červen – prosinec 2018
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se Vám představila coby nová starostka naší obce. Většina z vás mě nepochybně zná od
malička. Grymov je mé rodiště, vyrůstala jsem tady a prožila krásné dětství, které bych přála i všem ostatním
dětem. Přestože jsem pak téměř deset let žila, studovala a pracovala v Praze, na Grymov jsem nezapomněla
a nakonec jsem se do rodné vesnice vrátila.
Neplánovala jsem se stát starostkou, ale když se tato příležitost nabídla, s potěšením jsem se jí chopila.
S ohledem na mé právnické vzdělání se domnívám, že bych mohla být pro správu obce přínosem.
Starostování je totiž úzce spjato se znalostí právních předpisů, administrativou a rozhodováním v souladu se
zákony a právním řádem našeho státu. Věřím, že zkušenosti z práce starostky budou obohacením i pro moji
profesní kariéru.
Obecní problematika mě velmi zajímá, a to jak z hlediska právního, tak i z hlediska praktického života v obci.
Budu se snažit dělat vše proto, abyste všichni mohli být spokojení. Pokud to bude v možnostech obce,
pokusím se vyjít vstříc vašim návrhům a podnětům. Můžete se na mě kdykoliv s čímkoliv obrátit.
Tím se dostávám k tomu, co nás všechny čeká. Na vybudování nové kanalizace a čistírny odpadních vod obec
již delší dobu usilovně pracuje. Budeme muset dořešit a přijmout nový územní plán, který potřebujeme
i proto, abychom mohli se stavbou čistírny začít. Pracujeme na zvelebení obecní stodoly, coby našeho
kulturního střediska. V novém roce zde již budeme moci využívat krásné nové sociální zařízení. Budeme
pokračovat v úpravách okolí a vybudujeme zde relaxační zónu s vodními prvky s využitím dešťové vody.
Sledujeme možnosti získat na různé projekty dotace, ať už se jedná o rychlý internet nebo o větší stavby, jako
je hřiště či obecní cesta. Já i celé zastupitelstvo se budeme snažit chod obce i obec samotnou vylepšovat,
modernizovat a zkrášlovat. Chceme, aby Grymov byl dobrým místem pro život. I nadále budeme podporovat
koncerty, divadelní představení, zábavy, akce pro děti, pro sportovce, ale i pro seniory. Budu velice ráda,
pokud se s vámi na těchto akcích budu moci osobně setkat. O jejich konání vás budeme včas informovat.
Přeji vám všechno nejlepší do nového roku 2019, hodně štěstí, zdraví a úspěchů.
Jménem zastupitelstva obce Mgr. Lenka Zbytovská, starostka
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Výstavba
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o územním
záměru na vybudování komunikace za zahradami
v šířce 3,25 m + 0,15 m obrubník + 1 m
zasakovací pás po obou stranách (celková šířka
5,55 m), s výhybnou a rozšířenou zatáčkou.
Předpokládaný termín realizace je v roce 2021,
obec zbuduje veřejné osvětlení; vodovod,
kanalizaci a elektrické vedení vybudují stavebníci
a následně předají příslušným správcům sítí.
Zastupitelstvo schválilo za základě předložené
žádosti stavebníků prodloužení lhůty k získání
stavebního povolení k výstavbě rodinných domů
za zahradami do konce března 2019.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti na
zpracování projektové dokumentace k vybudování
komunikace na parcele 276/1.

V uplynulém období se zasedání zastupitelstva
obce uskutečnila 11. 6., 30. 7., 29. 8., 24. 9., 29.
10., 26. 11. a 18. 12. 2018. Z hlavních
projednávaných bodů vybíráme:
Hospodaření obce
Zastupitelstvo obce schválilo závěrečný účet
a roční uzávěrku za rok 2017. Starostka
informovala o výsledcích auditu hospodaření obce
za období 1. 1. – 7. 9. 2018. Nebyly zjištěny chyby
ani nedostatky. Nově zvolené zastupitelstvo
ponechalo výši odměn za výkon funkcí
v dosavadní výši. Na návrh Ing. Kuči se zastupiteli
Ing. Kučovi nepřiznává odměna. Zastupitelé
schválili návrh rozpočtu na rok 2019 ve výši
1 914 000 Kč na straně příjmů i výdajů
a střednědobý výhled rozpočtu na rok 2020-2021.
Odpady
Zastupitelstvo schválilo navýšení ceny za vyvážení
nádob na bioodpad na 80 Kč + DPH za jednu 770l
nádobu. Obec si pronajala další nádoby na plasty
a papír. Zastupitelstvo schválilo zvýšení poplatků
za odvoz komunálního odpadu o 5 %.
Vzhled obce
Byla schválena smlouva o dílo na opravu fasády
kaple ve výši 199 034 Kč + DPH. Zastupitelstvo
obce schválilo smlouvu na dodání bezdrátového
rozhlasu v hodnotě 115 156 Kč.
Kanalizace
Zastupitelstvo schválilo prodloužení pachtovní
smlouvy s p. V. Benešem na parcelu č. 381 pod
budoucí ČOV. Zastupitelstvo schválilo zřízení
fondu oprav kanalizace a vklad 150 000 Kč do
tohoto fondu.

Od nového roku budeme moci v obecní stodole
využívat sociální zařízení vybudované z dotace
Olomouckéo kraje.
Volby
Nově zvolené zastupitelstvo zvolilo Mgr. Lenku
Zbytovskou za starostku obce, Magdu Holou za
místostarostku, Ing. Ladislava Ptáčka za předsedu
finančního výrobu, Ing. Janu Martinkovou a Ing.
Jiřího Divinu za členy finančního výboru, Evžena
Sovu za předsedu kontrolního výboru, Marka
Zemánka a Petru Martinkovou za členy
kontrolního výboru.

Veřejné osvětlení
Zastupitelstvo pověřilo projektanta zpracováním
projektové dokumentace na vybudování veřejného
osvětlení u komunikace za zahradami. Výběrová
komise vybrala na základě nejnižší nabídky firmu
Zdeněk Bém k realizaci veřejného osvětlení při
komunikaci k nově postaveným rodinným domům.
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Dotace
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace od
Olomouckého kraje na vybudování sociálního
zázemní v obecní stodole ve výši 350 415 Kč.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace MŽP na
odvedení dešťových vod ze střechy stodoly do
retenční nádrže ve výši 425 403,26 Kč (vlastní
zdroje obce 75 071,17 Kč). Výběrová komise
vybrala na základě nejnižší nabídky firmu
Profistav Přerov a.s., k realizaci obou akcí a p. Ing.
Marka jako stavební dozor. Obec získala dotaci
z Olomouckého kraje na opravu studny 40 400 Kč.
Zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci
v rámci programu Podpora budování a obnovy
míst aktivního a pasivního odpočinku na
vybudování další části oddechové zóny u obecní
stodoly.

Ostatní
V souvislosti s dlouho trvajícím suchem obec
informovala občany o opatřeních proti plýtvání
pitnou vodou.
Zastupitelé schválili úpravu stanov Mikroregionu
Pobečví.
Odstupující starostka obce Magda Holá
poděkovala členům zastupitelstva, kteří se rozhodli
znovu nekandidovat – paní Mgr. Miroslavě
Kopecké za její pomoc při řízení obce v roli
místostarostky a Ing. Radkovi Pluhařovi za
činnost v zastupitelstvu.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
6. 1. 2019

Kde

13. 1. 2019

Obecní stodola
a trať u Bečvy
Obecní stodola
a trať u Bečvy
Obecní stodola

2. 3. 2019
březen
18.-20. 4.
2019
duben

Co
Tříkrálová sbírka
Největší dobrovolnická akce v ČR pořádaná Charitou ČR. Výtěžek jde na
pomoc nemocným, zdravotně postiženým, seniorům, matkám s dětmi
v tísni a dalším lidem v nouzi žijícím na území České republiky.
9. Zimní běh podél Bečvy
Tradiční zimní běžecké závody na trati podél Bečvy.
11. Grymovská desítka
Další ročník nejstaršího běžeckého závodu v Grymově.
Oslava mezinárodního dne žen a dětské šibřinky
Posezení s drobným občerstvením a zábavou pro maminky i děti.
Velikonoční klepání
Ukliďme svět – ukliďme Česko
Dobrovolnický úklid okolí obce.

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Gratulujeme panu Miroslavu Zbořilovi, který 19. 8. 2018 oslavil 70. narozeniny, a přejeme mu hodně zdraví
do dalších let.

:: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme :: Vzpomínáme ::
Dne 5. 11. 2018 zemřela paní Marie Svozilová ve věku 76 let. Čest její památce.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Zvolení členové zastupitelstva
Volební
Jméno a příjmení
strana
1
Ladislav Kuča
2
Ladislav Ptáček
2
Magda Holá
2
Lenka Zbytovská
2
Evžen Sova

Výsledky voleb do zastupitelstva
obce 2018
V pátek 5. a sobotu 6. října 2018 proběhly od roku
1989 už 8. volby do obecního zastupitelstva. Proti
sobě stály dvě kandidátky: č. 1 Za pěkný Grymov
a č. 2 Za Grymov živější, která pod stejným
názvem uspěla ve volbách v roce 2014.
Obě kandidátky nasadily po 6 kandidátech, kteří se
ucházeli o důvěru voličů a 5 míst v obecním
zastupitelstvu. Z celkových 434 hlasů, které
odevzdalo 94 voličů (účast 69,6 %) získala
kandidátka č. 1 Za pěkný Grymov 28,8 % (125
hlasů) a kandidátka č. 2 Za Grymov živější 71,2 %
(309 hlasů).

Zvolení náhradníci do zastupitelstva
Volební Náhradník Jméno a
strana
č.:
příjmení
1
1
Petr Kučera
1
2
Pavel Ministr
1
3
Ladislav
Vitoslavský
1
4
Stanislav
Kadleček
1
5
Tomáš Janota
2
1
Marek
Zemánek
2
2
Jana
Martinková

Výsledky voleb podle kandidátek
Volební strana č. 1 – Za pěkný Grymov
Kandidát
č.:
1
2
3
4
5
6

Jméno a příjmení

Počet hlasů

Ladislav Kuča
Ladislav Vitoslavský
Petr Kučera
Stanislav Kadleček
Pavel Ministr
Tomáš Janota

30
23
28
19
24
1

CELKEM

125 (28,8 %)

Počet
hlasů
28
24
23
19
1
45
24

Jak je z výsledků zřejmé, nerozhoduje počet hlasů,
které získali jednotliví kandidáti, ale součet hlasů
odevzdaných všem kandidátům dané kandidátky.
A protože kandidátka č. 1 získala v součtu více než
1/5 hlasů kandidátky č. 2, získala i jeden mandát.
Tento volební model umožňuje, aby se členem
zastupitelstva stal kandidát, který dostal méně
hlasů než první náhradník z druhé kandidátky.

Volební strana č. 2 – Za Grymov živější
Kandidát Jméno a příjmení Počet hlasů
č.:
1
Lenka Zbytovská
55
2
Ladislav Ptáček
71
3
Magda Holá
61
4
Evžen Sova
53
5
Marek Zemánek
45
6
Jana Martinková
24
CELKEM

Počet
hlasů
30
71
61
55
53

Termíny svozu odpadu
V roce 2019 bude netříděný komunální odpad
vyvážen v tyto dny:
I. pololetí
II. pololetí
Měsíc
Den
Měsíc
Den
Leden
3., 24.
Červenec
11.
Únor
14.
Srpen
1., 22.
Březen
7., 28.
Září
12.
Duben
18.
Říjen
3., 24.
Květen
9., 30.
Listopad
14.
Červen
20.
Prosinec
5., 26.

309 (71,2 %)

Po přepočtení hlasů na mandáty to znamenalo, že
do zastupitelstva byl zvolen 1 zastupitel
z kandidátky č. 1 a 4 zastupitelé z kandidátky č. 2.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Kůrovec je tady – co s ním?
Teplé a suché počasí posledních let oslabilo
smrky, které snáze podléhají kůrovci. Kůrovec
patří mezi kalamitní škůdce a z lesního zákona
vyplývá povinnost pro všechny vlastníky
pozemků, počínat si tak, aby nedošlo k ohrožení
nebo poškození lesa. Jinými slovy, pokud máte
na zahradě smrk, který je kůrovcem napadený,
máte povinnost včas a účinně zasáhnout.

Strom se napadení snaží bránit pryskyřicí, ale pokud
nemá dost vody, nemá ani pryskyřici a z vajíček se
začnou vyvíjet larvy, které vyžírají lýko. Když
vyříznete kousek kůry v okolí dírky, najdete pod ní
bílé larvy.
Po čase jsou změny viditelnější, jehličí žloutne
a opadává, odlupují se a padají celé kusy kůry. V té
fázi už kůrovec dospěl, mrtvý strom opustil a vydal
se hledat další oběť.

Jak poznám, že je to kůrovec?
Kůrovec nejdříve vyhlodá v kůře stromu dírku a do
ní naklade vajíčka. Na kůře nebo u paty stromu
můžete najít „drtinky“ z kůry.

Nejdůležitější je nečekat, napadený strom skácet,
oloupat kůru s larvami a spálit ji. Pokud strom není
váš, měli byste na něj upozornit vlastníka a pokud
by nereagoval, tak příslušný orgán státní správy
lesů.

Co s napadeným stromem?

Potřebuji povolení ke kácení?
Pokud je váš strom napadený kůrovcem a vzhledem
k jeho velikosti byste podle zákona k pokácení
potřebovali povolení obce, můžete strom pokácet
a tuto skutečnost následně na obec oznámit.

Drtinky a dírky na kůře smrku signalizují napadení
kůrovcem.

Napadenému smrku zežloutne a opadne jehličí
a brzy začnou opadávat kusy kůry.

Bílé larvy kůrovce se vyvíjejí pod kůrou.
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Likvidace odpadních vod v obci –
diskuse s odborníkem Ing. Zobaníkem
Ve čtvrtek 13. 12. 2018 měli zastupitelé možnost
setkat se s Ing. Alešem Zobaníkem z Hydro-eko
projekční kanceláře z Přerova, odborníkem na
stavby vodního hospodářství, zejména na
kanalizace a čistírny odpadních vod, s nímž obec
již delší dobu spolupracuje.

sdělení se stále obcím poskytují dotace na stavbu
kanalizace a čistíren, kdy aktuální výše činí cca
70 % z ceny projektu. Předpokládaná cena za
provedení kanalizace a výstavbu čistírny u nás
v obci pak činí cca 10 mil. Kč.
Fond oprav je podmínkou získání dotace
Jedna z podmínek pro získání dotace, resp. pro
získání plusových bodů při posuzování žádosti
o dotaci, je vedení tzv. fondu pro opravu a obnovu
kanalizace. Tento fond má jednoduše sloužit
k průběžné akumulaci finančních prostředků za
účelem provádění nutných oprav kanalizace. Dle
zákona o vodovodech a kanalizacích má dokonce
každý vlastník kanalizace či vodovodu povinnost
mít vždy finanční prostředky na opravu dané sítě,
aby zkrátka nedošlo k tomu, že by tato síť
nefungovala, či fungovala špatně apod. Na tento
podnět obec zřídila tento fond, do kterého bude
pravidelně ukládat peníze, aby bylo vždy zajištěno,
že bude z čeho provádět nutné opravy kanalizace.

Ing. Zobaníkovi byl představen projekt na
kanalizaci a čistírnu odpadních vod, který se bude
realizovat v Grymově. Pan Zobaník nás ubezpečil
o správnosti řešení tohoto způsobu odvodu a čištění
odpadních vod a následně jsme také debatovali
o výhodách tohoto řešení oproti domácím čistírnám
odpadních vod.
Domácí čistírny nejsou levnější
Dle názoru Ing. Zobaníka jsou domácí čistírny
odpadních vod z dlouhodobého hlediska velice
nákladné, neboť po 3 letech provozu je již třeba
měnit první díly této čistírny a po 10 letech je třeba
vyměnit čistírnu celou, neboť domácí čistírny jsou
vyrobeny z plastu. Pokud se jedná o tento systém
v rámci celé obce, je v případě domácích čistíren
následně velice těžké zjistit, kdo z čistírny např.
vypustil nebezpečné látky, pokud by byly
překročeny limity. Rovněž z hlediska provozu
a údržby se domácí čistírny nejeví jako vhodné
řešení. Domácí čistírny je třeba kontrolovat a starat
se o ně, přičemž by tato činnost byla na samotných
majitelích čistíren. Pokud si představíme, že by se
jednalo o staršího člověka anebo o ženy, které se
o domácnost starají samy, jedná se o velkou zátěž
na téměř každotýdenní bázi.

Přípojky si musí zajistit občané
Pokud se jedná o otázku financí vynaložených ze
strany samotných občanů, musí každý občan, který
se chce napojit na oddílnou kanalizaci, počítat se
zajištěním a úhradou nákladů na vybudování
přípojky, a to od svého domu k hlavnímu
kanalizačnímu řadu. Náklady na vybudování takové
přípojky by měly činit cca 1200 Kč/m, přičemž
bude záviset na tom, jaký způsob budování přípojky
občan zvolí. Je jasné, že každý občan bude mít
náklady jiné, neboť i délka samotné přípojky se
u jednotlivých domů bude lišit. Obec se bude snažit
učinit vše proto, aby náklady jednotlivých občanů
byly co nejnižší a co největší část kanalizace byla
vybudována
jako
hlavní
kanalizační
řad
financovaný z poskytnuté dotace.

Stočné lze očekávat kolem 30 Kč/m3
Pokud se jedná o oddílnou kanalizaci zakončenou
v čistírně odpadních vod, která je plánovaná v naší
obci, Ing. Zobaník přesvědčivě vyvrátil obavy
některých občanů, že se rapidně zvýší stočné až na
80 Kč/1 m3. Zběžně jsme provedli orientační
výpočet možné výše stočného v obci, kdy by se tato
částka měla pohybovat kolem 30 Kč/1 m3. Ing.
Zobaník uvedl, že podobně se stočné pohybuje i
v jiných vesnicích, kde je nová kanalizace
s ukončením v čistírně odpadních vod.

Zastupitelstvo považuje jednání s Ing. Zobaníkem
jako odborníkem na stavby kanalizace za velice
prospěšné a z tohoto důvodu plánuje opakování této
informativní schůzky i pro občany obce, aby se i oni
mohli zeptat na vše, co je zajímá ohledně kanalizace
a čistírny odpadních vod. O konání této schůzky
budou všichni včas vyrozuměni.
Zaznamenala Mgr. Lenka Zbytovská.

S Ing. Zobaníkem jsme rovněž probírali finanční
otázku vybudování nové kanalizace v obci. Dle jeho
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát o nudě, prvních dojmech a nových začátcích
Nedávno jsem si vzpomněla na maturitní zkoušku z češtiny, na písemnou část. Mám ji pořád v živé paměti,
protože jsem se u ní dost zapotila. Pamatuji si, že jsem si vybrala téma slohové práce „Nuda, slovo
neznámé?“. V polovině času mě pořád nenapadla rozumná myšlenka a měla jsem na cvičném papíru asi
6 různých verzí začátku, víc nic. Na poslední chvíli jsem dostala spásnou myšlenku a napsala o tom, jak mě
baví pozorovat lidi a tím pádem se nikdy nenudím. Už nevím, jak konkrétně jsem to popsala, ale povedlo se.
Pozorovat lidi mě baví pořád. Je to jedna z mých nejoblíbenějších činností. Nemyslím šmírování lidí, ale
takové to, když třeba sedíte na lavičce na náměstí, kde je spousta lidí a prostě se díváte. Baví mě si
představovat, kam lidi jdou, co asi dělají, baví mě pozorovat, co mají oblečeného a jak se tváří. Takto jsem
schopná vydržet třeba i pár hodin.
Čím jsem starší, tím pozorovací techniku vylepšuji a posouvám ji. Momentálně jsem „ujetá“ na první dojmy.
Když se setkám s neznámým člověkem, jaký první dojem na mne zanechal? První dojem si při setkání tvoříme
všichni a stane se tak během prvních pár vteřin. Většinou se jedná o podvědomý pocit, který si sice moc
neuvědomujeme, ale je důležitým základem po následující vztah s tímto člověkem. Já se teď snažím si tento
první pocit z člověka vědomě užít a zapamatovat. Je mi sympatický nebo ne, a proč? Vnímám své pocity
(takové ty nejjemnější, které získáte pohledem do očí) ohledně toho člověka. Myslím, že už jsem si rozvinula
celkem dobrý talent na odhadnutí lidí z prvního dojmu. Samozřejmě si také užívám to, jaký první dojem můžu
zanechat já. To ale řeším už o něco méně a spokojím se se širokým úsměvem a přímým pohledem do očí.
S novým rokem začínám novou práci v jiném oboru. Už se moc těším na spoustu příležitostí prožít první
dojmy. Tyto budou celkem důležité, bude se jednat o nové kolegy, nové zákazníky a tak. Dobře, že teď
o svátcích mám čas na „přenastavení“ sebe sama, na přeladění se. Myslím, že je důležité začínat cokoliv
nového s čistou hlavou i srdcem. Začátky, hlavně když přichází něco nového a nepoznaného, v nás můžou
vyvolat různé pocity. Radost, strach, naději, nejistotu, vzrušení a nevím co ještě. Pokud máme nějaké
negativní pocity a nezpracujeme je, můžou nás (podobně jako první dojem) ovlivnit na dlouhou dobu.
S každým začátkem tedy zkoumám své pocity a odhaluji, co se pod nimi skrývá. Je to takové odhalení mého
vnitřního prvního dojmu z nového začátku. Věřím, že právě toto je základem úspěchu. S tímto laděním
většinou dostávám takový zvláštní slavnostní pocit. Tentokrát mám slavnostní pocit dvojnásobný - z nové
práce i z nového roku. Báječné.
Přeji Vám všem, abyste si užili svůj vlastní první dojem
z nového roku se slavnostním pocitem. Přeji Vám,
abyste se naladili pouze na to dobré a nový rok prožili
ve štěstí, zdraví a lásce.
Vaše Blanka
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Slavnostní převzetí symbolů obce
S uskutečněním dlouholetého přání, aby Grymov
měl svou vlastní vlajku a znak, souvisí také milá
povinnost převzít v Poslanecké sněmovně příslušné
dokumenty.

Hody
V neděli 24. června 2018 se uskutečnily v obci
hody. Jako každým rokem již od rána vytvářela
příjemnou atmosféru Moravská veselka. Hodová
mše svatá byla letos slavnostnější než kdy jindy,
protože se při ní světil obecní znak, vlajka a pomník
obětem 1. světové války. Celého obřadu se ujal otec
Radek Sedlák. Po posvěcení jsme mohli
vyslechnout proslov starostky Magdy Holé
a grymovského rodáka, pana Víta Ryšánka.
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Královny ve stodole
Dne 29. 6. 2018 do obecní stodoly zavítal divadelní
klub Smotaná hadice z Křenovic, který asi pro
30 spokojených
diváků sehrál
tragikomedii
Královny.

Setkání seniorů u minigolfu
Na hřišti na Vrbovci se setkali senioři z Grymova
a širokého okolí, aby se společně utkali v minigolfu.
Soutěžilo se jak ve tříčlenných družstvech, tak
v jednotlivcích. V podvečer proběhla i tombola,
a tak mohli i méně úspěšní soutěžící odcházet domů
nejen s dobrým pocitem ze sportování, ale i s malou
upomínkou na vydařenou akci.
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Čokoládový bobřík
V sobotu 22. září 2018 se u obecní stodoly děti
pokoušely o ulovení čokoládového bobříka. Během
odpoledne všichni přítomní zhlédli ukázku policejní
techniky, výcviku psů, mohli si prohlédnout dravce
a motorky, poslechli si zajímavou přednášku
o čokoládě spojenou s ochutnávkou. Nechybělo ani
pouštění draků a nakonec přišel i kouzelník.
Příjemnou atmosféru po celou dobu akce dotvářel
zpěvák Huňáč.
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Odpoledne pro celou rodinu
Grymovský sportovní spolek v září na hřišti
uspořádal odpoledne pro celou rodinu. Pro dospělé
zde byl přichystán tenisový turnaj ve čtyřhře, a to
jak ryze mužské, tak i smíšené. Pro děti pak bylo
nachystáno odpoledne plné sportů a to od
minigolfu, přes ping pong, až po skok do dálky.

Grymovská pětka
Sedmý ročník Grymovské pětky se uskutečnil
v neděli 21. října 2018. Zvítězil Bronislav Khýr
z MK Prostějov (15:54) před Tomášem Blahou
(16:00) a Pavlem Dvořákem (16:02). Mezi ženami
byla nejrychlejší Martina Novotná z AK Kroměříž
(19:21).
Současně byly vyhlášeny výsledky Grymovského
poháru 2018, v němž zvítězil domácí Petr Kučera
a Blanka Doleželová z TJ Liga 100 Olomouc.
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Setkání seniorů ve stodole
Ve čtvrtek 8. listopadu 2018 se v obecní stodole
uskutečnilo tradiční setkání seniorů. Na programu
bylo přivítání nově zvolenou starostkou obce, krátká
vzpomínka na 100. výročí založení Československa
a konce 1. světové války. Následovala volná zábava
s drobným občerstvením.

Adventní rozsvěcení vánočního stromu
V sobotu dne 1. prosince 2018 jsme zahájili advent
rozsvícením vánočního stromu. Nejprve hojní
účastníci krátce uctili památku obětí 1. světové
války. Poté následovalo několik hudebních
vystoupení a ohňostroj. Slavnost pokračovala
v obecní stodole, kde si občané mohli prohlédnout
výstavu betlémů, ochutnat cukroví a zazpívat si.
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Mikulášská obchůzka
Pětičlená mikulášská družina obcházela dne
5. prosince 2018 obcí a nadělovala dárky hodným
grymovským dětem .

Koncert pěveckého sboru Vocantes
Letošní advent jsme ukončili koncertem pěveckého
sboru Vocantes a jeho vokálních skupin pod
uměleckým vedením Michala Sabadáše a Stanislava
Smočka. K tomuto uměleckému zážitku nechyběla
ani něco malého k zakousnutí v podobě výborné
vánočky, horkého čaje, svařeného vína a cukroví.
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Jak vzpomíná obec a obecní kronika na konec 1. světové války?
Před 100 lety skončila 1. světová válka a vzniklo Československo. Naše obec si obě události
připomenula během hodové mše posvěcením pamětní desky vojákům z Grymova, kteří se vzniku
samostatného státu nedožili. Pan Vít Ryšánek, který při té příležitosti u kaple promluvil, připomněl, že
žijeme v mimořádné době, kdy v naší části Evropy vládne více než 70 let mír. Tento stav není vůbec
samozřejmý a je výsledkem usilovné a dlouhodobé snahy o vzájemnou závislost a propojenost mezi
sousedními zeměmi. Proti tomu se v posledních letech ozývá stále hlasitější volání po samostatnosti,
suverenitě a národních hodnotách. Na vzestupu jsou politici, kteří vyzdvihují vzájemné rozdíly a straší
lidi nepřáteli doma i v zahraničí. Pamětníci válečného šílenství, které si vybralo krutou daň v každé
obci, už nežijí, aby nás mohli varovat před lidmi, kteří rozdělují společnost, hledají nepřátele a nabízejí
jednoduchá a rázná řešení. Nezbývá než samostatně přemýšlet a zkoušet se poučit z historie.
Výborným zdrojem informací jsou i obecní kroniky. Co říká o době Velké války ta grymovská?
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. 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 vrátili se
Zamazal Jaroslav a Antonín Ryšánek z č. 4 zvaný Tonek Kótů. 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 Frant. 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 také Štefek
Jan.
Za války bylo často rekvírováno obilí, mouka, brambory a sádlo. Válečné půjčky byly hodně upisovány na
nátlak okresní politické správy. 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 poukázky
nazývaly se: moučenky, masenky cukřenky, chlebenky, tabačenky a mlecí lístky.
Úroda za války byla ještě obstojná, ač veškeré polní práce spočívaly jen na bedrech 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.
Když umřel císař Franz Josef I., čekalo se, že bude ihned uzavřen mír, avšak (přišlo) zklamání a válka táhla
se do nekonečna. Obzvláště staří, kteří pamatovali vojnu z roku 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“.
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.
Grymovský zpravodaj, červen – prosinec 2018, číslo XIV/36, redakční uzávěrka 27. 12. 2018, 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
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Neprodejné.

16

