pokračují přípravy mnohem náročnější akce,
kterou nepochybně bude vybudování oddílné kanalizace.
K tomuto často diskutovanému tématu se vyjadřuji
v článku na dalších stranách.
Ještě než uzavřeme rok oslav založení obce, bych Vás ráda pozvala na adventní rozsvěcení stromu v sobotu
2. prosince 2017 a na adventní koncert přerovského sboru Vocantes pod vedením pana učitele Sabadáše,
který se bude konat v neděli 10. prosince 2017 v obecní stodole.
Pomalu začínáme každý hodnotit uplynulý rok, díváme se na to, co se nám povedlo a co ne. Z úspěchů se
můžeme radovat a z chyb poučit pro budoucnost. Do nového roku Vám v mírném předstihu přeji především
zdraví, ale také vzájemnou ohleduplnost, toleranci, porozumění a hodně osobních i pracovních úspěchů.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví a přeje vše dobré Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
s paní Slanou dohodu o užívání pozemku za
obecním úřadem p.č. 73/1 v roce 2017.

V uplynulém období se zasedání zastupitelstva
obce uskutečnila 15. 5., 26. 6. a 30. 10. 2017.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Zastupitelstvo schválilo zvýšení odměny M.
Kopeckému jako správci obecní stodoly o 500 Kč.

Hospodaření obce
Zastupitelé byli seznámeni se závěrečným účtem
a roční uzávěrkou za rok 2016 a dokumenty byly
vyvěšeny na úřední desce.

Zastupitelstvo schválilo příspěvek pro Charitu ve
výši 6900 Kč na auto, které na Přerovsku bude
pomáhat seniorům s přepravou k lékaři.
Zastupitelé schválili zápis z dílčího přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017 Ing. M. Baďurovou
a Ing. M. Procházkou. Závěr přezkoumání byl: Při
dílčím přezkoumání hospodaření obce nebyly
zjištěny chyby a nedostatky.

Starostka obce schválila rozpočtová opatření č. 25.
Obec prodloužila pachtovní smlouvu s V.
Benešem o hospodářský rok 2017-2018 a uzavřela
1

květen – listopad 2017
Vzhled obce
Zastupitelstvo schválilo zhotovení zástěny u WC
u obecní stodoly a vybralo k jejímu zhotovení
firmu Profistav.

Zastupitelé schválili podání žádosti o dotaci na
uspořádání dalšího ročníku soutěže Nejlepší koláč
Pobečví.
Ostatní
Obec podala přihlášku do soutěže Vesnice roku
2017. Obec se zaregistrovala do soutěže Má vlast
cestami proměn 2017 s proměnou obecní stodoly.

Starostka informovala zastupitele, že Stavebnímu
úřadu byla předložena doplněná projektová
dokumentace na vestavbu hygienického zařízení
v obecní stodole, zvýšení světlé výšky místnosti
a kanalizační přípojku.

Zastupitelé schválili zprávu o činnosti DSO MR
Pobečví za rok 2016 a úpravu stanov DSO MB.

Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu na
zpracování žádosti o nadační příspěvek pro firmu
RPSC ideas s.r.o. v rámci grantového řízení
Nadace ČEZ, s cílem zvelebit odpočinkovou zónu
u obecní stodoly.

Starostka informovala o návrhu M. Ryšánkové
umístit na průčelí kaple pamětní desku na počest
čtyř grymovských rodáků, kteří se nevrátili
z bojišť 1. světové války.
Starostka informovala, že obec byla v rámci
soutěže Vesnice roku Olomouckého kraje 2017
oceněna za vytváření podmínek pro venkovský
komunitní život a obdrží cenu 50 000 Kč.

Doprava
Zastupitelstvo schválilo dodatek č. 1 ke Smlouvě
o poskytnutí příspěvku na zajištění dopravní
obslužnosti Olomouckého kraje na období 20182019. Výše příspěvku na osobu a rok je 70 Kč.

Starostka informovala o tom, že obecní betlém
bude rozšířen o ovečky od paní Bukvové a bude
vystaven v rámci výstavy betlémů ve stodole dne
2. prosince 2017 u příležitosti slavnostního
adventního rozsvěcení stromu.

Veřejné osvětlení
Obec schválila nájemní smlouvu, smlouvy
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a smlouvu
o právu provést stavbu v souvislosti s přípravou
stavby „Grymov – vedení veřejného osvětlení“.

Starostka vyzvala občany, aby podpořili obec
a v rámci národní soutěže Má vlast cestami
proměn 2017. Návod jak hlasovat je uveden níže
na následující stránce a byl doručen občanům do
schránek.

Kanalizace
Zastupitelé se usnesli, že pokud nebude dle
uzavřené smlouvy zhotoven projekt na kanalizaci a
ČOV k DUR do 30. 6. 2017 obec na projektanta
podá předběžnou žalobu.

Zastupitelé vybrali z variant předložených občany
návrh obecního znaku.

Zastupitelé schválili smlouvu s vlastníkem
pozemku č. 273/1 – Olomouckým krajem o právu
provést stavbu „Kanalizace a ČOV Grymov“, dále
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě
o zřízení služebnosti.
Zastupitelé schválili dodatek ke smlouvě
s projektantem kanalizace ke změně názvu
poskytovatele na GIBL Stavby s.r.o.
Dotace
Starostka obce informovala o poskytnutí dotace
z rozpočtu Olomouckého kraje na akci Nejlepší
koláč z Pobečví aneb i malá obec může založit
velkou tradici.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Výsledky
voleb
do
Poslanecké
sněmovny Parlamentu ČR
Voleb se zúčastnilo 87 (64,9 %) oprávněných
voličů, kteří volili takto: 1. ANO 2011 (41 hlasů),
2.-3. ČSSD (7), ODS (7), 4.-5. Piráti (6), KDU
ČSL (6), 6. SPD (5), 7.-8. KSČM (4), STAN (4),
9.-11. Zelení (2), Svobodní (2), Realisté (2), 12.
TOP 09 (1).

Podpořte obec v hlasování!
Obec přihlásila obecní stodolu do národní soutěže
Má vlast cestami proměn 2017. Na webových
stránkách www.cestamipromen.cz/hlasovani pro ni
můžete hlasovat. V dlouhém seznamu je uvedena
jako objekt č. 65. Za vaši podporu děkujeme.

Výstava betlémů ve stodole
Prosíme občany, kteří mají domácí betlém a byli
by ochotni jej zapůjčit na výstavu, která se
uskuteční v podvečer 2. prosince 2017 v obecní
stodole, aby betlém přinesli na obec v pondělí
27. listopadu od 18 do 20 hodin nebo v úterý
28. 11. mezi 19. a 20. hodinou do stodoly. Za
zapůjčení všem předem děkujeme.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
Kde
Co
Náves a obecní Rozsvěcení vánočního stromu a výstava betlémů
2. 12. 2017
Od 16,30 hod. stodola
Přijďte na náves poslechnout si koledy a ve stodole posedět a
prohlédnout si výstavu betlémů.
5. 12. 2017
Obchůzka svatého Mikuláše s družinou
Od 17 hod.
Tradiční obchůzka mikulášské družiny patří nedomyslitelně
k předvánoční atmosféře v naší obci.
Obecní stodola Předvánoční koncert sboru Vocantes
10. 12. 2017
Od 17 hod.
Přijďte si poslechnout písně v podání pěveckého sboru přerovské
Základní umělecké školy pod vedením p. učitele Sabadáše.
Obecní stodola 8. Zimní běh kolem Bečvy
14. 1. 2018
a okolí obce
Od 11 hod.
První běžecké závody sezóny – přijďte se proběhnout nebo podpořit
běžce všech kategorií.

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Dne 14. 5. přišla na svět Ella Krejčí (č.p. 50), kterou tímto vítáme v Grymově a přejeme jí hodně zdraví
a štěstí. Totéž přejeme u příležitosti 70. narozenin panu Zdenku Zemánkovi.

:: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme ::
V minulých měsících nás opustil pan Rostislav Hikl, který zemřel ve věku 74 let. Vzpomínáme také na
Zuzanu Kovaříkovou, která zesnula v pouhých 38 letech a na paní Františku Souškovou, která zemřela
v 90 letech. Čest jejich památce.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Situaci v Placi jenom nová splašková kanalizace
nevyřeší.

Kanalizace v obci
V živé diskusi na téma kanalizace v naší obci občas
zaznívají argumenty, které sice vypadají jednoduše
a logicky, ale mají háček.

Po provedeném monitoringu je jasné, že v Placi se
bude muset vybudovat jak splašková, tak i nová
dešťová kanalizace.

Septik či jímku si můžu sám vyvézt na své pole.

Pokud byste měli konkrétní dotazy, přijďte v úřední
hodiny na obecní úřad. Pokud bychom neznali
odpověď, můžeme oslovit příslušné úřady nebo
projektanta.

Podle ustanovení § 38 odst. 6 vodního zákona smí
likvidovat odpadní vody jen firma k tomu určená.
Svépomocí vyvážet obsah septiku či jímky tedy
nelze bez patřičného povolení.

Soutěž Vesnice roku v Grymově
Přihlásit se do soutěže Vesnice roku Olomouckého
kraje 2017 provázelo mnoho pochyb. Máme se čím
chlubit? Nakonec se ukázalo, že máme a že odvaha
a práce vložená do přípravy se vyplatily. Komise,
která 13. června 2017 přijela, aby zhodnotila, co
obec dělá pro společenský život, byla velmi
spokojená. Výsledkem je, že se Grymov při své
historicky první účasti zařadil mezi oceněné obce.

Kolem kanalizace se pořád jen mluví, ale nic
nedělá.
Skutečnost je taková, že projektová dokumentace
k likvidaci odpadních vod v naší obci byla
dokončena a v současnosti se řeší územní řízení.
Na novou kanalizaci se nenapojím, nechám všechno
tak, jak to je.
Ze zákona č. 274/2001 o vodovodech a kanalizacích
plyne, že po vybudování oddílné kanalizace, kterou
tvoří kanalizace splašková a kanalizace dešťová, se
současná společná kanalizace stane kanalizací
dešťovou. Od toho okamžiku budou občané moci
legálně vypouštět splaškové vody pouze do nově
vybudované splaškové kanalizace a do dešťové
kanalizace budou smět vypouštět pouze dešťovou
vodu, rozhodně ne předčištěné vody ze septiků
a domovních ČOV. Případně si občané mohou
nechat dešťové vody zasakovat na vlastních
pozemcích. Vypouštění bude muset být v souladu
s kanalizačním řádem a se smlouvou, kterou obec
uzavře s odběratelem, tedy občanem vypouštějícím
splaškové vody.
Pokud by se stalo, že by se někdo odmítl přepojit
s odpadními vodami do splaškové kanalizace, měla
by obec splaškovou kanalizaci hned dvojí. Jednu
zakončenou ČOV a druhou volně vyvedenou do
Bečvy. Obec by musela mít k oběma kanalizační
řád a předkládat dvakrát rozbory vzorků. Ty by však
musely splňovat mnohem přísnější parametry než
dosud, což není reálné. Vše by stálo peníze a za
nevyhovující vzorky by obec pravděpodobně
dostávala pokuty, která by se ale nedaly hradit
z obecního rozpočtu, ale musely by se zahrnout do
stočného. Na neochotu a nedisciplinovanost
jednotlivců by tak dopláceli všichni občané.

Je to úspěch celé obce a všech občanů.
Děkujeme vám všem, kteří jste k úspěchu přispěli!
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát O módě
Tento článek potěší zejména ženy, protože bude o módě. I když ne tak úplně o módních trendech, které
bychom „měly“ následovat. Nejde tedy o konkrétní oblečení nebo doplňky, jedná se o nalezení vlastního
stylu.
Holky určitě znají ten pocit, že např. oblečení, ve kterém to kamarádce tak sluší a které je prostě boží, na mě
vypadá úplně blbě a vůbec se v tom necítím. Ono totiž i móda a potažmo vlastní styl by měl vycházet z naší
duše. Základem je vědět, kdo jsem a jaký styl mi sluší.
Už aspoň dva roky sleduju bývalou módní návrhářku Táňu Havlíčkovou (taky mám od ní doma halenku ).
Táňa se celý život věnuje módě, a protože je žena uvědomělá, odpozorovala, že existuje několik (konkrétně
osm) základních stylových typů, které ženu vystihují podle toho, jaká prostě je a na základě tohoto pak volí
svůj šatník. Vše je popsáno v knize Móda a duše aneb klíč k sobě, právě od Táni.
Základní typy stylů jsou tyto:









romantická princezna
elegantní dáma
okázalá diva
avantgardní čarodějka
sportovní kamarádka
ležérní pozorovatelka
nekonvenční rebelka
extravagantní hvězda

Nebudu tady jednotlivé styly popisovat, ani to, jak ten svůj styl najít. Podstatné je jít do hloubky a skutečně
pravdivě odhalit ten svůj pravý styl, ideálně se vrátit zpět do dětství. Častokrát jsme během života a výchovy
přebíraly od rodičů a od okolí to, jaké bychom měly být a jak bychom se měly oblékat a pomalu jsme tyto
názory převzaly za své.
Ženu, která našla svou duši a svůj styl poznáte lehce. Prostě jí to moc sluší a celá září. Ať už má oblečenou
drahou róbu nebo teplákovou soupravu. Tak třeba žena, která je elegantní dáma, bude vypadat velmi
prapodivně v batikovaných šatech a s dřevěnými korálky a pírky kolem krku. Prostě to nebude ona. Naproti
tomu, když si toto obleče avantgardní čarodějka, bude vypadat úplně přirozeně a vůbec ne nepatřičně.
Holky, zkuste se zamyslet nad svým stylem. Můžete se kouknout na bližší informace od Táni na
http://www.tanahavlickova.cz/. Myslím, že se na mě Táňa nebude zlobit, že jsem její filosofii o módě a stylech
využila pro tento článek. Naprosto s ní totiž souhlasím a souzním, navíc to funguje. I když sama mám trochu
nejasnost v tom, jestli jsem okázalá diva nebo nekonvenční rebelka .
Blíží se konec roku, tak Vám všem přeji krásný advent, přemýšlejte o sobě a svém stylu (ono to vlastně platí
podobně i pro muže) a prožijte nový rok 2018 ve zdraví, pohodě a lásce.
Vaše Blanka
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:: Z činnosti spolků :: Z činnosti spolků :: Z činnosti spolků ::
Grymovský sportovní spolek
Již více než pět let se snažíme na místním hřišti rozvíjet své aktivity a to jak sportovní, tak i společenské
a kulturní. V létě hrajeme tenis a v zimě stolní tenis. Uspořádali jsme řadu turnajů a to jak v plážovém
volejbale, minikopané dětí, tenise či stolním tenise. V letních měsících proběhla řada zábav a na jedné z nich
jsme také vyhodnotili nejlepší sportovce v historii obce. Pro děti hráli beňovští ochotníci divadla. A pro děti
se stalo již tradicí, že poslední víkend kempují na hřišti.
Sportování a další aktivity na hřišti něco stojí a tak jsme se rozhodli koncem loňského roku, že založíme
spolek a vytvoříme si tím lepší podmínky při získání prostředků na svou činnost. Což se nám také podařilo
a zajistili jsme dostatek finančních prostředků na letošní činnost. V příštím roce chceme požádat o příspěvek
Olomoucký kraj.
Náš spolek má v současné době 25 členů a to převážně místních. Jsme otevření pro všechny, kteří mají zájem
sportovat či se aktivně podílet na organizování akcí. Co plánujeme na zimu a v příštím roce? Pro děti pokud
počasí dovolí tak kluziště, dětský den a koncem prázdnin kempování. Pro dospělé další ročník slivkoštu a pro
všechny sportovní turnaje v tenise, stolním tenise, šipkách, minigolfu či mninikopané. Na nově zbudovaných
hřištích turnaje v petangu, volejbalu či bedmintonu.
Aktivně jsme se letos zapojili i při prezentaci své činnosti při návštěvě hodnotící komise v soutěži - Vesnice
roku 2017. Snad jsme i my malým dílem přispěli, že si obec vedla velmi dobře.
Jarmila Grée, předsedkyně spolku
Grymovský tenis
I v letošním roce se sportovní dění na hřišti soustředilo
v letních měsících na tenis. Získali jsme blokaci kurtu
v pátky a neděle, později i středy. My jsme se naopak o
kurt starali a udržovali v provozním stavu. Podařilo se
vybudovat na hřišti vlastní studnu a tak ušetříme
peníze. Převážně hrajeme čtyřhru a nutno podotknout,
že mnohdy před zaplněnou tribunou. Hraje nás čtrnáct
dospělých. Vrcholem byly i letos turnaje a to jak mužů,
tak i smíšených dvojic.
V kategorii mužů hrálo šest družstev. Nejlépe si vedla
dvojice Antonín Zamazal s Jiřím Rušarem a získala tak
putovní pohár.
Na druhém místě skončil Jiří Peloušek se svým
spoluhráčem Zdeňkem Konupčíkem a na třetím místě
skončili Ivo Pokorný a Miroslav Grée.
V zimním období jezdíme v sobotu hrávat do haly
v Přerově.
Víme, že z nás již žádní Štěpánkové nebudou, ale za
aktivní pohyb a sportovní adrenalín to stojí za to. Tenis
se dá hrát v každém věku. Mladší mají kolem třicítky a
těm nejstarším je bohatě přes sedmdesát.
Miroslav Grée, Grymovský sportovní spolek
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Grymovští senioři sportují
Tak jako v loňském roce, tak i letos se senioři
z Grymova zúčastnili sportovních klání v Radslavicích
a Troubkách.
V Radslavicích jsme postavili dvě družstva do
střelecké soutěže. Celkovým vítězem se stalo naše
první družstvo ve složení – Kučová Zdeňka, Zamazal
Antonín a Kuča Ladislav.
V Troubkách na koulování (petang)
reprezentovala tři tříčlenná družstva.

Grymov

Také zde jsme uspěli a vybojovali vítězství
v družstvech i v jednotlivcích. Zvítězilo družstvo ve
složení Špalková Milada, Talla Pavel a Špalek
Ladislav. V soutěži jednotlivců zvítězil v kategorii
mužů Ladislav Špalek a v soutěži žen Špalková
Milada. Úspěch podtrhlo druhé družstvo Grymova,
které skončilo třetí.
Dobré výsledky jistě potěší, ale při těchto sportovních
setkáních nejsou to nejdůležitější. O posezení s přáteli
a aktivní zapojení do společenského života seniorů je
stále větší zájem. O tom svědčí i zaplněné areály, ve
kterých se tyto akce konaly.
Zdeňka Kučová
Povodeň v roce 1997 ve fotografii
Tak jako většina obcí, které postihly povodně v roce
1997, tak i my jsme si letos připomněli dvacáté výročí
této ničivé události.
Na hřišti probíhala v létě výstava fotografií z té doby.
Na pěti panelech bylo možno vidět více než 100
fotografií, které dokumentovaly nejen ničivé škody na
Vrbovci, ale i zatopení v ostatních částech obce. Více
než měsíc jsme si mohli připomínat událost, o které
jsme se až do té doby domnívali, že se u nás nikdy
nemůže stát.
Pro ty mladé, kteří si to již nemohou pamatovat, je na
garáži paní Svozilové označeno do jaké výše se voda
dostala.
Zároveň bych chtěl poděkovat všem, kteří poskytli své
fotografie.
Ladislav Kuča
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Minigolfový turnaj seniorů
I letos jsme uspořádali v srpnu minigolfový turnaj
seniorů. Pozvali jsme seniory z Radslavic, Tučína,
Troubek, Horní Moštěnice, Přerova, Kozlovic,
Rokytnice, Hranic, Studénky a Vrbna pod Pradědem.
Pěkné počasí a zajímavý program přilákalo do našeho
sportovního koutku na Vrbovci více než 120 seniorů.
Větší polovina z nich se aktivně zapojila do
sportovního dění. Hrálo se na třech universálních
minigolfových drahách, kde se jednotlivé překážky
vyměňují. Soutěžilo 21 družstev z toho pět
grymovských. Nejvíce družstev přijelo ze sousedních
Radslavic, a tak není divu, že zvítězili. Putovní pohár
získali ve složení Bouchal, Haluzíková a Dýmal. Na
druhém místě skončili senioři z Hranic a na třetím
místě naše družstvo.
Sportovní program po celé odpoledne doplňovala živá
hudba, občerstvení a bohatá tombola. Uspořádání
takové akce i něco stojí a tak jsme rádi, že se nám
podařilo získat přes dvacet sponzorů do tomboly a že
místní seniorky napekly koláče i cukroví. Všem, kteří
na akci přispěli, či se aktivně zapojili do zdárné
organizace, děkujeme a již se těšíme na další ročník.
Jiří Peloušek, Grymovský sportovní spolek

V každé z nás je kousek šampionky.
Zdravý životní styl - to je slogan, který slyšíme dnes
na každém kroku. Proto jsem ráda, že i v naší vesnici
se našlo pár žen, které si našly čas a objevily v sobě
tenisový talent. Na kurtu na Vrbovci se scházíme 2-3 x
týdně a hrajeme někdy jenom ženskou čtyřhru, někdy
smíšenou. Jak je známo, při sportu se tvoří tvz. hormon
štěstí, tak je na hřišti pohoda po všech stránkách i přes
obrovskou soupeřivost a touhu vyhrát. Naše dřina při
tréninku je pak zúročena turnajem smíšené čtyřhry
Grymov Open. Letos to byl již druhý ročník a už měl
obrovskou publicitu a fanoušku plné tribuny nejen
místních, ale i z širokého okolí. Zvítězila dvojice
Jarmila Grée a Zdeňek Svobodník, druzí skončili Blanka Nitková a Jiří Peloušek a na třetím místě se umístili
Petra Zemánková a Ladislav Kuča. Naše aktivity neunikly ani pozornosti členům komise, která v naší obci
byla za účelem soutěže O vesnici roku 2017, jímž se činnost Grymovského sportovního spolku velice líbila.
Je moc příjemné vědět, že i na tak malé vesničce jako je ta naše, se dá tak plnohodnotně sportovně žít a že
vlastně všechny bez rozdílu věku jsme takové „Grymovské Martiny Navrátilové“.
Přeji vám všem krásný předvánoční čas!
Bronislava Kriglerová
8
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:: Z obecní kroniky :: Z obecní kroniky :: Z obecní kroniky ::
1. sv. válka v Grymově
V příštím roce oslavíme 100 let od konce
1. světové války a založení Československa. Jak
se tyto události projevily v obci? I o tom vypráví
obecní kronika.
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 (psáno 1927) Josef
Chytil z č. 14 a Antonín Raška z č. 1.

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 ty poukázky
nazývaly se: moučenky, masonky, cukřenky,
chlebenky, tabačenky a mlecí lístky.

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 se vrátili 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 přídomky Koncový z č. 12, Lojzek
z č. 21 a Antoš z č. 20.

Když umřel císař Franz Josef I. čekalo se, že bude
ihned uzavřen mír, avšak zklamání a válka táhla se
do nekonečna. Obzvláště staří, kteří pamatovali
vojnu z r. 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, za to 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.

Úroda za války byla ještě obstojná, ač veškeré
polní práce spočívaly jen na bedrách 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.

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 František 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 též 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 a páčí se na
100 milionů. Štefek Jan činí si nárok na díl toho
majetku.

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.

Za války bylo často rekvírováno obilí, mouka,
brambory a sádlo. Válečné půjčky byly hodně
upisovány na nátlak okresní politické správy.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Setkání rodáků k 230. výročí a soutěž
O nejlepší koláč Pobečví 3. 6. 2017
Dne 3. června 2017 se uskutečnilo setkání rodáků
u příležitosti 230 let od založení obce spojené
s prvním ročníkem soutěže O nejlepší koláč
Pobečví.
Děkujeme
všem
účastníkům
i organizátorům!

Slavnostní program zahájila mše za obec.

Hlavní část programu probíhala v obecní stodole
a jejím okolí.

Odborná porota vybírala vítězný koláč v rámci
soutěže O nejlepší koláč Pobečví.

Následovala prohlídka obecního úřadu a knihovny.
10
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Zazněly slavnostní projevy od bývalé starostky paní
Marty Ryšánkové i starostky současné, Magdy Holé.

Návštěvníci si za stodolou mohli prohlédnout
putovní výstavu Má vlast cestami proměn 2017, do
níž obec přihlásila proměnu obecní stodoly.

Děti z mateřské i základní školy z Radslavic
předvedly několik vystoupení.

Akce měla štěstí na krásné, i když dost horké počasí.
Návštěvníkům z řad občanů i rodáků, kterých se
sešlo téměř 200, se akce velmi líbila a žádali
pořadatele, aby s dalším setkáním nečekali příliš
dlouho.
11
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Bobřík a obecní zábava
V tomto krátkém příspěvku Vám přinášíme
ohlédnutí se za vydařeným zábavným odpolednem,
které se konalo v sobotu 16. 9. 2017 u nás ve
vesnici v obecní stodole.
Program začal kolem druhé hodiny a to aktivitami
pro děti. Hned po přivítání se slova ujal chovatel
zvířat pan Hradil. Dětem pan Hradil prezentoval
velice zajímavé a obohacující informace o králících
a ptáčcích a program o zvířátkách doplnil i jeho
vnuk Vojta, který zase dětem pověděl zajímavosti
z chovu morčátek. Děti i dospělí, kteří se besedy
zúčastnili, se mohli dozvědět spoustu poutavých
informací a také se na různé otázky zeptat. Dotazů
ze strany obecenstva a především od dětí byla celá
řada a mezi nejčastější patřily ty, které se týkaly
přípravy králíků na výstavy.
Věděli jste, že je třeba si s králíkem dlouho dopředu
před výstavou povídat? A že se morčátkům podává
vitamín C?
Po přednášce o chovu zvířátek jsme se přemístili do
zahrady u obecní stodoly, kde pokračovala
přednáška o včelkách a broučcích. Program vedl
včelař Michal a dětem rozprávěl o včelce
samotářce, společně si zazpívali písničku a prohlídli
si hmyzí domeček, který máme v obecní zahradě.
Po přednáškách byly pro děti připraveny soutěže
a občerstvení. Soutěže byly spojeny s přírodou
kolem nás a také s tím jak se k přírodě chovat. Děti
poznávaly stromy a rostliny, učily se poznávat,
které stromy máme v našem okolí, třídit odpad
a zkoušely také hádat, jak dlouho se v přírodě
rozkládají nejčastěji odhazované odpadky.
Vědomostní soutěže byly kombinovány s aktivitami
na obecní zahradě a programem pro nejmenší děti.
Odpolední zábava pak plynule přešla v taneční
zábavu, kde se pobavili zase dospělí.
Rádi bychom tímto příspěvkem poděkovali Všem,
kteří se podíleli na přípravě a programu a přispěli
tak k hezky strávenému odpoledni.
Jana Martinková
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Hry bez hranic 2017
Za poněkud aprílového počasí se 10. června 2017
uskutečnily už 11. Hry bez hranic. Tentokrát soutěž
obecních družstev z mikroregionu Pobečví hostily
Lazníky. Soutěžní disciplíny zahrnovaly například
sběr škůdců, střílení špačků, česání jablek nebo
nasávání 0,5 l… Naše družstvo Rychlé vesničanky
nás opět skvěle reprezentovalo. Děkujeme!

Volejbal v Radslavicích

Děkujeme družstvu, které úspěšně reprezentovalo
Grymov na turnaji ve volejbalu v Radslavicích dne
5. července 2017.
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Rozloučení s létem na hřišti
Poslední víkend v srpnu proběhlo ve sportovním
areále již tradiční loučení s létem. Pro skupinu asi
12 dětí byly připravené 3 dny plné her, soutěží
a sportování. Protože nám počasí přálo, děti si užily
také dobrodružství nocování ve stanech.
U dětí měla největší úspěch střelba z airsoftové
pistole a také páteční pěší výlet do Radslavic, kde
jsme se pobavili při promítání letního kina a filmu
Špunti na vodě. Děti si splnily svého „bobříka
odvahy“ noční cestou zpět.
Už se těšíme na další ročník, rádi přivítáme i další
grymovské děti do naší party a také dobrovolníky
z řad dospělých, abychom vše organizačně zvládli
ke všeobecné spokojenosti.

6. Grymovská pětka
V sobotu 21. října 2017 se letos naposledy sešli
běžci při 6. ročníku Grymovské pětky. Mezi 80
běžci zvítězil Bronislav Khýr z MK Prostějov
(16:05) před domácím Petrem Kučerou (16:06)
a Václavem Vandrovcem z Přerova (16:18). Z žen
byla nejrychlejší Zuzana Kročová z Hranic (19:10)
před Janou Matějíkovou (19:38) z TJ Liga 100
Olomouc a Kateřinou Staňkovou (19:53) z AC
Moravská Slavia Brno. Grymovský pohár pro rok
2017 získali Stanislav Krajča z TJ Liga 100
Olomouc a Zuzana Svobodová z AK Drnovice.

Blanka Nitková

Střelba z airsoftové pistole se dětem velmi líbila.
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Setkání seniorů
Dne 3. listopadu hostila obecní stodola vyzdobená
místními výpěstky tradiční setkání seniorů. Po
kulturním programu, které zajistily grymovské děti,
starostka představila slovem i obrazem činnost obce
za uplynulý rok. U drobného občerstvení vládla
přátelská atmosféra. Díky všem, kteří setkání
pomohli připravit, vystoupili a přišli si popovídat.
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Beseda o Maroku
V pátek 10. listopadu 2017 proběhla v obecní
stodole přednáška Ing. Patočkové tentokrát
o putování do Maroka. Děkujeme paní cestovatelce
za poutavé povídání i občanům za účast.

Grymovský zpravodaj, květen – listopad 2017, číslo XIII/34, redakční uzávěrka 15. 11. 2017, vydává Obec Grymov, náklad 70
ks. Autoři fotografií: Magda Holá, Mgr. Miroslava Kopecká, TJ Liga 100 Olomouc, další fotografie poskytl Grymovský sportovní
spolek. 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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