prosinec 2017 – květen 2018
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
potkali jsme se letos na různých akcích pořádaných obcí, ať už to byla veřejná zasedání obecního
zastupitelstva, schůze obecní jednotky hasičů, či jiné schůze, Tříkrálová sbírka, oslava MDŽ a dětské
šibřinky, velikonoční klepání, úklid v okolí obce v rámci akce „Ukliďme Česko“, úprava okolí obecní stodoly,
kde na uvítací tabuli bude doplněn obecní znak, úprava okolí kaple a obecního úřadu po rekonstrukci vedení
nízkého napětí nebo II. Ročník soutěže o nejlepší koláč z Pobečví. Všem vám, kteří jste se podíleli na
organizaci těchto akcí nebo jste se jich zúčastnili jako návštěvníci, děkuji. Rovněž děkuji všem, kteří jste
úspěšně reprezentovali naši obec ať již na setkání důchodců v Radslavicích nebo na Hrách mikroregionu
v Zábeštní Lhotě.
V obci se teď hojně buduje a další stavby se připravují. Zajisté jste si všimli, že za čekárnou u kaple probíhá
rekonstrukce studny, jejíž horní část včetně poklopu byla v nevyhovujícím stavu. Akce probíhá za finanční
podpory Olomouckého kraje. Připravuje se vybudování veřejného osvětlení k rodinným domům u polní cesty
k Bečvě na pozemcích par. č. 343/4, 343/3 a 343/2. Pro tuto akci je zpracovaná projektová dokumentace
a podaná příslušná žádost na ČEZ.
Proto, aby se mohly rodinné domky stavět také za zahradami na parcelách č. 38/10, 38/9, 38/8, 38/1, je do
konce roku pozastaven územní plán. Všem potenciálním stavebníkům je známa skutečnost, že po schválení
nového územního plánu, jehož závěrečná fáze začne
v lednu 2019, bude na určitou dobu omezena možnost
stavět na parcelách přilehlých k cestě za zahradami.
Stavebníci tedy mají čas do konce letošního roku.
V rámci stavebních příprav se chystá budování
inženýrských sítí a komunikace za zahradami. K tomuto
tématu proběhla celá řada setkání a jednání. Komunikaci
na parcele č. 276/1 bude stejně jako veřejné osvětlení
budovat obec. Vzhledem k tomu, že se musí dodržet
dostatečný průjezdný profil dle platných předpisů, bylo
s projektantem a stavebníky probíráno více variant
řešení, o kterých jste byli informováni na veřejných
zasedáních.
Po schválení územního plánu v roce 2019, budou
pokračovat další kroky v přípravě projektové
dokumentace na budování oddílné kanalizace a ČOV
v obci, které se bez změny územního plánu neobejdou.

Bowling už tradičně uzavřel další sezónu
cvičení žen v obecní stodole. Tak zase na
podzim!

Probíhají rovněž stavební práce na kapli, kde se opravují rozsáhle praskliny ve zdech a po rekonstrukci
přívodu elektřiny se skříně elektrického vedení přesouvají na boční stranu. Nebudou tak hyzdit čelní stranu,
kde bude u příležitosti výročí 100 let od konce 1. světové války nově umístěna mramorová deska věnovaná
padlým hrdinům, kteří se nevrátili z bojišť. Desku laskavě věnovali sourozenci Marta a Vít Ryšánkovi, za což
jim srdečně jménem obce děkuji. Pomník bude posvěcen společně s novým obecním znakem a vlajkou
v rámci hodové mše svaté, která začíná v neděli 24. 6. 2018 v 10,30 hod. Letošní hodová mše tedy bude
ještě slavnostnější než jiné roky a ráda bych vás pozvala k hojné účasti. Slavnostní předání protokolu o
udělení obecních vlajky a znaku se uskuteční v Praze v Poslanecké sněmovně hned následujícího dne, v
pondělí 25. 6. 2018.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví a přeje vše dobré Magda Holá
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období se zasedání zastupitelstva
obce uskutečnila 27. 11. a 18. 12. 2017, 5. 3. a 30.
4. 2018. Z hlavních projednávaných bodů
vybíráme:
Hospodaření obce
Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018 ve výši
1 915 000 Kč, střednědobý výhled rozpočtu na léta
2019 (1 998 000 Kč) a 2020 (1 955 000 Kč)
a nový systém odměňování členů zastupitelstva dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb. Zastupitelstvo
vzalo na vědomí rozpočtová opatření č. 1 a 2.
Zastupitelé
schválili
závěr
přezkoumání
hospodaření obce za rok 2017, které proběhlo 2. 2.
2018. Auditoři nezjistili v hospodaření obce chyby
ani nedostatky.
Vzhled obce
Zastupitelstvo schválilo zápis z jednání Ing.
Zdeňka Gibla se stavebníky dne 22. 1. 2018, na
němž byli upozorněni, že musí do konce roku
2018 předložit stavební povolení, protože po
schválení nového Územního plánu nebude na části
existujících parcel možno delší dobu stavět.
Zastupitelstvo schválilo Veřejný příslib č. 1, že
zrealizuje výstavbu místní komunikace na p.č.
276/1; přípravu studie místní komunikace na p.č.
276/1; provedení opravy fasády kaple.

Rekonstrukce vedení nízkého napětí se pomalu
chýlí k závěru.
Dotace
Zastupitelstvo schválilo příkazní smlouvu s TZ
Grants s.r.o. pro potřeby zpracování dotační
žádosti na akci „Rekonstrukce stodoly v obci
Grymov“; smlouvu na zpracování žádosti do
OPŽP na dotaci „Hospodaření se srážkovými
vodami“; přidělení dotace z Olomouckého kraje na
rekonstrukci studny u staré čekárny.

Doprava
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí petici občanů
Kozlovic proti rekonstrukci ulice Grymovská kvůli
obavám, že po ní bude znovu povolena těžká
nákladní doprava.

Kanalizace
Zastupitelstvo schválilo Nájemní smlouvu
a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
s Olomouckým krajem nutnou pro provedení
stavby Kanalizace a ČOV Grymov – křížení
silnice III/43413 – protlaky; Smlouvu o právu
provést stavbu Kanalizace a ČOV Grymov
s Olomouckým krajem; smlouvy s ČEZ Distribuce
o budoucím připojení odběrného elektrického
zařízení v souvislosti s akcí Grymov – přívod
ČOV.

Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo
schválilo
zpracování
nové
projektové dokumentace na veřejné osvětlení
a realizaci
vedení
veřejného
osvětlení.
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce podepsat
smlouvu o závazku zhotovitele MSEM a.s.
realizovat stavbu „Grymov – vedení veřejného
osvětlení“. Zastupitelstvo schválilo na základě
žádosti Ing. Grygara a paní Fialové zpracování
projektové dokumentace na zhotovení veřejného
osvětlení na p.č. 360 u nových rodinných domů.
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Ostatní
Zastupitelstvo schválilo návrh obecního znaku
a vlajky a vzalo na vědomí přijetí žádosti o jejich
schválení příslušným výborem Parlamentu ČR
a jejich následné schválení. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí zprávu Policie ČR za rok 2017, žádost
o provádění silničních kontrol na území obce
a zprávu o jejich provedení. Zastupitelstvo vzalo
na vědomí přípravu pamětní desky obětem 1.

světové války z řad občanů Grymova Martou
a Vítem Ryšánkovými a za tuto iniciativu jim
děkuje. Starostka obce informovala o probíhajících
přípravách na zpracování osobních údajů
v souladu s požadavky obecného nařízení GDPR.
Zastupitelé schválili aktualizovaná Pravidla pro
poskytování příspěvků obce na sportovní, kulturní
a společenské aktivity.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
2. 6. 2018

24. 6. 2018
Od 10,30

29. 6. 2018

Kde
Co
Zábeštní
Hry bez hranic – Společně a bezpečně
Lhota,
12. ročník oblíbené týmové soutěže obcí Mikroregionu Pobečví
sportovní areál
Hody
V rámci hodových oslav se uskuteční slavnostní mše svatá v kapli sv.
Jana Křtitele s vysvěcením obecního znaku, vlajky a pomníku obětem 1.
světové války
Obecní stodola Divadelní představení

Srpen/září

Obecní stodola
a okolí

5.–6. 10. 2018

Obecní úřad

20. 10. 2018
Od 11 hod.

Obecní stodola
a okolí obce

Bobřík a obecní zábava
Na další díl naučno-zábavného odpoledne pro děti naváže večer taneční
zábava s tombolou a občerstvením.
Volby do obecního zastupitelstva
Přijďte vybrat vedení obce na další volební období.
Grymovská pětka
Závěrečný závod běžecké závody sezóny – přijďte se proběhnout nebo
podpořit běžce všech kategorií.

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Dne 22. 1. 2018 oslavil pan Čestmír Dosoudil (č.p. 18) 70. narozeniny. Gratulujeme a přejme hodně zdraví
do dalších let.

:: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme ::
Dne 14. března 2018 nás předčasně opustil Ing. Anotnín Martinek. Čest jeho památce.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
(telefon či email); u každé akce, na kterou
žádá podporu, uvede: Název akce, Termín
konání, Místo konání, Program akce, Výši
požadovaného příspěvku v Kč a jeho Účel.
7. Žádosti jsou přijímány průběžně a o
přidělení příspěvku rozhoduje
zastupitelstvo obce. Na příspěvek není
právní nárok.
8. Příspěvek je poskytován zpětně formou
proplacení nákladů oproti předloženým
dokladům
K pravidlům uvádíme ještě stručný komentář.
Smyslem požadavku na to, aby akce byla otevřena
veřejnosti (Bod 2), je, aby se za veřejné prostředky
nepodporovaly ryze soukromé či rodinné akce.
Tento bod nevylučuje to, že zejména sportovní
turnaje mají zpravidla předem omezený počet
účastníků a organizátor soutěžící zve, přitom se ale
kdokoli může zúčastnit jako divák.

Termíny svozu odpadu
V roce 2018 bude netříděný komunální odpad
vyvážen v tyto dny:
7. a 28. června; 19. července; 9. a 30. srpna;
20. září; 11. října; 1 a 22. listopadu; 13. prosince
Výsledky Tříkrálové sbírky
Během sbírky, která se uskutečnila 7. ledna
2018, koledníci vybrali 4589 Kč. Je to o něco
méně než v předchozím roce, kdy přinesli 4837
Kč, ale více než v roce 2016 (4442 Kč).
Všem dárcům i koledníkům patří velký dík.
Výsledky volby prezidenta republiky
Prezidentské volby proběhly dvoukolově v lednu
2018.
V prvním kole se jich v Grymově zúčastnilo 81 ze
132 voličů (61 %). Nejvíce hlasů získal Miloš
Zeman (43, 53 %), druhý byl Jiří Drahoš (15,
19 %) a třetí Michal Horáček (7, 9 %).
V druhém kole se k volební urně dostavilo 93
voličů ze 134 (69 %). 64 (69 %)zvolilo Miloše
Zemana a 29 (31 %) Jiřího Drahoše.

Revize údajů Katastru nemovitostí
Katastrální úřad oznámil obci, že na našem
katastrálním území provede revizi údajů. Jejím
cílem je dosáhnout co nejvyššího souladu mezi
evidovaným a skutečným stavem. Revidují se
zápisy staveb, druhů pozemků, způsobů využití
pozemků, typů staveb, způsobů využití staveb,
průběh hranic pozemků a oprávněnost evidence
sousedících parcel stejného vlastníka.
Revize probíhá tak, že nejdříve zástupci
katastrálního úřadu porovnají evidované údaje se
skutečným stavem v terénu. Potom zjištěné
nesoulady projednávají s obcemi, stavebními
úřady, orgány ochrany zemědělského půdního
fondu apod. Potom se snaží s výsledkem revize
osobně seznámit vlastníky a dohodnout s nimi
způsob odstranění zjištěných nedostatků.
Pokud se nepodaří vlastníky zastihnout, jsou
osloveni písemně a dohodnou si termín a místo
projednání.
Změny, které nevyžadují doložení listinami,
například odstranění zápisu neexistující stavby
apod. jsou provedeny z moci úřední. U změn, které
vyžadují doložení listin, například zápis nové
stavby katastrální úřad vlastníka vyzve k jejich
předložení.

Pravidla pro poskytování příspěvků
obce
na
sportovní,
kulturní
a společenské aktivity
1. O podporu může žádat občan Grymova,
nebo právnická osoba, která má sídlo v
Grymově.
2. Akce se musí konat v obci Grymov, nebo
na jejím katastru a musí být otevřená
veřejnosti.
3. Pořadatel akci vhodnou formou propaguje,
pořídí fotodokumentaci a po uskutečnění
o ní informuje prostřednictvím obecního
webu nebo zpravodaje.
4. Pořadatel ve svých materiálech uvede
informaci o finanční podpoře od Obce
Grymov.
5. Příspěvek se poskytuje na ceny a
občerstvení.
6. Pořadatel předloží Obci Grymov písemnou
žádost o podporu, která obsahuje: jméno a
adresu žadatele a jeho kontaktní údaje
4
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dnů od jejich vzniku a předložit listinu,
která změnu dokládá
 na výzvu katastrálního úřadu předložit ve
stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis
do katastru.
Informace o nedořešených nesouladech jsou
zveřejněny
na
internetových
stránkách
www.cuzk.cz
prostřednictvím
aplikace
Nahlížení do katastru nemovitostí.

V důsledku revize může dojít ke změně
vyměřené daně z nemovitostí. Pokud k tomu
dojde, vlastník je povinen podat úplné nebo dílčí
daňové přiznání za rok následující po roce, ve
kterém změny nastaly. Přiznání má být podáno do
31. ledna příslušného roku.
Podle katastrálního zákona má vlastník
u revize katastru tyto povinnosti:
 zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu
jednání
 ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů
katastru týkající se jeho nemovitosti do 30

Obecní znak a vlajka
Dne 25. dubna 2018 bylo usnesením výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Parlamentu ČR schváleno udělení znaku a vlajky obci Grymov.
Proč obecní znak a vlajka vypadají tak, jak vypadají a co mají jednotlivé prvky symbolizovat? Vybíráme
z podkladů heraldika Miroslava J. V. Pavlů, který návrh znaku a vlajky připravil:
 modrá je v heraldice obecně barvou vody a zde symbolizuje potok Libušku, na němž kdysi stával jak
Hložský mlýn tak původní samota Vrbovec
 květ třezalky tečkované, která se často nazývá „krví sv. Jana Křtitele“ připomíná světce, kterému je
zasvěcena návesní kaple
 zlaté cimbuřové břevno symbolizuje zaniklou mydlovarskou tvrz, jejíž zdivo prý posloužilo ke
stavbě příbytků prvních osadníků nově založené obce
 mlýnské kolo s lopatkami odkazuje na „Hložský mlýn“
Takto tedy vypadají oficiální symboly naší obce.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Příprava komunikace za zahradami
Vybudování přístupové komunikace k plánovaným
novým rodinným domům „za zahradami“ je nutné
k tomu, aby stavebníci mohli dostat stavební
povolení. Proběhlo několik diskusí o podobě
a parametrech plánované komunikace s občany, se
stavebníky i s projektantem. Jejich výsledkem je
dohoda, že půjde o cestu o šířce vozovky 3,25 m
s obrubníkem 15 cm e zpevněným okrajem cesty
v šířce 1 m po obou stranách. Celková šířka včetně
okrajů bude 5,55 m, což by mělo postačovat
potřebám bezpečného a pohodlného provozu v této
lokalitě.

Tabule na konci obce
Pro dotvoření příjemného vzhledu obce při příjezdu
po silnici od Přerova se zastupitelstvo rozhodlo
vytvořit uvítací ceduli s květinovou výsadbou.
Kromě nápisů Vítáme vás a Nashledanou bude její
součástí také obecní znak, který byl v době
uzávěrky tohoto čísla Grymovského zpravodaje
ještě ve výrobě.

:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát O náhodách
Co si myslíte o náhodách? Já jsem přesvědčená, že náhody neexistují. Trochu se u tohoto prohlášení zdržím.
V odborné literatuře pro osobní rozvoj se náhodám říká synchronicity. Tento termín zavedl švýcarský
psycholog C. G. Jung a teď cituji wikipedii – synchronicita je označení pro příčinně nevysvětlitelné
(akauzální) setkání dvou nebo více událostí v čase, které tím na úrovni prožívání subjektu získávají význam.
Tato definice vypadá celkem složitě, ale vysvětlím na příkladech. Určitě se někomu z vás stalo, že jste na
někoho mysleli a on vám zrovna zatelefonoval nebo jste si vzpomněli na spolužačku ze základky, kterou jste
10 let neviděli a pak jste ji potkali 3x v jednom týdnu. Nebo se podíváte na hodinky vždy ve stejnou dobu,
přesně na minutu. Toto jsou příklady synchronicity jako vystřižené.
Já mám jednu hezkou „náhodičku“, když nedávno měla v Praze koncert skupina Metallica (moje oblíbená).
Sice jsem tam nebyla, ale o koncertu jsem věděla a občas na něj i pomyslela. V den koncertu jsem si přes den
pořád broukala Jožina z bažin. Pak jsem si jen tak na youtube pustila ruskou verzi této písně. No a večer
Metallica Jožina zahrála v O2 aréně, výslovnost zněla podobně jako v té ruské verzi .
Pojďme ale dále. Když tedy náhody neexistují, dalo by se tušit, že synchronicit můžeme využít. Platí, že „když
je žák připraven, učitel se najde“. Kdykoliv jsme vnitřně synchronní s něčím, po čem opravdu toužíme, je
velká pravděpodobnost, že se naše touha nakonec naplní. Náhodou potkáme někoho, kdo nám může pomoci.
Nebo dostaneme informaci, kterou jsme přesně potřebovali. Jakmile tedy porozumíme synchronicitám
a začneme jim (tedy vlastně sobě) věřit, povede to k tomu, že se nebudeme muset usilovně snažit o to, aby se
něco stalo nebo změnilo. Stačí se naladit na to co, si přejeme, všímat si náhod a indicií a nechat věci, aby se
staly samy.
Bohužel ale synchronicity můžou pracovat proti nám – třeba Murphyho zákony – „co se může pokazit, to se
pokazí“. Pokud očekáváme a věříme, že se stanou špatné věci, tak se na ně vlastně ladíme, no a ony
přijdou…
Na téma synchronicit přímo navazuje tzv. zákon přitažlivosti. O tom ale někdy příště. Všímejte si náhod ve
vašich životech, protože čím víc si je budete uvědomovat, tím častěji budou přicházet. Věřím, že v tom
pozitivním, nápomocném smyslu. Přeji vám krásný květen.
Vaše Blanka
6
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:: Podněty občanů :: Podněty občanů :: Podněty občanů ::
Kam s odpadní vodou z žumpy?
O tom kam se má či nemá vyvážet voda z žumpy, bylo zde ve Zpravodaji psáno již několikrát. V tomto
měsíci byla schválena novela vodního zákona, která se mezi jiným zabývá odpadní vodou z žump. A dá se
říci, že výrazně přitvrzuje. Žumpa se bude moci vyvážet jen na čističku a to dopravním prostředkem
provozovatele čističky, v našem případě VaK Přerov. Reálný předpoklad nákladů na odvoz pro čtyřčlennou
rodinu je minimálně 25 000 Kč ročně. Nově je povinnost uchovávat doklady o likvidaci odpadních vod dva
roky a na výzvu vodoprávního úřadu je předložit. Pokuta při nesplnění povinnosti činí do 50 000 Kč a při
opakovaném neplnění se zdvojnásobuje. S tím, že vodoprávní úřad dbá na plnění povinností, mají své
zkušenosti majitelé domácích čističek. Pozitivní je, že zákon v této oblasti nabude účinnosti až 1. 1. 2021.
Takže máme na to, abychom měli hotovou vlastní obecní čističku, dva a půl roku. Vzhledem k tomu, že se
musí změnit územní plán a následně proběhnout stavební řízení, zůstává nám maximálně jeden rok na získání
dotace a vybudování čističky. Domnívám se, že by se měla obec již nyní zabývat i dalšími alternativami
řešení čištění odpadních vod v obci a to pro případ, že by na dotaci do roku 2021 nedosáhla.
Ing. Ladislav Kuča
Poznámka redakce: Ano, o tom, že podle vodního zákona smí likvidovat odpadní vodu z žump jen firma
k tomu určená, jsme informovali v předchozím Zpravodaji na str. 4. Průběžně také informujeme o postupu
příprav projektu. Je zřejmé, že se sháněním financí na realizaci různých částí rozsáhlého projektu, jakým
vybudování oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod je, nelze čekat až do okamžiku, kdy bude vydáno
platné stavební povolení. Skutečnost je taková, že obec již více než rok prověřuje možnosti financování
různých částí celé akce. Na projektovou přípravu, která probíhá, již také finance získala.
O reálnosti a rizicích zmiňovaných alternativ jsme rovněž několikrát psali. Stručně řečeno obec nechce
zodpovídat za kvalitu vypouštěných odpadních vod z domovních čističek, protože nemůže trvale garantovat
jejich řádný provoz. Případné sankce plynoucí ze selhání jednotlivců bychom v pokutách zaplatili všichni.

:: Z činnosti Grymovského sportovního spolku ::
Turnaj ve stolním tenisu a oslavy konce roku
V neděli 30. prosince 2017 proběhl na Vrbovci za účasti 11 hráčů turnaj ve stolním tenisu. Stolní tenisté
z Grymova, Přerova, Horní Moštěnice a Hlušovic svedli napínavé boje. Zvítězil Petr Dluhoš z Přerova před
Martinem Mlčákem z Horní Moštěnice. Na třetím
místě skončil domácí Petr Kučera. Vítěz obdržel
putovní pohár a všichni pak drobné ceny. Po turnaji
proběhla oslava blížícího se konce roku. Vzhledem
k tomu, že byl pro Grymovský sportovní spolek
z hlediska aktivit velmi úspěšný, dopřáli jsme si na
naše poměry i „mega ohňostroj“. O tom, že se
posezení vydařilo, svědčí i to, že poslední z padesáti
přítomných odcházeli bohatě po půlnoci. Vzhledem
k tomu, že finančně bylo uspořádání akce poměrně
náročné, chtěl bych touto cestou poděkovat místním
občanům
za
sponzorské
příspěvky.
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Tradiční turnaj ve čtyřhře
I v letošní sezoně jsme uspořádali turnaj ve čtyřhře.
Zúčastnilo se ho celkem dvanáct stolních tenistů
a to z Grymova, Horní Moštěnice, Přerova
a Vlkoše. Sešla se i řada příznivců tohoto sportu,
kteří viděli zajímavé a vyrovnané zápasy. Nejlépe
se vedlo sportovcům z Vlkoše. Drobné ocenění
a pohoštění bylo pro všechny. O tom, že v tomto
sportu nehraje věk až zas tak velikou roli svědčí
i to, že nejmladšímu stolnímu tenistovi bylo 37 let
a nejstarší měl téměř jednou tolik.

Slivkošt
II. ročník Grymovského slivkoštu proběhl v lednu
2018. Oproti prvnímu ročníku došlo ke změně pravidel
a byla jen jedna kategorie – grymovská pálenka – bez
rozdílů z čeho byla vypálena a jaký to byl ročník.
A tak jsme mohli hodnotit pálenku ze švestek,
bezinek, jablek, višní a třešní. Nejstarší byla slivovice
z roku 1977. Pětičlenná komise vyhodnotila všech
patnáct vzorků a nejlépe ocenila slivovici Zdeňka
Svobodníka. Druhá v hodnocení skončila třešňová
pálenka Ladislava Kuči a třetí slivovice Jiřího Gely.
I letos současně proběhla přehlídka pomazánek.
Nejvýše byla hodnocena pomazánka od Svobodníků.
Pokud se chcete aktivně zúčastnit slivkoštu v příštím roce, tak nezapomeňte, že sezona pro sklizeň je tu coby
dup.
Návštěva z Hlušovic
Abychom si zpestřili svůj stolně tenisový program, tak
jsme si pozvali stolní tenisty z Hlušovic u Olomouce.
Na jaře loňského roku jsme hráli u nich a tak jsme jim
měli co vracet. Tedy i porážku, kterou jsme tam utrpěli.
Doma jsme sice vedli již 5:2, ale závěr se nám
nevydařil a konečný stav byl 9:7 ve prospěch našich
soupeřů. Drobné ceny, dort pro vítěze a pohodové
posezení po utkání byl signál, že se akce vydařila
a nebylo to určitě poslední setkání s kamarády
z Hlušovic.
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Turnaj v minigolfu
Poslední víkend v únoru byl na Vrbovci věnován minigolfu. Na univerzální dráze v herně na stolní tenis si
v sobotu zasoutěžili dospělí. V neděli se zase pobavily děti. Zvítězili všichni, kteří si přišli nejen zasportovat,
ale i pobavit se.

Zahájení tenisové sezóny
Konečně skončily dlouhé zimní večery a je tady opět tenisová sezóna, kterou jsme v pátek 27. 4. 2018
oficiálně zahájili. Jak moc se všichni už nedočkavě těšili, je poznat z obrovské účasti a chuti si zahrát
u všech. Dobrá nálada a pohoda ze sportu a setkání s přáteli se s každým odehraným zápasem zvyšovala.
Potěšilo nás, že nás přišli povzbudit i naší nehrající fanoušci. Za kvalitu hřiště, které nám závidí i leckterý
větší sportovní klub, můžeme poděkovat Mirkovi Grée, který na něm strávil hodiny práce a přípravy na
sezónu. Přeji všem hodně sportovních úspěchů a všichni se těšíme na naše pravidelné tenisové klání.

9

prosinec 2017 – květen 2018

:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Rozsvěcování Vánočního stromu
V sobotu 2. prosince 2017 byla slavnostně
rozsvícena Vánoční lípa u kapličky. Nechybělo
drobné občerstvení, vystoupení několika dětských
souborů a následné posezení ve vyzdobené obecní
stodole.
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Mikulášská obchůzka
Družina svatého Mikuláše s andělem a čertem
znovu po roce zavítala do naší obce, aby hodným
dětem nadělovala dárky a ty méně hodné
napomenula. Družině děkujeme a těšíme se za rok
nashledanou.

Adventní koncert ve stodole
V neděli 10. prosince 2017 vystoupil v obecní
stodole pěvecký sbor Vocantes z Přerova pod
vedením Michala Sabadáše a Stanislava Smočka.
Krásný koncert přispěl k předvánoční pohodě
obecenstva.
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Obecní betlém
Již několik let patří k atmosféře Vánoc v naší obci
vyzdobená kaple a vystavený obecní betlém.

Grymovská desítka podesáté
Jubilejní 10. ročník Grymovské desítky se
uskutečnil v sobotu 3. března 2018 za chladného
počasí (-4°C), které by více slušelo lednovému
Zimnímu běhu. Zvítězil Jiří Matoušek ze Seničky
(33:48) před domácím Petrem Kučerou (35:04)
a Pavlem Dvořákem z Biatlonu Prostějov (35:18).
Mezi ženami byla nejrychlejší reprezentantka Petra
Kamínková (37:39).

Zimní běh
V neděli 14. 1. 2018 se uskutečnil první závod
letošní běžecké sezóny v Grymově – 8. ročník
Zimního běhu podél Bečvy, který společně pořádal
SK Salix Grymov a Obec Grymov. Za jasného
a větrného počasí zvítězil Tomáš Navrátil z AK
Kroměříž (34:24). Domácí Petr Kučera doběhl těsně
čtvrtý v čase 34:31. Mezi ženami suverénně
zvítězila Petra Kamínková (37:30).
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MDŽ, Šibřinky a Velikonoční jarmark
V sobotu 10. března 2018 obecní stodola ožila
oslavami svátku žen a dětským karnevalem.
O dobrou náladu se postarala vystoupení dětí
a přišel i kouzelník. Návštěvníci si navíc mohli
nakoupit na malém Velikonočním jarmarku.
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Velikonoční klepání
K Velikonočním svátkům v naší obci odnepaměti
patří klepání, které má od středy do soboty nahradit
ztichlé kostelní zvony.
Děkujeme všem, kteří tento krásný zvyk pomáhají
udržovat!

Ukliďme Česko, ukliďme Grymov
V sobotu 7. dubna 2018 provedlo několik obětavých
dobrovolníků z řad občanů Grymova a Přerova již
tradiční úklid okolí obce. Ani letos se nevrátili
s prázdnou. Mezi letošními trofejemi zaujaly
Morana, plochá obrazovka či fialové plastové boby.

Velikonoce 2018

Velikonoce 2006 – poznáte je?
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Nejlepší koláč z Pobečví
V sobotu 5. května 2018 proběhl v obecní stodole
a jejím okolí 2. ročník soutěže o nejlepší koláč
Pobečví. V rámci bohatého programu pro děti
i dospělé vystoupil kouzelník, klaun, proběhla
ukázka výcviku psů, zahrál harmonikář a program
zakončila volná zábava s hudebním doprovodem
Tučeňáků a tombolou.

Odborná porota pečlivě hodnotila dodané vzorky.

Výborné koláče stylově přivezla paní Vitoslavská

Tučéňáci hráli jako vždy skvěle

Děti soutěžily o nejkrásnější kreslený koláč…

Překvapením odpoledne byly břišní tance
…a dobře se bavily s klaunem
15
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Zábavný den pro seniory v Radslavicích
Dne 21. května 2018 proběhlo na střelnici
v Radslavicích zábavné klání tříčlenných družstev
seniorů ve střelbě ze vzduchovky a šipkách. Mezi
účastníky se neztratili ani tři naše družstva, z nichž
první družstvo ve složení M. Špalková, P. Talla
a L. Špalek skončilo třetí. Všem účastníkům
děkujeme za dobrou reprezentaci!

Na výherce čekala hodnotná tombola

Psi předváděli agility, dogfrisbee i dogdancing

Grymovský zpravodaj, prosinec 2017 – květen 2018, číslo XIV/35, redakční uzávěrka 20. 5. 2018, vydává Obec Grymov, náklad
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