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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Tak jak to vlastnì je!? Co to tam
zase peèou? Tak se asi zeptá
mnohý z Vás, poté co si pøeète
èlánky o chystaných akcích - opravì cesty na Vrbovec spojené
s drobnými výsadbami, o plánech na úpravy návsi, o výstavbì polních cest a chystaných výsadbách zeleného pásu, o pøipravovaných zmìnách územního plánu.
A zeptáte se zcela správnì. Ale
pokud Vás skuteènì zajímají odpovìdi na tyto otázky, pokud skuteènì chcete vìdìt, co se pøipravuje, jak a proè, pak je dùležité se
ptát na tìch správných místech tedy na obci, i když mnoho zajímavého ví tøeba sousedka nebo
mùžete zaslechnout v obchodì.
Obèas míváme pocit, že zmìny,
které dìlají kdesi v Olomouci na
kraji nebo až v Praze jsou tak daleko, že je sice asi pocítíme na
vlastní kùži èi penìžence, ale že
s nimi stejnì nic nenadìláme.

Ale doma je to pøece jiné.
Máme všichni obrovskou výhodu,
že jsme malá obec, máme svùj
rozpoèet, své zastupitelstvo, které
známe. Využívejme to více. Za poslední rok by se prùmìrný poèet
hostù na zasedání zastupitelstva
z øad obèanù dal pohodlnì spoèítat
na prstech jedné ruky.
Urèitì se to dá zmìnit. Sledujte
nové internetové stránky obce
a pøijïte na nejbližší zastupitelstvo. Budeme mluvit o tom, jak
bude vypadat naše náves - a to je
pøece téma, které Vás zajímá, nebo ne?

?

:: Co nového na obci? :: Co nového na obci?
Na základì požadavkù Vás ètenáøù, jsme zmìnili zpùsob informování o vìcech, kterými se na
svých jednáních zabývalo zastupitelstvo. Místo shrnutí jednotlivých zasedání tak nabízíme pøehled jednotlivých øešených oblastí. Vìøíme, že tuto zmìnu uvítáte.
Zastupitelstvo obce se od ledna
sešlo celkem na sedmi zasedáních,
a to ve dnech 28. 1., 3. 3, 7. 4., 16.
6., 30. 6., 28. 7. a 25. 8. 2008.

2008, který zastupitelstvo obce
schválilo. Návrh byl vyvìšen
a znovu projednán na zasedání 3.
bøezna, kdy byl schválen. Jeho
struktura ani výše se oproti pøedešlým letùm nijak zásadnì nezmìnila. Celkové pøíjmy a výdaje byly schváleny ve výši 1 140 tis. Kè.
Nejvìtší schválené výdajové položky byly: 360 tis. opravy chodníkù (spolufinancování dotace),
330 tis. na provoz obce (zastupitelstvo, zamìstnanci, režijní náklady, pojistné, opravy, cestovRozpoèet a finance obce
né...), 62 tis. odpady, 53 tis. školDne 28.1. starostka obce pøedné, 51 tis. kanalizace, 50 tis. zmìložila Návrh rozpoètu obce na rok
>>>>>>>> pokraèování na stranì 2

Z obsahu:
Co nového na obci?
Téma: Zeleò
Slovem a obrazem
Nové knihy

:: Stalo se ::
V bøeznu obec získala dotaci
z evropských fondù na opravu
místní komunikace na Vrbovec,
opravy lavièek a osvìtlení na
høišti a drobné výsadby zelenì více na stranì 6
V èervnu probìhl Dìtský den
a hodové oslavy - více na stranách 13 a 14
V èervenci bylo povoleno omezení nejvyšší rychlosti v obci
na 40 km/h - více na stranì 2
Dne 1. záøí byly spuštìny nové internetové stránky obce na
adrese www.grymov.cz - více na
stranì 7
Poèátkem záøí byly dostavìny
nové polní cesty, ale to ještì není
vše - více na stranì 4

:: Chystá se ::
Pøipravují se zmìny územního plánu - více na stranì 5
V záøí zaènou práce na opravì místní komunikace na
Vrbovec - více na stranì 6

Spoleèenský diáø
29. 2. se narodil Dominik Grée.
Pøejeme hodnì zdraví a štìstí!
13. 4. zemøela paní Jiøina
Ryšánková. Vzpomínáme.
14. 6. zemøela paní Anežka
Kuèová. Upøímnou soustrast.
26. 6. zemøel pan Miroslav
Raška. Upøímnou soustrast.
10. 7. oslavila 75. narozeniny paní Vìroslava Martínková. Do
dalších let pøejeme hodnì zdraví!
2. 8. zemøela paní Ludmila
Ryšánková. Vzpomínáme.
2. 8. vstoupili do svazku manželského Vladimír Dosoudil a Jana
Omastová. Blahopøejeme!
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Zprávy z obce, pokraèování ze strany 1
ny územního plánu, 49 tis. náves,
péèe o vzhled obce, 45 tis. veøejné osvìtlení, 20 tis. hasièi, 18 tis.
dopravní obslužnost, 17 tis. knihovna, 15 tis. provoz høištì.
Dne 25. srpna pak bylo schváleno první rozpoètové opatøení ve
výši 174 tisíc Kè.
Dne 16. èervna zastupitelstvo
schválilo závìreèný úèet za rok
2007 a zároveò projednalo nabídku na odkup akcií ÈSOB, které obec vlastní. Jednomyslnì se rozhodlo akcie neprodávat, protože je
pøedpoklad, že se budou nadále
zhodnocovat.
Na srpnovém zasedání byly zastupiteli diskutovány možnosti
dalších investic z obecního rozpoètu pro nejbližší období, zejména
možnost dodìlat chodníky po
mlýn a po polní cestu
u Hiklového, a investovat do sportovního areálu.

Náves
Na základì dohody s Ing. Arch.
Vrublem zastupitelstvo na lednovém jednání schválilo zadání zpracování architektonické studie úprav návsi. Architekt dodal první
návrh na konci èervence. Na srpnovém jednání byl schválen zpùsob veøejného projednání navrhovaných úprav s obèany na dalším
zasedání zastupitelstva - podrob-

nosti viz str. 6-7.

Chodníky
Po úspìchu s dotacemi v loòském roce ZO schválilo na lednovém jednání návrh na zaøazení akce s pracovním názvem: “Oprava
chodníkù , prostranství pøed prodejnou a obecním úøadem v obci
Grymov” do Programu na obnovu
venkova 2008. Na rozdíl od loòského roku ale obec s žádostí neuspìla.
Po stížnostech na stav chodníku
pøed è.p. 31 povìøilo zastupitelstvo starostku obce, aby o nápravì
jednala s majiteli nemovitosti. Ti
zajistili pøedláždìní poškozené
èásti.

Projekt "Zlepšení dopravní
a technické infrastruktury
a vzhledu èásti obce Grymov"
Na podzim roku 2007 obec úspìšnì podala žádost o dotaci do
Programu na rozvoj venkova
2008. Poèátkem bøezna zastupitelstvo v rámci pøíprav této akce povìøilo starostku, aby vznesla písemný dotaz na majitele stavebních
pozemkù v okolí cesty na
Vrbovec, jestli v nejbližších 3 letech nezvažují prodej svých pozemkù nebo výstavbu RD na tìchto pozemcích. Reakce nebyly pøíliš jasné, nicménì jeden stavebník
si pøípojky natáhl, takže aspoò je-

den pøekop opravené cesty se ušetøil.
Dalším významným krokem byl
výbìr dodavatele. Znìní výbìrového øízení zastupitelstvo schválilo 30. èervna spolu s pìticí oslovených stavebních firem: D+V
Investing spol s.r.o., Prostìjov,
STRABAG a.s., Olomouc, INSTA
Olomouc s.r.o., LB 2000, s.r.o.,
Olomouc, a SWIETELSKY stavební s.r.o., Olomouc.
Výbìr dodavatele na základì
nejnižší pøedložené cenové nabídky probìhl na jednání 28. èervence a vítìznì z nìj vyšla spoleènost
Swietelsky stavební s.r.o., která
byla dodavatelem také polních
cest budovaných od jara na našem
katastru v návaznosti na pozemkové úpravy.
Další podrobnosti projektu
“Vrbovec” najdete na stranì 6.

Doprava
Po loòském neúspìchu schválilo zastupitelstvo na bøeznovém
jednání novou žádost obce o omezení rychlosti na 40 km/h. O ètyøi
mìsíce pozdìji starostka mohla
zastupitelstvo informovat, že tentokrát už pøíslušní úøedníci omezení povolili, zøejmì s ohledem na
skuteènost, že Grymov byl poslední z okolních obcí bez "ètyøicítky".

Veøejné osvìtlení
Na lednovém zasedání starostka
obce informovala o tom, že byla
provedena oprava pìti svìtel veøejného osvìtlení. Svìtla ale po
nìkolika týdnech zaèala znovu blikat, takže se bude muset v dohledné dobì opravovat znovu.

Odpady
Po zvýšení poplatkù za odvoz
a likvidaci odpadù na konci loòského roku pøišlo v souladu s platnou obecní vyhláškou na obec nìkolik žádostí obèanù na osvobození od poplatkù za odpady.
Od èervna se i pøes Grymov má jezdit ètyøicítkou, ale mnozí øidièi si ještì nevšimli.
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Zprávy z obce, dokonèení ze strany 2
domù na celé ploše B5.
Dùvodem pro tento typ zástavby byly problémy s odstínìním
horních pater nových domù od
hluku ze silnice a snaha vyhnout
se budování vysokých protihlukových bariér.

Hasièi a mimoøádné události
Na lednovém zasedání vzalo zastupitelstvo na vìdomí informaci
o vypsání dotaèního programu
Olomouckého kraje na dovybavení hasièských jednotek. Obec se
do nìj ale nezapojila.
Na bøeznovém jednání zastupiNa základì podnìtù obèanù pøibyl zaèátkem záøí v obci další kontejner - na sklo.
telstvo schválilo Povodòovou koZastupitelstvo žádosti na svém povìøilo starostku poøídit digitální misi ve složení: starostka Marta
lednovém zasedání vzalo na vìdo- verzi schválené územnì plánovací Ryšánková, místostarosta Ladislav
dokumentace v cenì 20 tis. Kè + Ptáèek a velitel JSDH Jiøí Gela.
mí a obec žadatelùm vyhovìla.
Na základì žádosti, kterou obec DPH. Dokumentace byla následnì
Kultura
podala poèátkem roku byl obci za- poøízena.
V rámci aktivit Místní akèní
Na pøíštím zasedání zastupitelpùjèen nový kontejner na sbìr barevného skla. Kontejner byl umís- stvo projednalo a schválilo žádost skupiny Záhoøí-Beèva obec požáobce o poøizování zmìn územnì dala o dotaci na kulturní a sportovtìn u èekárny.
plánovací dokumentace ve voleb- ní akce. Dotace byla pøiznána na
Péèe o zeleò
ním období 2007-2010 podle § 6 Dìtský den a Hodové oslavy.
Na základì podnìtu obèanù uodst. 1 c) stavebního zákona a ná- Informaci o prùbìhu oslav dìtsképozoròující na suché vìtve v koruho dne a o pøípravách hodových ovrh zmìn územního plánu.
nách stromù na návsi a v Placu oZároveò povìøilo starostku obce slav vzalo zastupitelstvo na vìdobec oslovila odbornou firmu
jednat s potenciálními zpracovate- mí na zasedání 16. èervna.
Remopil, která pøedložila nabídku
li o podmínkách, za kterých by za- Akèní plán MAS
na provedení odborného ošetøení
jistili pøípravu a projednání zmìn
V loòském roce tvoøila Místní
stromù na návsi a v Placu.
územního plánu.
akèní
skupina takzvaný Akèní
Zastupitelstvo ji vzalo na vìdomí
Poté, co byla obec pøerovským plán pro oblast sociálních služeb.
a stromy na návsi byly v prùbìhu
magistrátem požádána o doplnìní Jeho smyslem bylo po konzultaci
bøezna ošetøeny. S ošetøení kaštaa upøesnìní požadavkù, zastupitel- s obèany dotèených obcí dohodnu v Placu se poèítá na podzim.
stvo na srpnovém zasedání schvá- nout hlavní smìry rozvoje v této
V bøeznu zastupitelstvo schválililo návrh umístìní budoucích oblasti. Na základì tohoto dokulo žádost Ing. F. Marka o pokácení
zmìn územního plánu v katastrál- mentu se v pøíštích letech budou
dvou stromù - smrku a bøízy pøed
ní mapì. Další podrobnosti jsou pøidìlovat evropské dotace v rámdomem è.p. 39 na parcele è. 66/3
v èlánku na str. 5.
ci programù Místní akèní skupiny
a 66/4 z dùvodu možného nebezZáhoøí-Beèva.
peèí pøi extrémním poèasí. Stavební èinnost
Akèní plán byl po projednání
Zároveò vzalo na vìdomí žádost
Na bøeznovém jednání zastupiIng. L. Kuèi o srovnání obecního telstvo projednalo a schválilo žá- zastupitelstvem schválen na jednápozemku za budovou èekárny, aby dost stavebníkù Aleše Marka ní 3. bøezna. Plán je k nahlédnutí
se usnadnilo jeho kosení a další ú- a Ing. Ladislava Koláèka postavit v kanceláøi obecního úøadu.
držba.

na ploše B5 (horní konec - vedle Nová obecní znìlka
domu manželù Markových) nízkoOd léta obec používá novou
Územní plán
podlažní rodinné domky (bungalo- znìlku - píseò Na té naší Hané od
V rámci pøíprav zmìn územního
vy) a zároveò schválilo tento typ Moravské veselky.
plánu obce zastupitelstvo v lednu
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TÉMA * Zeleò a stromy kolem nás * Zeleò a stromy kolem nás *
Letošní hody nabídly našim obèanùm novou možnost, jak se na
Grymov podívat. Z ptaèí perspektivy. Horkovzdušný balón,
který se na høišti vznesl nad koruny tøešní nabídl zájemcùm
pohled na krajinu kolem nás.
Podívat se na místo, kde žijeme
z výšky bývá užiteèné. Nìkteré
podstatné vìci tak vyniknou lépe.
Jak tedy Grymov vypadá shora?
Na jedné stranì náš katastr obepíná zelený pás Beèvy místy zesílený o náplavu, která zarùstá vrbami
a topoly. Na druhé stranì je zelený
pruh "Hájku" u Radslavic a jinak
nic než pole. Uprostøed toho všeho
pak zelený ostrov návsi a hlavnì
zahrad.
Mnozí ale ještì pamatují obrázek jiný. Pamatují louky a pastviny u Beèvy, hrázku, Dudák, "drùbežku", ovocné sady a zdravé aleje kolem cest. Jenom pøed mlýnem
bývalo pøed padesáti lety kolem
rybníèku na sto padesát stromù.
Kolik stovek jich zmizelo ze zbytku katastru spolu s polními cestami a remízky? A kolik se tak ztratilo ptákù, zajícù, divokých králíkù, bažantù, køepelek?
Mozaiku políèek po vynucené
kolektivizaci nahradila vìtší a vìtší pole, až se celá krajina kolem

Pohled z letadla mluví stejnì jasnì jako èísla - 82 % našeho katastru tvoøí zemìdìlská pùda. Stromù a další zelenì v krajinì máme velký nedostatek.

Grymova "smrskla" na dva velké
lány. Heslem socialistické velkovýroby byly maximální výnosy za
každou cenu, bez ohledu na pøírodu i zdraví lidí.
Pøemìna zemìdìlství po roce
1989 a vìtší dùraz na kvalitu životního prostøedí slibovaly alespoò èásteènì krajinì navrátit její
ztracenou rovnováhu a pøispìt tak
nejen k obnovì jejího typického
rázu ale také k jejímu oživení.
Významnì k tomu mìly pøispìt
i komplexní pozemkové úpravy,
které se na našem katastru uskuteènily v letech 2002-4.
Jejich dùležitou souèástí, která
se realizuje v letošním roce z ev-

Toto zbylo z kdysi pìkné tøešòové aleje smìrem na Kozlovice
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ropských fondù, je vybudování sítì polních cest a jejich osázení zelení. Poprvé po pùlstoletí tak kolem Grymova stromy a keøe zase
pøibudou. I když toto tvrzení úplnì
pøesné není - staèí se jen projít po
cestì kolem Beèvy a povídat se,
jak si pomohla pøíroda v místech,
kde se mohla jedenáct let od povodní v roce 1997 nerušenì vyvíjet.
Krajina stejnì jako èlovìk potøebuje kostru. Na našem katastru
její páteø tvoøí Beèva a zeleò kolem ní - a brzy k ní pøibudou další
èásti v podobì zelených pásù podél polních cest. Mìlo by nás zajímat, jak budou vysazené stromy
prospívat, jestli je nebude tìžká
zemìdìlská technika v rukou neopatrných øidièù nièit.
Jsou to totiž stromy nás všech.
A už za pár let mohou být nové aleje u polních cest chloubou
Grymova. Mohou nám poskytovat
stín pøi procházkách, ptákùm úkryt a potravu a všemu živému
kyslík a vodu. To všechno jsou vìci, které se nedají odnikud dovézt
a nikde koupit. Mìli bychom si
jich vážit a chránit je.
Budou to naše stromy, ale tìšit
se z nich budou i naši vnuci. Vám
by nechybìl tøeba kaštan v Placu?
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:: Zmìny územního plánu :: Zmìny územního plánu :: Zmìny
Na základì výzvy zveøejnìné
v zimì ve zpravodaji se sešlo nìkolik návrhù na zmìnu stávajícího územního plánu. O jaké návrhy konorétnì se jedná?

È. 2: Rozšíøení intravilánu

První návrh se týká nìkolika pozemkù, které pøímo navazují na
novou zástavbu na Vrbovci.
Rozšíøení intravilánu o tyto pozemky by do budoucna umožnilo
Jsou ètyøi
Celkem se sešly ètyøi námìty, jejich pøemìnu na stavební parcekteré obec pøedloží k projednání ly a zastavìní rodinnými domky.
a zapracování do souèasného ú- È. 3: Zóna pro podnikání
zemního plánu - samozøejmì za
Hospodáøské budovy byly popøedpokladu, že se v prùbìhu pro- staveny pro potøeby podnikání.
jednávání neobjeví skuteènosti, Bez ekonomické èinnosti je pro jekteré jejich pøijetí neumožní.
jich majitele velmi nákladné takoÈ. 1: Zrušení pøekážky silniè- vé objekty udržovat, takže v øadì
obcí èasto postupnì chátrají až se
ního provozu
rozpadnou úplnì. Na druhou straStodola pøi vjezdu do obce ve
nu územní plán by pro podnikatelsmìru od Pøerova je dosud oficiálskou èinnost mìl vymezit takové
nì považována za pøekážku silnièplochy a oblasti, které budou mít
ního provozu, což v praxi znameco nejmenší negativní dopad na
ná, že by pøi vhodné pøíležitosti
prostøedí obce a kvalitu života jemìla být odstranìna. Jenže dnes se
jích obyvatel.
ukazuje, že podobné “pøekážky”
Takovým místem je oblast mezi
pomáhají zpomalovat provoz a testátní silnicí a bývalým vepøínem,
dy spíše zvyšují než snižují jeho
která je navržena jako zóna pro
bezpeènost.
podnikání.
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È. 4: Možnost zástavby zahrad
Oblast zahrad na stranì k Beèvì
je v souèasném územním plánu
vymezena jako místo, kde bude
výhledovì možno stavìt. Poèítá se
s tím, že majitelé tìchto zahrad pozemky pravdìpodobnì využijí pro
potøeby vlastních rodin. Na opaèné stranì obce, u zahrad na hranici
radslavského katastru zatím taková možnost není. Proto je v návrhu
tuto vìc výhledovì umožnit i majitelùm tìchto domù a zahrad.

Závìrem
Takové jsou tedy v kostce návrhy, které obec pøedkládá k zapracování. K návrhùm se bude vyjadøovat celá øada institucí, správcù
sítí a v neposlední øadì i obèané.
Zatím byl zájem o tuto problematiku spíše malý, soudì podle poètu
došlých námìtù. Uvidíme, jestli to
pøi jejich projednávání bude jiné.
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:: Co se chystá na V rbovci :: Co se chystá na V rbovci ::
Opravte tu cestu…
Dlouhodobì špatný stav cesty
na Vrbovec není žádná novinka.
Pùvodní cesta byla opravená po
povodni v roce 1997. Èásteènì dostala asfaltový koberec, který
ovšem není pøíliš rovný, a èást zùstala bez koberce. A právì ta nejvíce utrpìla bìhem stavebních
prací na nových domech, takže se
zaèaly tvoøit rozsáhlé výtluky
a cestu bylo potøeba opravit.
Provizorní opravu provedli hasièi
ve spolupráci s obyvateli domù
v ulici loni na podzim, ale bylo
jasné, že cesta vyžaduje dùkladnìjší zásah.

Bez dotace to nepùjde
Pøíprava nároènìjší investièní
akce která by vyžadovala zpracování kompletní stavební dokumentace, by øešení špatné situace odsunula o další rok. Proto obec podala žádost o opravu cesty a letos
na jaøe dostala pøidìlenou dotaci
v celkové výši 1,6 milionu Kè
z Programu na rozvoj venkova.
Vzhledem k tomu, že se tyto dotace pøidìlují na základì bodového
hodnocení, obec do žádosti zaøadila kromì vlastní opravy cesty
a chodníku (1,1 milionu Kè) i další aktivity. Konkrétnì jde o výsadbu zelenì (živý plot u kolotoèe

a u plotu "Šmerdového" a vysazení vzrostlých stromù u cesty mezi
Kuèovou stodolou a èekárnou),
poøízení techniky na její údržbu
(plotostøih), opravu lavièek a veøejného osvìtlení na høišti a instalaci odpadkového koše.

Kdo to bude dìlat?
Na základì pøidìlené dotace byla zpracovaná zadávací dokumentace a vyhlášeno výbìrové øízení
na dodavatele celé akce. Vítìzem
se stala spoleènost Swietelsky stavební s.r.o., která postavila nové
polní cesty v našem katastru.

K èemu je ten chodník?
Zastupitelstvo v prùbìhu léta nìkolikrát diskutovalo s obèany
o tom, co pøesnì a jak se na cestì
bude opravovat. Hlavní výhrady
byly k opravì chodníku, který je
v souèasném stavu nevyužívaný,
a k plánovanému zúžení cesty. Co
se chodníku týèe, zrušit jej nešlo
už jen z toho dùvodu, že celá dotace je na opravu cesty, vèetnì chodníku. Jeho rozšíøení pak vyplynulo
z toho, že dnes nesplòuje žádné
technické normy na minimální
bezpeènou šíøku. Místních obèané
vyjádøili obavy, že pøi zvýšeném
provozu nebudou staèit dvì plánované výhybny a že na cestì nebude
možné zaparkovat auto, aniž by

Po loòské provizorní opravì dostane cesta na Vrbovec nový kabát.

tím nedošlo k jejímu zablokování.
Proto byl dohodnutý kompromis,
kdy èást chodníku bude vyspravena tak, aby na nìm mohlo osobní
auto zastavit, ale pøitom se o jeho
šíøku fakticky nerozšíøila cesta.
Zkušenost totiž øíká, že èím širší
a rovnìjší cesta, tím vyšší rychlost.
Takže na èást chodníku pùjde osobním autem najet pøi vyhýbání
nebo parkování.

Kdy to zaène?
S pracemi firma zaène ještì
v záøí a vlastní opravu cesty by
mìla dokonèit do listopadu. Pak
pøijdou na øadu výsadby, opravy
laveèek, svìtel a instalace koše na
høišti. Všechno by mìlo být ukonèeno bìhem jara pøíštího roku.

Slovo závìrem
Pro obec je oprava cesty z evropských penìz první takovou
zkušeností. A nutno øíct, že zkušeností nároènou. Pravidla jsou totiž
velmi pøísná a pøi neúspìchu celé
akce hrozí nejenom vracení dotací
v plné výši, ale navíc i zaplacení
sankce ve výši 100 % pøiznané dotace…
Tady bude vysazen nový živý plot a vybudované místo pro otáèení aut
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:: www.grymov.cz :: www.grymov.cz :: www.grymov.cz ::
Starý web už dosloužil

za nichž se poskytují informace
obèanùm, vyhlášky a usnesení zastupitelstva, rozpoèet, elektronická podatelna a registr oznámení.
Další sekcí je úøední deska, kde
jsou vyvìšeny aktuální záležitosti.
Následuje
Historie
obce,
Významné osobnosti, Souèasnost
obce, Fotogalerie a sekce Kultura
a sport.

Grymov není na Internetu žádným nováèkem. První prezentace
obce vznikla už pøed nìkolika lety
díky
aktivitì
Mikroregionu
Pobeèví. Èas ale pokroèil a starý
systém vismo, který neumožòoval
obsah stránek jednoduše aktualizovat, bylo potøeba nahradit novým. Na doporuèení ostatních obcí mikroregionu se i naše obec ob- Nové sekce
rátila na spoleènost Antee s.r.o.,
Oproti starým stránkám pøibyly
která vytvoøila nový web pro vìt- dvì nové sekce - Grymovský zprašinu z nich i pro celý region.
vodaj, kde jsou ke stažení všechna
starší èísla zpravodaje - a Obecní
Od 1. záøí po novu
Pøes prázdniny probíhala pøípra- kronika, kde si zájemci mohou
va webu a 1. záøí 2008 byly strán- stáhnout oskenovanou obecní kroky oficiálnì spuštìny. Co na nich niku až do roku 1973.
Následují rubriky Kde nás namùžete najít?
jdete,
odkaz na Mikroregion
V sekci Obecní úøad jsou to
v podstatì povinné položky vyplý- Pobeèví a Aktuality.
Nové stránky technicky umožvající ze zákona - tedy základní inòují
kromì jiného také rozesílání
formace, popis úøadu, podmínky
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aktualit na mailové adresy registrovaných zájemcù pøípadnì na
mobilní telefony - pokud uživatelé
mají tuto službu u svého operátora
aktivovanou.

Stránky mùžou rùst
Velkou výhodou stránek je, že
se dají dále rozvíjet vlastními silami. V praxi to znamená, že když
vznikne požadavek na novou sekci, správce stránek - místostarosta
L. Ptáèek - ji snadno mùže založit
a stránky tak mohou žít.

Jak se vám líbí?
Samozøejmì že nás zajímá, jak
se vám stránky líbí i co na nich postrádáte. Své pøipomínky posílete
na adresu grymov@seznam.cz.
Dìkujeme!

G r ymovský
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:: Co bude s návsí? :: Co bude s návsí? :: Co bude s návsí? ::
Zaèalo to loni v zimì
Nìkteøí z Vás si jistì vzpomenete na veøejnou dvoudenní diskusi
o nové úpravì návsi, která probìhla poèátkem loòského roku. Na
základì výstupù z tohoto plánovacího setkání obec zadala vypracování architektonické studie úprav
obecní návsi. Studie je koneènì na
svìtì a rádi bychom o navrhovaných úpravách znovu hovoøili s tìmi, kterých se budou pøedevším
týkat - tedy s Vámi, obèany
Grymova.

Kde se dá na návrhy podívat?
Pokud se chcete podívat na to,
co je v návrhu, máte nìkolik možností. Zmenšenou verzi plánku

pøinášíme v tomto èlánku, pokud
ale máte pøipojení na Internet, mùžete si jej stáhnout ve formátu pdf
z našich nových obecních stránek
na www.grymov.cz a libovolnì
zvìtšovat.
Tištìná verze je k nahlédnutí
na obecním úøadu vždy v pondìlí od 18 do 20 hodin, je vyvìšena
na obchodì a v úterý 7. 10. 2008
od 19 hodin probìhne na obci
diskuse s projektantem. Setkání
probìhne v zasedací místnosti obecního úøadu a jeho cílem je návrhy dùkladnì prodiskutovat a dát
projektantovi pøipomínky k dopracování koneèného návrhu. Na jeho
základì pak vznikne stavební projekt, který je nezbytným pøedpo-

kladem pro podání žádosti o dotaci z evropských fondù, bez nichž
realizace navržených úprav není
reálná. Dùležité je, že projekt,
vèetnì nezbytných povolení je
nutno mít pøipravený už pøi podání pøíslušné žádosti o dotaci, jinak
nelze žádat.

Co se má na návsi zmìnit?
Jen pro pøipomenutí, navrhované úpravy se týkají prostoru autobusové zastávky ve smìru od
Pøerova, která by se mìla pøesunout pøed odboèku do Placu, kde
by mìl vzniknout autobusový záliv pro bezpeèné zajíždìní a vyjíždìní autobusù.
Za souèasnou èekárnou, která

Pøechod bude pøesunut blíže k autobusové zastávce, chodník bude èásteènì pøeložen od silnice a na jeho místì
vzniknou místa pro podélné stání osobních aut.

Vlevo od Placu vedle silnice vyroste nová autobusová zastávka se zálivem, stávající èekárna bude zboøena. Na pozemku vznikne malé parkovištì se 7 místy a plochou pro
kontejnery na tøídìný odpad.

V prostoru kaple bude chodník pøeložen od silnice za kapli, pøed vstupem bude vydláždìna vìtší plocha pro stání
vìøících bìhem hodové mše a bude osazeno nìkolik lavièek.
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:: Co bude s návsí? :: Co bude s návsí? :: Co bude s návsí? ::
by mìla být zboøena, by mìlo
vzniknout nìkolik parkovacích
míst a prostor pro kontejnery na
separovaný odpad. U nového
chodníku by mìlo být osazeno nìkolik lavièek.
Kolem kaple by mìl být pøeložen chodník tak, aby splòoval souèasné normy a mìla by tam vzniknout vìtší dláždìná plocha, aby pøi
hodové mši nebylo nutné stát na
chodnících a v parèíku. Rovnìž by
tam mìlo být umístìno nìkolik lavièek.
Na druhé stranì cesty by u silnice mìla vzniknout místa k podélnému stání a nový chodník by se
mìl odsunout dále od silnice.

zu
Spoleèným jmenovatelem navrhovaných úprav je zvýšení bezpeènosti v okolí frekventované silnice, vyøešení problémù s parkováním a umístìním kontejnerù
a celkové zkrášlení obce.
Projektant v rámci zklidnìní dopravy navrhl cestu zúžit na nezbytné minimum, což je pøirozená
cesta ke snížení rychlosti projíždìjících vozidel.

Možností je víc, pojïme je
teï probrat

Již v prvních reakcích na pøedložený návrh zaznìla další možná
øešení problémù, se kterými se náves v souèasnosti potýká.
Hlavní cíl - bezpeènost provo- Napøíklad místo podélných stání
Po nìkolika desítkách metrù se chodník opìt vrátí k silinici. Jako clona od dopravy bude mezi chodníkem a pøilehlými domy vysazen živý plot - ovšem v dostateèné vzdálenosti od cesty, aby nebránil ve výhledu pøi vyjíždìní na cestu.

Chodník se po nìkolika desítkách metrù vrátí zpátky k cestì. Pro stání aut budou využity vjezdy.
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rozšíøit vjezdy do domù a umožnit
tak parkování aut zde.
Zaznìly také výhrady k potenciálnímu nebezpeèí, že mezi auty
zaparkovanými na okraji cesty
mùže vybìhnout dítì, aniž by jej
projíždìjící øidiè mohl vidìt.
Problémù a možných øešení je
jistì více a právì o tom je dobré se
otevøenì pobavit teï, ještì pøed
tím, než se zaènou pøipravovat stavební projekty.
Jde o to domluvit se pøedem.
Zásadní pøipomínky v další fázi
totiž pøinesou už jen zdržení a prodražení celé akce nehledì na zbyteèné nepøíjemnosti, kterým je
vždy dobré pøedejít.

G r ymovský
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem ::
Hokej
Oøez stromù
Letos potøetí se hasièùm podaøilo na høišti udìlat
kluzištì. Sezóna byla ale hodnì krátká, a po týdenním usilovném napouštìní ledu mohli malí i vìtší
bruslaøi kluzištì využívat jen dva týdny. Doufejme,
že pøíští zima bude pro bruslení pøíznivìjší a led vydrží déle!

V bøeznu provedla firma Remopil odborné ošetøení stromù u kaple. Nìkteré zaèaly prosychat a bez odlehèení koruny by mohlo dojít k zlomení velké vìtve
a jejímu pádu na chodník nebo na silnici. Na podzim
zbývá podobnì ošetøit také kaštan v Placu.
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem ::
Velikonoce
Hasièská brigáda
Na Velikonoce byla letos zima. Sníh naštìstí napadl až v úterý po tatarování, ale ani klukùm, kteøí poctivì chodili od ètvrtka do soboty klepat, nebylo moc
teplo. Dobrou náladu jim to ale nevzalo a tak jim
i tentokrát patøí dík, že jednu z mála lidových tradic
v naší obci udržují pøi životì.

Na konci bøezna pøišel èas uklízet a tak hasièi udìlali poøádek ve zbrojnici, odkud vyklidili staré boty
a monterky a také na høišti. Mantinely a osvìtlení putovaly zase pod støechu, aby byly pøipravené na pøíští bruslaøskou a hokejovou sezónu.
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem ::
Úklid obce
Sbìr železa
Devatenáctého dubna probìhl další roèník tradièní
akce naší knihovny - Ukliïme si Grymov. Poèasí letos nebylo nejhorší, i když úèast byla o trochu slabší
než v jiných letech. Mezi “poklady”, které jsme letos
kolem høištì a u Beèvy objevili, nechybìl ani mobilní telefon a brýle. Nechybí nìkomu?

Hasièi 19. 4. uspoøádali sbìr železného šrotu. Železa sice nebylo tolik jako v loòském roce, ale nakonec se podaøilo naplnit celý kontejner. Výtìžek akce
šel stejnì jako loni na akce poøádané pro grymovské
dìti, zejména na obèerstvení na Dìtskému dnu
a Rozlouèení s prázdninami.
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem ::
Dìtský den
Pøedhodové posezení na høišti
Zaèátkem èervna se na høišti už tradiènì slaví Den
dìtí. Ten letošní byl ve znamení nìkolika novinek pøijel stánek s cukrovou vatou a kromì skákacího
hradu pøibyla ještì nafukovací skluzavka. Nechybìly
ani soutìže pro dìti a obèerstvení. Akci podpoøila
Obec a hasièi.

Také hody byly v nìèem jako každý rok a v nìèem
nové. Sobotní odpoledne zpestøilo místní fotbalové
derby - Horní konec proti Dolnímu - Dolní byli letos
lepší. Po fotbalu pøišlo pøekvapení - horkovzdušný
balón, který vynesl mladé i staré nad koruny stromù.
Akce podpoøená obcí se povedla.
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:: Grymov slovem a obrazem :: Grymov slovem a obrazem ::
Hody
Úspìchy grymovských sportovcù
Nedìlní oslavy 29. èervna probìhly v tradièním
Grymov je sice malá obec, ale žijí v ní lidé, kteøí
duchu. Od rána v obci vyhrávala Moravská veselka dosahují vynikajících úspìchù. A to i na sportovním
ze Sušic, která také doprovodila hodovou mši, kterou poli.
sloužil páter Jaroslav Kníchal. Poèasí letos pøálo
Poèátkem srpna se Zbynìk Zbytovský zúèastnil
a hody se vydaøily.
v barvách Moravian Dragons klubového mistrovství
svìta draèích lodí. Pøerovský klub si pøivezl dvì zlaté a jednu støíbrnou mediali. Gratulujeme!

Petr Kuèera se zase v barvách cyklistického klubu Toyota Dolák úspìšnì zúèastnil etapového závodu na horských kolech v italských Alpách s názvem
Iron bike, který je považován odborníky za jeden
z vùbec nejtìžších na svìtì. V kategorii dvojic Petr
s bratrem vybojovali skvìlé 2. místo. Gratulujeme!

- 14 -

G r ymovský

zpr a vodaj, jar o-léto 2008

:: Knihovna doporuèuje nové knihy ::
Pøinášíme Vám tipy na zajímavé knížky z kni- Síba Šakíb - V Afghanistánu Bùh už jen pláèe
Íránská dokumentaristka vypráví pøíbìh afghánské
hovny a zároveò upozoròujeme, že bìhem mìsíce
probìhne další výmìna knih, ale o té zase až ženy Širín Gal, kterou potkala v uprchlickém táboøe.
v pøíštím èísle.
Nauèná pro dospìlé

Beletrie

Aleš Pivoda - Smrt vysnìné milenky.
Dvanáct napínavých detektivních pøíbìhù zpracovává skuteèné kriminální pøípady.
Candice Proctor - Oèi ve tmì
Detektivní pøíbìh z Londýna 19. století. Hlavní
hrdina Sebastian trpí zvláštní chorobou, která mu
kromì potíží také pøináší zvláštní schopnost lépe
slyšet a vidìt dokonce i ve tmì. Ve mìstì se stane
brutální vražda a Sebastian se znenadání stane hlavním podezøelým. Rozhodne se pátrat po vrahu na
vlastní pìst...
Khady - Zmrzaèená
Autobiografické vzpomínky vyprávìjí o utrpení
i odvaze vzepøít se vlastnímu osudu. Kníha pojednává o právech žen v africkém Senegalu.
Jan Kraus - Uvolnìte se, podruhé...
Knižní verze velmi populárního poøadu na páteèní
veèer vznikla ve spolupráci s Èeskou televizí. Kdo
se posadí na horkou èervenou pohovku tentokrát,
aby se podrobil køížovému výslechu ostrého Jana
Krause?
Michal Viewegh - Vybíjená
Nejprodávanìjší èeský autor souèasnosti líèí osudy
spolužákù z gymnázia od dob jejich dospívání až na
práh ètyøicítky. Ètenáøi se opìt setkají s dobøe známou, melancholicky ladìnou groteskou, tentokrát
o pøátelství, osudových láskách, alkoholu, kráse i ošklivosti, ale pøedevším o smutku, který se s pøibývajícími léty vkrádá do životù stárnoucích hrdinù.
Ukázka z knihy Vybíjená:
K vìci: nejsem hezká. Ani trochu, vážnì. Jsem
SPÍŠE OŠKLIVÁ, což bohužel není falešná skromnost, nýbrž realita. Ukažte moji fotku (tøeba tu naprosto pøíšernou z obèanky, ale klidnì i tu o nìco
málo lepší z pasu, nebo tøeba tu ze øidièáku, ono to
vyjde nastejno) deseti náhodnì vybraným lidem a
dejte jim ètyøi možnosti: KRÁSNÁ, CELKEM
HEZKÁ, SPÍŠE OŠKLIVÁ a OŠKLIVÁ - a mùžete
se vsadit, že minimálnì sedm z nich bez váhání zaškrtne céèko a že od každého puberťáka, i kdyby byl
sebeuhrovitìjší, dostanu pochopitelnì déèko. Tak s
tímhle žiju - pouze s tím rozdílem, že lidem na ulici
neukazuju fotku, nýbrž rovnou svùj ksicht. I puberťákùm.

Luboš Neèas - Marta Kubišová - Asi to tak sám
Bùh chtìl
Životopis a vzpomínky slavné zpìvaèky pøelomu
60. a 70. let, jejíž hvìzdnou dráhu ukonèila léta normalizace.
Rozumìt dìjinám: Vývoj èesko-nìmeckých vztahù na našem území v letech 1848-1948.
Ukázka z knihy Marta Kubišová - Asi to tak sám
Bùh chtìl:
... Myslíte, že by mi nìjak pomohlo, kdybych byla
bolestínská a litovala se? Vždyť tím nikdy nikdo z
nás nic nevyøešil, ani to èlovìka nikam neposune.
Tìch dvacet let je prostì jednou provždy v nenávratnu. Pryè, a jako by snad ani nebyly - jede se dál.
Øekla bych dokonce, že mi ten nepøíliš pozitivní
"dvacetiletý" èas leccos dal……
Dìjiny nemusí být nudné. Staèí jen zmínit nìkolik
hesel - kultura, politika, protektorát, Sudety, odsun aby bylo jasné, že nejde o suchopárnou vìdeckou
publikaci, ale knížku vìnovanou “žhavým” tématùm,
o nichž se hovoøí.
Jaroslav Eliáš - Akvarijní ryby
V knize najdete nejen rady pro chovatele a spoustu barevných fotografií, ale nechybí ani rejstøík èeských a latinských jmen.

Beletrie pro mládež
Eduard Petiška - Pøíbìhy na které svítilo slunce
Dvacet osm bájí a povìstí starého Egypta,
Mezopotámie a Izraele. Pøíbìhy o Davidovi
a Goliášovi, babylonské vìži, Danielovi v jámì lvové, o Josefovi a jeho bratrech, o osudu mìsta
Sodomy, otci Lotovi a jeho dcerách a celá øada dalších pøibližují nové generaci dìtských ètenáøù podivuhodný svìt východní mytologie.
Jane Mason: STAR WARS Klony útoèí
Filmový trhák v knižní podobì se spoustou nádherných obrázkù pøímo z filmu. Podle námìtu George
Lucase a scénáøe George Lucase a Jonathana Halese
adaptovaly Jane Mason a Sarah Hines-Stephens.
Tomáš Nový - Nebezpeèný ostrov
Máte rádi ètyølístek? Pak si na 100 stranách kres-
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Terry Deary - Dìsivé dìjiny - Temní rytíøi a ošumnìlé hrady
Poznejte evropský støedovìk také z té temné stránky!
Kniha vás tryskem zanese zpìt do dávných èasù, kdy
se rytíøi potloukali po krajinì v naleštìném brnìní,
poddaní se tøásli strachy a všichni bydleli v tmavých, studených dírách. Pøeètete si o obávaných hladomornách a muèírnách, krutých
køižácích, strašidelných hradních historkách a nejslavnìjším muži v plechovce,
svatém Jiøí. Dìjiny nikdy nebyly tak dìsiNauèná literatura pro dìti
vé!!!
a mládež
Michael Benton - Dinosauøi - malá kniha
Michael Cox - Vykutálené výtvarné umìní
Víte jak vypadalo zvíøe, které mìlo nejsilnìjší
Pøipadnou vám obrazy a sochy jako nudná souèást stisk zubù v historii? Jestli ne, tak odpovìï urèitì naškolního vzdìlání? Tak to jste ještì neèetli tuto kníž- jdete v této bohatì ilustrované knížce o pravìkých
ku, kde se dozvíte o malíøích, sochaøích, jejich živo- veleještìrech.
tì a díle vìci, které se Vám uèitelé báli øíct!
lených pøíbìhù slavné ètyøky pøijdete urèitì na své.
Jiøí Žáèek - V tramtárii, tam je hej
Kniha obsahje výbìr básní, básnièek, øíkadel a humorného povídání od oblíbeného básníka.
René Goscinny- Nové Mikulášovy patálie 3.
Od vydání prvních Mikulášových patálií ubìhla už nìjaká ta desítka let, ale humorné pøíbìhy malého Mikuláše a jeho kamarádù
neztrácejí nic ze svého kouzla, kterému
podléhá už nekolikátá generace ètenáøù.

:: Poznáte pøílsoví? Aneb proè to øíct jednoduše, kdy to jde složitì? ::
O tom, že se jednoduché vìci dají øíct složitì, nás
èasto pøesvìdèují nejen vìdci, ale také novináøi
a hlavnì naši politici. Vyzkoušejte si, jestli dokážete odhalit v následujících “uèených” vìtách
dobøe známá lidová poøekadla. Slovník cizích slov
se Vám bude hodit.
Na prvního øešitele, který správnì odhalí všechna
pøísloví èeká v knihovnì hodnotný dárek! Pøísloví
pøineste napsaná.
è. 1: Chemická slouèenina vodíku s kyslíkem, jež
produkuje minimálnì bellù, pùsobí erozí na vrstvy
horniny, uložené podél její trajektorie.
è. 2: Více než jednou, ale ménì než tøikráte, urèi
velikost fyzikální èi chemické velièiny, a ménì než
dvakráte, ale více než nulakrát použij zpùsobu obrábìní, jímž se èásti materiálu od sebe oddìlují.
è. 3: Kdo odolává pokušení podlehnout touze nechat døímat vlastní energii, bývá oblkopen chlorofylem.
è. 4: Pøi poklesu produktivity práce na nulu projeví se totální nedostatek kruhového peèiva, pùsobícího obezitu obyvatelstva.
è. 5: Inhabitanti Kolumbária, preparovaní pomocí
infraèervených paprskù do stavu akceptabilního pro
lidský metabolismus, nevládnou automatickou mobilitou pro perorální požití.
è. 6: Striktní dodržování zásad obèanského soužití
vede k maximální délce pìšího transferu jednotlivce,
který se tak chová.

è. 7: Prognózu optimálního okamžiku pro své akce
proveï podle modelového vztahu domestikovaného
vodního opeøence k plodenství kulturních trav.
è. 8: Poèínaje pøekroèením 48. hodiny po zahájení
pobytu mimo obvyklý okruh svého životního prostøedí generují jak vodomilní obratlovci, tak jedinci
druhu Homo sapiens tìkavé organické látky, jež jsou
èichovým ústrojím specificky detekovány a centrální
nervovou soustavou hrubì nepøíznive hodnoceny.
è. 9: Pøi zajištìní zámìrného transportu èásti horniny od obèana A k obèanu B je poslednì jmenovaný
povinen uskuteènit zpìtný pøesun po stejné dráze, tedy v opaèném smìru, k prvnì jmenovanému, avšak
s použitím žitného peèiva.
è. 10: U závodù na zpracování obilí, øízených mytologickými bytostmi, je pomìrnì nízká produktivita
práce vyvážena naprostou spolehlivostí.
è. 11: Verbální komunikace, vedená s temnì pøitlumeným zabarvením a snížením decibelù na minimum
slyšitelnosti, je v pøímé korelaci s jednoduchým vyoravaèem brambor.
è. 12: Donace jedince rodu Equus neopravòuje akceptora k vizuální percepci dentální soustavy tohoto
jedince.
è. 13: Kvalita poèáteèní fáze totální regenerace organismu subjektu a intenzita prožitku z téhož jsou
pøímo úmìrné úsilí, vynaloženému subjektem k pøedchozí optimalizaci prostoru pro regeneraci organismu
urèeného.
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