G r ymovský

zpr a vodaj

Z obsahu:

jar o 2007

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z
Od ledna do èervna probìhlo 5
zasedání zastupitelstva obce.

1. zasedání, 29. 1. 2007
Plán obnovy obce * výbìr investice do Programu obnovy venkova * podpora èinnosti hasièù.
Zastupitelé projednali návrh
plánu obnovy obce na období
2007-2025. Plán, který je nezbytnou podmínkou pro zapojení do
dotaèního Programu obnovy venkova, zpracoval Ing. Arch.
Stanislav Vrubel, který zároveò
pùsobí jako manažer
Mikroregionu Pobeèví a pøislíbil
zajistit na nìj finance v rámci
projektu mikroregionu.
Zastupitelé plán s nìkolika zmìnami a doplòky schválili.
V dalším bodì zastupitelé diskutovali o tom, který projekt zrealizovat v rámci dotaèního

Zprávy z obce
Téma: studny, septiky...
Slovem a obrazem
Nové knihy

Programu obnovy venkova
2007. Ze 4 zámìrù - 1. vybudování zastávky smìr Pøerov a rekonstrukce pøilehlých chodníkù, 2.
Pøístavba víceúèelové klubovny
a dobudování sociálního zaøízení
obecního úøadu, 3. Pøeložení
chodníku v úseku Kaple - vjezd
u Vitoslavských a 4. Vybudování
dìtského høištì - byl po dlouhé
diskusi odsouhlasen první zámìr,
(hlasování 3:2, pro zámìr FM,
MR, SK, zdrželi se PK a LP)
Zastupitelstvo projednalo žádost pøedloženou starostou SDH
Grymov Jiøím Zavadilem o dotaci na vybavení jednotky (pracovní odìvy, svítilna…) a èinnost
spolku (Dìtský den, hodový turnaj…) v roce 2007 ve výši 27
600 Kè. Zastupitelstvo žádost
jednomyslnì schválilo.
>>>>>>>> pokraèování na stranì 2

:: Struènì a jasnì ::
Jen 8 % volièù se zúèastnilo 2. kola senátních voleb - více
na stranì 1.
Jako první akce na návsi se
bude rekonstruovat autobusová
zastávka u obchodu a pøilehlé
chodníky - více na stranì 4
Co se dìje kolem studní,
septikù... - více na stranì 6
Vyplòte vložený dotazník!
Blahopøejeme jubilantùm,
panu Františku Novotnému k devadesátinám (14.2.), paní Anežce
Kuèerové (14.2.) a paní Marii
Baøinové k osmdesátinám. Do
dalších let jim pøejeme zdraví a
pohodu.
Vítáme rodinu Øezníèkovu Davida a Jarmilu se syny
Adamem a Davidem - která se
pøištìhovala do è.p. 1.

:: Volby do senátu :: Volby do senátu :: Volby do senátu :: Volby do sená Po osmnácti letech od roku 1989 jsme se doèkali nejnižší úèasti ve volbách na území naší obce. Jednalo se o doplòkové volby za senátorku
Jitku Seidlovou, která se stala zástupkyní ombudsmana.
Volba probìhal dvoukolovì. První kolo se uskuteènilo 27. a 28. dubna 2007 a volièi vybírali celkem z 8 kandidátù. Ze 131 oprávnìných volièù pøišlo 27 (21 %). Nejvíce hlasù - 7 získali Elena
Gramblièková a Jiøí Klein, po tøech hlasech získali
Vladimír Juraèka, Jiøí Lajtoch, Jiøí Bakalík a Josef
Nekl. Monika Holeèková získala jeden hlas
a Jaroslav Suchánek žádný.
Do druhého kola postoupili Ing. Jiøí Lajtoch za
ÈSSD a RSDr. Josef Nekl za KSÈM, kteøí se v obci
na pøedních místech neumístnili, což zøejmì pøispìlo k minimálnímu zájmu volièù. K volební urnì se
4. a 5. kvìtna 2007 dosavilo jen 11 volièù ze 132
(tj. pouhých 8 %!). Tìsnì zvítìzil kandidát KSÈM,
který získal 6 hlasù, kdežto kandidát ÈSSD hlasù 5.

Tak jsme zase (ne)volili...
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Zprávy z obce, pokraèování ze strany 1
2. zasedání, 26. 2. 2007
Program obnovy venkova *
rozpoèet * oprava buòky na høišti.
Zastupitelé byli informování
o pøípravì a podání projektu do
Programu obnovy venkova.
Zpracovatel doporuèil do projektu
zahrnout také zastávku, protože to
zvyšuje šanci projektu na financování. Zastupitelé vzali informaci na vìdomí.
Starostka obce Mgr. Marta
Ryšánková pøednesla návrh rozpoètu na rok 2007. K návrhu
probìhla diskuse, návrh byl vyvìšen a bude projednán a schválen
na bøeznovém zasedání ZO.
V bodì rùzné zastupitelé diskutovali o stavu høištì v souvislosti
s možným okrskovým cvièením
hasièù. Zastupitelé se shodli na
potøebì nechat opravit buòku,
která je v havarijním stavu a zajištìním opravy buòky povìøili
èleny SDH Grymov.

3. zasedání, 26. 3. 2007
Rozpoèet * vodní zákon * kontejter na plasty * omezení rychlosti v obci * smìna pozemku
Starostka obce pøedstavila návrh rozpoètu na rok 2007.
Návrh byl sestaven jako vyrovnaný v celkovém objemu 1 149 958
Kè. Po projednání byl rozpoèet

schválen bez pøipomínek všemi
pøítomnými èleny ZO. Hlavní
schválené výdajové položky jsou:
chodníky 380 tis., opravy obecního majetku 171 tis., mzdy zastupitelstvo 110 tis., školné 63 tis.,
odpady 51 tis., mzdy zamìstnanci
45 tis., kanalizace 40 tis., nákup
služeb 30 tis., hasièi nákup vybavení 27 tis., veøejné osvìtlení 20
tis., geodetické mìøení cest 20
tis., dopravní obslužnost 17 tis.,
telekomunikaèní služby 17. tis.
atd.
Zastupitelstvo rovnìž projednalo návrh rozpoètového výhleduobce na léta 2008 až 2011.
Starostka obce informovala
o tom, co vyplývá pro majitele
studní z vodního zákona. Èlenové ZO se dohodli, že výtah nejdùležitìjších informací bude zveøejnìn v zpravodaji, vyhlášením obecním rozhlasem a vyvìšením
na vývìsce.
V bodì rùzné vzalo zastupitelstvo na vìdomí informaci o prùbìhu pøíprav doplòovacích voleb do senátu ve dnech 27. a 28.
4. 2007.
Místostarosta informoval o výsledcích ankety uspoøádané mezi
obèany na téma jaké další druhy
odpadù by chtìli v obci tøídit.
Podrobnosti viz strana 5.

Buòka na høišti si opravu už skuteènì zasloužila....
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Souèasnì pøišla nabídka od
Krajského úøadu a firmy Ekokom
na poøízení dalších sbìrných nádob. Po delší debatì, která se týkala zejména ekonomické stránky
vìci, bylo nakonec hlasováním
rozhodnuto, že obec požádá
o pøidìlení jednoho dalšího
kontejneru na sbìr plastu (4:0).
Návrh na poøízení nádoby na sbìr
skla hlasováním neprošel (2:2,
pro MR, LP, proti PK, SK)
Èlenové zastupitelstva po diskusi jednomyslnì rozhodli požádat pøíslušné úøady o omezení
rychlosti v obci na 40
km/h a povìøili starostku obce
jednáním s pøíslušnými orgány.
Èlenové zastupitelstva diskutovali o nabídce L. Kuèi smìnit
èást pozemku p.è. 372 - polní
cesty pøiléhající k pozemku 244/7
za pozemek p.è. 128 na návsi.
Návrh jednat o smìnì byl pøijat
všemi pøítomnými èleny ZO
(4:0). Další diskuse se týkala podmínek, za kterých je obec ochotna
pozemek smìnit. Zejména se jednalo o pøípadné odklizení pozùstatkù zídky. Návrh smìnit pozemek i se zbytky zídky byl pøijat
3:1 (pro PK, SK, LP, proti MR),
starostka obce souhlasila pouze se
smìnou èistého pozemku za èistý
pozemek.
Èlenové zastupitelstva diskutovali rovnìž o dalších problémech,
které obèané v anketì jmenovali regulace pohybu psù a pálení
rostlinných zbytkù a povìøili místostarostu pøípravou obecní vyhlášky upravující tyto oblasti.
Pan Kuèera informoval o pøípravách obložení obecní buòky
na høišti cementotøískovými deskami CETRIS, které provedou
èlenové SDH Grymov a o zájmu
SDH Grymov pøevzít sportovní
areál do vlastní péèe. Èlenové
ZO proti tomu nevznesli žádné
námitky.
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Zprávy z obce, dokonèení ze strany 2

Jeden kontejner na plasty už nestaèí, na cestì je druhý.

4. zasedání, 30. 4. 2007

5. zasedání, 28. 5. 2007

Audit hospodaøení * omezení
rychlosti v obci * pøesun sloupu
veøejného osvìtlení
Starostka informovala o prùbìhu auditu hospodaøení obce,
který pravidelnì každý rok provádìjí pracovníci Krajského úøadu
v Olomouci. Podle výroku auditora je hospodaøení obce bez závad.
Starostka informovala zastupitele o jednáních, která absolvovala na Policii ÈR a Magistrátu
mìsta Pøerova, kde zjišťovala
možnosti omezení nejvyšší povolené rychlosti v obci na 40
km/h. Zastupitelstvo projednalo
umístìní dopravních znaèek
a schválilo podání oficiální žádosti.
Místostarosta informoval
o tom, že žádost obce o dotaci
z Programu obnovy venkova
byla doporuèena ke schválení
krajskému zastupitelstvu.
Zastupitelé odsouhlasili zámìr
pøesunout sloup veøejného osvìtlení, který je v chodníku
(pøed Pluhaøovým).
V souvislosti se stížnostmi obèanù na výtluky v místní komunikaci na Vrbovec se zastupitelstvo
usneslo oslovit stavebníky, kteøí
dosud neuvedli do pùvodního stavu pøekopy a upozornit je na nedodržení stanoviska obce.

Pøiznaná dotace z Programu
obnovy venkova * omezení rychlosti v obci * výtluky na cestách
Starostka informovala zastupitelstvo, že obci byla oficiálnì pøiznána dotace z Programu obnovy venkova ve výši 299 tis. Kè
na projekt vybudování zastávky
a rekonstrukce pøilehlých chodníkù. P. Marek, zpracovatel projektové dokumentace k zastávce, informoval o prùbìhu øešení zakázky, realizace zastávky pøipadá
v úvahu v prùbìhu prázdnin.
Budou osloveny 3 firmy, mezi nimi i firma Sisco, s níž mají okolní
obce kladné zkušenosti. Zároveò
bude osloven pan Klobása, který
chystal podklad k žádosti POV
týkající se rekonstrukce chodníku,

s nabídkou na zajištìní projektové
pøípravy této èásti investice.
Starostka informovala zastupitele o dalším postupu v otázce omezení nejvyšší povolené rychlosti v obci na 40 km/h. Byla podána oficiální žádost, jejíž vyøízení lze odhadovat v prùbìhu
prázdnin.
Starostka navrhla nechat opravit výtluky na místní komunikaci do Placu v prostoru pøed èekárnou. Po terénní pochùzce se
zastupitelé dohodli, že by se mìl
v kritickém úseku mezi silnicí
a vpustí kanálu po celé šíøce komunikace vymìnit asfaltový koberec. Vzhledem k malému rozsahu zakázky bude doba realizace
záviset na možnostech dodavatelských firem.
Zastupitelé provedli terénní
šetøení stavu komunikace na
Vrbovec a konstatovali, že vìtší
èást nerovností vznikla v souvislosti s pøekopy cesty stavebníky,
menší èást souvisí s bìžným opotøebením. Stavebníci budou vyzváni k provedení opravy v souladu se stanoviskem vydaným obcí
v rámci povolování stavby ve
lhùtì 3 mìsícù. Druhou varinatou
bude možnost finanènì se podílet
na opravì komunikace, kterou by
zajistila obec.

Výtluky pøed èekárnou i na cestì na Vrbovec by mìly v dohledné dobì zmizet.
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:: Co nového s návsí? :: Co nového s návsí? :: Co nového s návsí? ::
Od lednové dvoudenní schùzky, na které se sešlo pøes ètyøicet obèanù, aby diskutovali
o podobì naší návsi, uplynulo
už skoro pùl roku a na návsi se
nezmìnilo vùbec nic. Copak se
stalo? Že by se zastupitelstvu
obce do žádných zmìn nechtìlo? Že by všechny námìty obèanù zase zùstaly jenom na papíøe
nìkde zastrèené v šuplíku?

Plány a co dál?
Kdepak, jenom vìci nejdou tak
rychle, jak by si obèané i zastupitelé pøáli. Co se tedy za uplynulých pìt mìsícù stalo?
Nad výsledky plánovacího víkendu se sešli zastupitelé hned
koncem ledna, aby diskutovali, co

až 10 letech zamýšlí realizovat.
Na základì schváleného územního plánu obce a výstupù lednového plánovacího víkendu plán
zpracoval Ing. Arch. Stanislav
Vrubel a zastupitelstvo obce jej
schválilo na únorovém zasedání.
Pro všechny zájemce je k nahlédnutí na Obecním úøadì.

Dotace - èím zaèít?
Po jeho schválení zastupitelé
diskutovali, na kterou akci požádat o dotaci v letošním roce.
Námìty byly ètyøi. Tím prvním
byla pøeložka chodníkù od kaple
po vjezd u Vitoslavských (nebo
Martinkù). Tento námìt neuspìl
proto, že pøeložka chodníku má
smysl až v okamžiku, kdy bude

Druhou variantou bylo vybudování dìtského høištì za budovou
obecního úøadu. Vzhledem k platnosti nájemní smlouvy na pozemek a jeho momentální využití
jako zahrady byla tato varianta
zavržena.
Tøetí varinatou byla pøístavba
za obecním úøadem, v níž by
vznikla víceúèelová spoleèenská
místnost pro všechny vìkové kategorie. Mohli by se zde scházet
starší obèané, aniž by museli
stoupat po schodech do patra,
mládež by tady mohla hrát stolní
tenis apod.
Ètvrtým zámìrem bylo soustøedit se na pøipravenou rekonstrukci
zastávky proti obchodu a provést
rekonstrukci souvisejících chodníkù smìrem na horní konec.
Z posledních dvou zámìrù nakonec tìsnou vìtšinou (3:2) prošel
zámìr zastávky a chodníkù.

Zastávka a chodníky letos
budou

Myšlenky z plánovacího víkendu do koše urèitì nespadly. Jejich realizace ale závisí
na zajištìní financování, což jde ale pomalu.

z navrhovaných investièních akcí
zaøadit do dlouhodobého
Programu obnovy obce a co podat do letošního kola dotaèního
Programu obnovy venkova
Olomouckého kraje. Než si ale obec v rámci tohoto programu mùže "sáhnout" na podporu až ve
výši až 300 tis. Kè, musí mít zastupitelstvem schválený svùj
Program obnovy obce. Tento dokument shrnuje veškeré investièní
akce, které obec v nejbližších 5

pøemístìna zastávka od kaple za
dnešní èekárnu, kde má být vybudovaný záliv s novou èekárnou
(tam je ale nejdøíve potøeba doøešit vlastnické vztahy). Pokud by
se totiž jen zrušila stávající èást
chodníku kolem kaple a všichni
od autobusu by museli zaèít obcházet kapli po novém chodníku,
nebo pøecházet cestu na druhou
stranu, urèitì by to k vìtší bezpeènosti ani komfortu obèanù nepøispìlo.
-4-

Na tuto akci byla zpracovaná
žádost a v pùlce února v termínu
podána. Rozhodnutí padlo až
koncem dubna, kdy
Zastupitelstvo Olomouckého kraje naší obci dotaci pøiznalo.
V kvìtnu probíhalo vyøizování
potøebných vyjádøení, bìhem
èervna byla podaná žádost na stavební úøad a vlastní akce by se
mìla uskuteènit v prùbìhu prázdnin. Takže bìhem druhého pololetí bude provedena rekonstrukce
zastávky, její rozšíøení a zvýšení,
aby se usnadnilo nastupování do
autobusù, pøibude pøístøešek a navazující chodníky budou kompletnì rekonstruovány. Po více
než tøiceti letech provozu si to jistì zaslouží.

A co náves?
A co zbytek návsi? Koncem února obec podala další žádost
o grant. Tentokrát šlo o menší

G r ymovský

zpr a vodaj, jar o 2007

:: Co nového s návsí? :: Co nového s návsí? :: Co nového s návsí? ::
èástku, cca 80 tisíc ze zdrojù
Ministerstva životního prostøedí.
Pokud bude dotace pøiznaná, za
tyto peníze bude v letošním roce
náves kompletnì zamìøena a bude zpracována projektová dokumentace. Bez tìchto dvou vìcí by
nebylo možné využít prostøedky
z fondù Evropské unie a financování vlastní pøemìny návsi by
pak bylo velmi komplikované. Do
uzávìrky tohoto èísla MŽP o pøidìlení dotací nerozhodlo…
Obec tedy žádá peníze na to,
aby mohla získat o více penìz,
než kolik je sama schopná dát
z vlastních skromných prostøedkù. Urèitì je lepší využít svých
200 tisíc tak, že k ním stát pøidá
dalších 300 tisíc a pro obec

Jako první pøijdou na øadu rozbité chodníky a autobusová zastávka u obchodu.

vznikne dílo za 500 tisíc, než
utratit svých 200 tisíc a žádnou
podporu nezískat.

Vìøme tedy, že trpìlivost se
v tomto pøípadì bohatì vyplatí.

:: V yhodnocení ankety z minulého èísla :: Vyhodnocení ankety z minu Rozdáno dotazníkù: 55 (100%). Došlých odpovìdí: 11 (20%).
Vyhovovalo by mi, kdyby kontejner na
velkoobjemový odpad byl k dispozici
2x roènì
4x roènì
6x roènì

7
3
1

64%
27%
9%

Chtìl/a bych, aby se kromì plastù tøídil
ještì tento odpad
sklo
papír
nápojové kartony
jiné odpady:
èištìní chodníkù pøed hody

11
3
4

100%
27%
36%

a byl/a bych ochoten/a za to pøiplatit na roèních
poplatcích
10 Kè
20 Kè
30 Kè

1
4
6

a byl/a bych ochoten/a za to pøiplatit na roèních
poplatcích
10 Kè
20 Kè
30 Kè
jinou èástku:
0 Kè
50 Kè
100 Kè

2
3
3
1
1
1

Další námìty na chod obce (co považujete za dùležité):
chodníky
rozšíøení a oprava chodníkù kolem kaple a cesty v obci
parkovací místa
cesta na Vrbovec
vyhlášku obce o povinnostech majitelù psù (sousední obce ji mají) a dohlížet na její dodržování
strach ze psù, konkrétnì Svobodníkù a Hiklù
vyhlásit dny pálení (podle poèasí odložit) a dohlížet na jejich dodržování
høištì
dìtské høištì
klubovna
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TÉMA * Studny, septiky, èistírny * Studny, septiky, èistírny * Studny,
Otazníky kolem studen,
septikù a domácích èistíren
Už jste možná zaslechli, že se
nìco dìje kolem studen, septikù
a domácích èistíren. Otázka zní,
o co pøesnì jde a jak se nás to
dotkne. Na nejèastìjší otázky
by vám mìly odpovìdìt následující øádky.

Co pøesnì øíká vodní zákon?
Podle pøijatého zákona è.
254/2001 Sb. v aktuálním znìní,
musí každý, kdo odebírá podzemní nebo povrchovou vodu, nebo
vypouští odpadní vody, mít pro
takovou èinnost platné povolení
od pøíslušného úøadu. Existující
povolení zanikají k 1. lednu pøíštího roku. Z tohoto pravidla ale existuje urèité výjimky.

požádat o prodloužení platnosti
takového povolení.

Jak se dá prokázat, že studna
byla vybudovaná pøed rokem
1955?
Staèí k tomu jakákoli úøední
listina, napøíklad uvedení studny
v dokumentaci nemovitosti, v dìdické smlouvì, v historické mapì
nebo písemné svìdectví starousedlíka, souseda apod. Tento doklad nikam nepøedáváte, zùstává
u vás.

Co dìlat, když u studny vybudované po 1. lednu 1955
žádné povolení k odbìru vydané nebylo?

ká k 1. 1. 2008 a musíte si už do
30. èervna 2007 podat žádost
o jeho prodloužení. Pokud nikdy
žádné povolení vydáno nebylo,
musíte si podat žádost o vydání
nového povolení a to v dostateèném pøedstihu, aby bylo pravomocné nejpozdìji 1. 1. 2008.

Co dìlat, když mám studnu
jako doplòkový zdroj vody,
napøíklad k zalévání na zahradì?
Na takové studny se výjimka
nevztahuje a je nezbytné si pøíslušné povolení obstarat, a• už je
studna stará jak chce.

Co mám dìlat, když mám
Pak je potøeba o takové povole- studnu, kterou nepoužívám?

ní požádat. (Pozor, nezamìòovat
s povolením ke stavbì studny!).

Co dìlat, když studnu používáme jako jediný zdroj vody
pro domácnost?

Co když studnu používáme
jako jediný zdroj vody pro
domácnost a jsem podnikatel?

Pokud byla vybudovaná pøed 1.
lednem 1955, pak žádné povolení
nepotøebujete. Pokud byla postavená po tomto datu, pak povolení
potøebujete. V pøípadì, že nìjaké
historické máte, pak zùstává
v platnosti i po 1. lednu 2008, pokud nemìlo omezenou délku platnosti. V tom pøípadì je potøeba

Pokud vykonáváte podnikatelskou èinnost, (napø. úèetnictví,
autodopravu, krejèovství…)
a máte povolení k odbìru vody
vydané po 1. 1. 2002, pak povolení zùstává v platnosti po dobu,
která je v nìm uvedená. Pokud
bylo povolení vydané pøed 31.
12. 2001, pak jeho platnost zani-

Pro takovou studnu žádné povolení nepotøebujete, ani ji nemusíte zasypávat.

Co vše musím pøedložit pro
získání povolení odbìru ze
studny?
Musíte pøedložit žádost na pøedepsaném formuláøi (najdete na
www.mu-prerov.cz), pasport studny nebo její technickou dokumentaci, mapový podklad se zákresem jejího umístìní (v kopii katastrální mapy) a vyjádøení hydrogeologa. Kontakty na hydrogeology mùžete získat na Obecním úøadì.

Kam pøesnì mám žádost a ostatní dokumenty pøedložit?
Poštou lze zasílat na adresu
Magistrát mìsta Pøerova, odbor
zemìdìlský, Bratrská 34, 750 11,
Pøerov. Žádosti lze podávat také
osobnì na podatelnu na
Smetanovì 7.

Co když odebírám povrchovou vodu?

Na nepoužívanou studnu není potøeba ani povolení ani ji není nutné likvidovat.
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Pokud vodu z øeky, potoka,
rybníka èerpáte nìjakým technickým zaøízením, pro jehož provoz
je tøeba energie (elektrická, me-
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TÉMA * Studny, septiky, èistírny * Studny, septiky, èistírny * Studny,
chanická nebo jiná), pak potøebujete povolení. Pokud bylo vydáno, platí omezení platnosti uvedená v pøedchozích odstavcích.

Co když vypouštím pøedèiš-

tìné odpadní vody?
Pokud máte septik nebo domácí èistírnu odpadních vod a vypouštíte pøedèištìné odpadní vody, pak potøebujete povolení.

Pokud bylo vydané pøed 31. 12.
2001, musíte si požádat o jeho
prodloužení. Pokud nikdy žádné
povolení vydáno nebylo, musíte
o nìj rovnìž požádat a to v dostateèném pøedstihu, aby bylo pravomocné nejpozdìji 1. 1. 2008.
Tato povinnost se netýká domácností a dalších subjektù napojených na kanalizaèní systém
v obci.

S kým se poradit?

Pokud je dùm napojen na obecní kanalizaci, tak žádné povolení na vyupouštìní odpadních vod nepotøebuje.

Žádosti o povolení k vypouštìní odpadních vod je vhodné projednat na odboru zemìdìlství
Magistrátu mìsta Pøerova (tel.:
581 268 543).
Zpracováno podle letáku
Magistrátu mìsta Pøerova.

:: Grymov na Internetu :: Grymov na Internetu :: Grymov na Internetu
Tentokrát obrátíme pozornost
na grymovské fotbalisty, kteøí
rovnìž mají svou internetovou
prezentaci.
Na internetové adrese www.fcgrymov.estranky.cz/ najde každý
zájemce základní informace o našem družstvu fotbalistù, které
soutìží v 3. pøerovské lize malé
kopané. Dozvíte se tady, kdo
vlastnì za tým hraje, takže: v
brance je Petr Kopecký, v obranì
nastupují kapitán Roman
Tisovský, Radek Školoudík, a
Karel Skácel a v útoku by mìli
sázet góly Tomáš Velický,
František Šváb, Ladislav
Vitoslavský, Stanislav Mužík,
Roman Smékal a Aleš Martinák.
Na webu se dále dozvíte kdy
mužstvo hraje pøíští zápas, jak si
stojí v tabulce, aktuální výsledky,
nìco o zásadách správného tréningu, mùžete se podívat na oficiální dresy grymovského manèaf-

tu, prohlédnout si fotoalbum, pøeèíst si èlánek o korupci ve fotbalu, obeznámit se s pravidly malé
kopané. Pokud byste netrefili na
høištì, tak na stránkách najdete i
malý plánek pøíjezdu, kontakt na
sponzora mužstva, pár odkazù na
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jiné weby, kontakty na tvùrce
stránek - Františka Švába a
Romana Tisovského a informace
o tom, kdo je na postupových a
sestupových místech v nižších
soutìžích. Stránky jsou pøehledné, jenom by chtìly aktualizovat.

G r ymovský
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem :: Grymov
tøetí skonèila Terezka Ptáèková. Dále soutìžili
Oprava vodovodu
Bìhem ledna a února provádìli pracovníci
Všeobecné stavební Pøerov opravy èástí vodovodu,
které už dosloužily. Dne 22. 1. mìnili odboèku
u Mlýna. Pøedèasné to urèitì nebylo.

Hanièka a Janík Ptáèkovi, Terezka Zemánková,
Jirka Zavadil s kamarádem Michalem, Kristýnèina
kamarádka Tereza, Martin Kopecký a Zuzanka
Kuèerová. Nejmladší úèastnicí byla Anièka Gelová.

Hokej

Sbìr železa
Po mnoha letech se posledního bøezna v obci sbíralo staré železo. Sbìr organizovali hasièi a do starého železa odvezli kontejner starých plechù, dìravou vanu, rezavé okapy, nepotøebné hrnce, starý
bojler a spoustu dalšího železného šrotu.

Pøíroda letos zklamala a tak se po dvou letech
v Grymovì nebruslilo. Bruslaøi se museli pøesunout
pod støechu, na pøerovský stadion. Sešli se dvakrát,
v lednu a 9. února. Domácí led je ale domácí led.

Puzzliáda
Ze soutìže ve skládání puzzlí se stává tradice.
Letos probìhla 10. bøezna a zúèasntilo se jí jedenáct
soutìžících od 2 do 15 let. Ti mìli k dispozici celkem 31 skládaèek a nejlepší poskládali za 60 minut
pøes 400 dílkù. Nakonec tìsnì, o pouhé 3 dílky,
zvítìzil Petr Kopecký pøed Kristýnkou Benešovou,

Ukliïme Grymov

Posledního bøezna probìhl již tøetí roèník jarního
úklidu høištì a okolí. Úklidu se zúèastnilo celkem
18 dìtí a rodièù. Po úklidu dìti dostaly sušenky
a pití a následovala volná zábava. Poèasí akci poprvé celkem pøálo, ale chladný vítr všechny zahnal po
17. hodinì domù. Všem sbìraèùm patøí veliký dík!!!
-8-
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem :: Grymov
Hasièské cvièení
Kdo na prvního máje projíždìl Grymovem, tak si
mohl myslet, že se u nás natáèí nìjaký historický
film. K vidìní totiž byla hasièská støíkaèka z padesátých let tažená traktorem podobného stáøí. O film

Klepání
Velikonoce letos vyšly na zaèátek dubna a tak
jsme touto dobou mohli slyšet od ètvrtka do soboty
známé klepání, bez kterého by svátky nebyly tím,
èím mají být. Letos klepali Martin a Petr Kopeètí,
Jakub Beneš, Jirka Zavadil, Rosťa Panák a Lukášek
Kuèera.

-9-
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem :: Grymov

nešlo, ale o první hasièské cvièení v letošním roce.
Cvièení mìlo provìøit pøipravenost lidí i techniky.
Jak se ukázalo, støíkaèka, která spolehlivì sloužila
za povodní pøed deseti lety, už tak spolehlivá není,
zato plovoucí èerpadlo urèené pøedevším k èerpání
sklepù, chytlo “na drc” a fungovalo bez nejmenších
potíží. Výsledkem cvièení tak bylo zjištìní, že zøejmì nastal èas na obmìnu èásti techniky...

Dìtský den
V nedìli 3. èervna se od 14 hodin na høišti uskuteènil Dìtský den. Na osmi stanovištích si zasoutìžilo celkem 23 dìtí. Kuba Beneš, Jirka Zavadil, Petr
a Martin Kopeètí, Rosťa a Roman Panákovi,
Terezka Zemánková, Zuzanka a Lukášek Kuèerovi,
Terezka, Hanièka a Janík Ptáèkovi, Martínek Gree,
Anièka Gelová, Marek Pavelka, Eliška, Matìj,
Terezka, Pepa a Kateøina Pospíšilovi, Veronik
a Lucka Pøikrylovy a David Gücklhorn se postupnì
støídali u šipek, hledání pøedmìtù v kbelíku zrní, jíz-

dì zruènosti na kolobìžce, házení míèkù do kbelíkù,
sestøelování plechovek vzduchovkou, kopání míèe
na cíl a nakonec ve dvou skupinách - menší a vìtší
spoleènì vyrazili hledat sladký poklad.
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem :: Grymov
Novinkou byl skákací hrad, který na høišti stál od
pùl druhé do pùl šesté a kterého si všichni užili do
sytosti. Dìti si odnesly balíèky s bublifukem, dostaly obèerstvení a urèitì už se tìší na to, co dospìlí
vymyslí za rok. Dìtský den, který za finanèní podpory obce letos spoleènì poøádali hasièi a knihovna,
navštívilo pøes 40 dìtí i dospìlých. Dík patøí všem,
kteøí se podíleli na jeho poøádání.

Oprava buòky
Kromì budovy obecního úøadu, a èekárny je buòka jedinou spoleènou místností v naší obci. Obèas
se v ní poøádají oslavy, tu a tam poslouží pøi akci
poøádané na høišti. V posledních letech, se ale její
technický stav výraznì zhoršil a tak se zastupitelstvo rozhodlo nechat ji opravit. Iniciativy se chopili
hasièi a buòku obložili cementotøískovými deskami.
Zbývá jen natøít, opravit okapy a buòka bude zase
jako nová.

Hody
Oslavy hodù letos pøipadly na nedìli 24. èervna.
Po celý pøedhodový týden se usilovnì uklízelo, takže Grymov byl zase jednou jak ze škatulky!
V sobotu hasièi na høišti uspoøádali fotbalové utkání Horní konec proti Dolnímu. Pøed utkáním hustì pršelo, ale nakonec se vyèasilo. Na rozdíl od loòska se radoval Dolní konec, který zvítìzil o gól 8:7.
V nedìli od 8 hodin po Grymovì vyhrávala
Veselka, která krásnì doprovázela také hodovou
mši. Od pùl jedenácté ji sloužil otec Jaroslav
Kníchal. Jak poznamenal, už se do Grymova tìšil,
protože tady mši celebruje ve dveøích, aby slyšeli
vìøící v kapli i v parèíku u kaple. Poèasí nám pøálo
a mše se vydaøila.
- 11 -
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:: Ptáte se ::
Mùže bezdrátová internetová
síť rušit pøíjem signálu mobilního telefonu?
Ne, protože oba typy sítí pracují na velmi rozdílných kmitoètech. Pokud by tomu tak bylo,
pak by ve mìstech mobilní telefony nemohly fungovat.
Rozhodující vliv má kvalita dostupného signálu. V Grymovì
v souèasnosti spolehlivì funguje
síť O2 a T-Mobile a prozatím nejslabší pokrytí má Vodafone.

Musím platit poplatek za odpad i za èleny domácnosti,
kteøí v ní dlouhodobì nepobývají?
Podle èlánku 4 platné obecnì
závazné vyhlášky è. 2/2002 ne,
pokud splníte pøíslušné podmínky. Tedy pokud pøíslušným zpùsobem vznesete nárok na osvobození, resp. prokážete v pøíslušné
lhùtì, že nárok trvá. Máte rovnìž
povinnost obec ve stanovené lhùtì informovat o zániku nároku.
Podrobnosti najdete na www.pobecvi.cz/grymov/).

Poèasí si s námi od zimy zahrává. Teplá
zima bez snìhu a ledu (21. ledna 2007
venkovní teplomìr ukazoval 8,4 °C),
rychlý nástup velmi teplého a suchého
jara, minimum srážek a když, tak ve formì bouøek, krupobití a pøívalových dešťù. Podle statistik zažíváme nejvìtší sucho za pùl století.
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:: Knihovna doporuèuje nové knihy ::
Beletrie
Antonín Rašek - Nymfomanka
Ursula Rumin - V ženském gulagu u Ledového oceánu
Cathrine Roberts - Boj o poklad Velké pyramidy
Romány pro ženy
Vlasta Javoøická - Za pluhem
Deniele Steele - Zázrak
Detektivky
Jiøí Bílek - Vražedná dovolená
Susanna Jones - Leknín
Ed McBain - Provokatér
Ladislav Tycho - Zasnouben se
smrtí

Nauèná
Tobi Buckland - Zahradní ploty
a zídky
Urs Gerik - Jezdíme na horském kole
Susana Davidson - Tajemství
svìta zvíøat - encyklopedie
Beletrie pro mládež
Veronika Souralová - Jeden den
v mraveništi
Román pro dívky
Kathrin Lamb - Svìt podle Alex
Nauèná literatura pro dìti
Ludìk Dobroruka - Zvíøata
Jižní Ameriky

:: TEST: Znáte pohádky a Harryho Pottera? ::
TEST PRO MENŠÍ DÌTI:
1. Jak se jmenuje autor Hajného Robátka?
a) Støeda, b) Ètvrtek, c) Pátek, d) Sobota
2. Co choval Rumcajs ve vousech?
a) vši, b) vèely, c) blechy, d) komáry
3. Co ládoval Rumcajs do pistole?
a) žaludy, b) kaštany, c) šišky, d) broky
4. Kdo je vìtší Køemílek nebo Vochomùrka?
a) Køemílek, b) Vochomùrka, c) jak kdy, d) jsou stejní
5. Komu louskali Køemílek a Vochomùrka oøechy?
a) Bezzubce, b) Pizizubce, c) Jednozubce, d) Plnozubce
6. Jak se jmenoval sok motýla Emanuela?
a) Ali Baba, b) Ibrahim, c) Abraham, d) Ali Amiri
TEST PRO VÌTŠÍ ÈTENÁØE:
A. Harryho rodièe se jmenovali:
a) Petunie a Vernon, b) Lily a James, c) Alice a Frank, d) Molly a Arthur
B. Ve druhém díle se ukáže, že Harry umí:
a) mluvit s hady, b) skvìle vaøit, c) hrát šachy, d) kouzlit bez hùlky
C. Ve tøetím díle pøijde Ron o svou krysu jménem:
a) Hedvika, b) Prašivka, c) Køivonožka, d) Trevor
D. V Turnaji tøech kouzelníkù se Harry musí utkat také s:
a) drakem, b) chimérou, c) baziliškem, d) trollem
E. Ve Felixovì øádu se Harry zamiluje do:
a) Levandule, b) Parvati, c) Cho, d) Hermiony
F. Hagridùv bratr se jmenuje:
a) Krátura, b) Norbert, c) Drobek, d) Dráp
G. Camrál, jeden z míèù famfrpálu, je:
a) èervený, b) zlatý, c) zelený, d) èerný
Každý, kdo pøinese do knihovny správné odpovìdi, získá cenu!
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distribuce: Jirka Zavadil ml. Neprodejné. Se svými pøipomínkami, dotazy a námìty pøijïte do knihovny nebo pište na knihovna.grymov@volny.cz.

>> DOTAZNÍK >.< DOTAZNÍK >.< DOTAZNÍK >.< DOTAZNÍK >.< DOTAZNÍK >.<

Dotazník k vypouštìní odpadních vod
Vážení obèané, dovolte, abychom se na vás obrátili s žádostí o spolupráci.
Výzkumný ústav vodohospodáøský T. G. M. z Prahy, který pro Ministerstvo životního prostøedí spravuje
Registr komunálních zdrojù zneèištìní, se na naši obec obrátil s požadavkem doplnit údaje o nakládání
s odpadními vodami. Vzhledem k tomu, že øadu požadovaných údajù obec nezná, žádáme vás o spolupráci.
Prosíme, vyplòte tento dotazník a odevzdejte jej do krabice v obchodì, nebo ho pøineste na obecní úøad v pondìlí od 18 do 20 hodin. Pokud se vám lístek nepodaøí odevzdat, mùžete ho odevzdat také zástupci obce, který bude zbývající domácnosti osobnì obcházet.
Dìkujeme za váš èas a spolupráci.

Dùm è. p. (uveïte èíslo):
Poèet obyvatel (uveïte poèet):
Zpùsob nakládání s odpadními vodami (zaškrtnìte jednu odpovìï):
máme žumpu na vyvážení
máme septik napojený na kanalizaci
máme domácí ÈOV napojenou na kanalizaci
máme domácí ÈOV s trativodem

Další námìty pro obecní zastupitelstvo:

jiný – upøesnìte:

