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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Skončily prázdniny, které přinesly dešťové i teplotní
rekordy a začal školní rok. Když prvního září vyrazily
děti znovu do lavic, už se nemohly zastavit v obchodě pro
čerstvý rohlík. Po letech se totiž zase uzavřel. Přišli jsme
tak o čerstvé pečivo i o místo, kde jsme se potkávali.
Pečivo začala od září dvakrát týdně vozit pojízdná
prodejna. Nahradit místo k setkávání tak snadné ale
není. Něco k lepšímu se ale změnilo i tady. Ožilo hřiště.
Točené pivo, teplé uzeniny a zmrzlina od dubna lákají

k návštěvě sportovního areálu děti i dospělé, domácí
i přespolní. Občas je tady k vidění i něco zajímavého,
třeba letecké modely, fotbalový zápas, turnaj ve
volejbalu nebo zpěvák s kytarou.
Doufejme, že příležitostí k setkání bude spíše přibývat
než ubývat. Pokud se totiž nebudeme potkávat a mluvit
spolu, bude z Grymova skutečný „panelák na ležato“,
kde jeden nezná druhého, vládne podezíravost, závist
a pomluvy. Chceme to?

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Zastupitelstvo obce Grymov se sešlo ve dnech 28.
března, 30. května, 27. června a 29. srpna.
Z nejzajímavějších bodů vybíráme.
Demolice č.p. 8
Na březnovém jednání byl schválen demoliční projekt,
na jehož základě bylo vypsáno výběrové řízení na
dodavatele demolice. Bylo osloveno celkem 7 zájemců,
jejichž nabídky se pohybovaly od 380 do 790 tisíc Kč.
Výběrová komise složená ze členů zastupitelstva obce
nakonec vybrala cenově nejvýhodnější nabídku brněnské
firmy Pahamont, která přislíbila demolici provést během
10 dní v měsíci září za částku 368 564 Kč. Inertní
materiál má být uložen na přilehlém pozemku za
domem. Před zahájením demolice byly koncem srpna
všechny domácnosti informovány formou letáčku a prostřednictvím obecních stránek o možnosti odběru
vyzískaných materiálů, jako je stavební kámen či cihly.
Oprava chodníků
Po přidělení dotace 222 tis. Kč z Programu obnovy
venkova Olomouckého kraje 2011 na opravu chodníků
(obec přispěla rovněž 222 tisíci Kč) se na květnovém
zasedání zastupitelstvo obce dohodlo oslovit několik
zájemců s nabídkou na provedení opravy chodníků
v úseku od domu Ing. Marka po obecní úřad.
Vzhledem k velkému zájmu o tuto zakázku bylo
nakonec osloveno šest dodavatelských firem. Ve výběrovém řízení, které proběhlo 23. června 2011, byla
výběrovou komisí ve složení Mgr. Marta Ryšánková,
Magda Holá, Dagmar Kučerová a Ing. Ladislav Ptáček
vybrána nejnižší nabídka společnosti Delta Polkovice ve
výši 288 364 Kč.
Vzhledem k tomu, že by tak z vyčleněné částky 444 tisíc
Kč zbylo 35 %, dohodli se zastupitelé opravit i úsek od
obecního úřadu po dům paní Vitoslavské.

Původní požadavek zastupitelstva, aby se chodníky
nezvyšovaly, ale snížila se vozovka, stavební úřad
zamítl. Norma totiž říká, že rozdíl výše chodníků od
vozovky musí být v rozmezí 8–15 cm. Proto se zastupitelé dohodli, že chodník bude zvýšen na minimální
výšku 8 cm od vozovky, aby tak zůstala rezerva pro
snížení vozovky v budoucnosti. Oprava byla přímo na
místě projednána s majiteli sousedních domů.
Čistírna odpadních vod
Na květnovém a srpnovém jednání zastupitelé
diskutovali o tom, jak vyřešit čištění odpadních vod
v obci. V diskusi zaznívaly různé možnosti od klasické
centrální čistírny přes kořenovou čistírnu až po model
domovních čistíren. Zastupitelé se dohodli, že v dalším
kroku zjistí příklady řešení, které použily obce o srovnatelné velikosti a zjistí jejich zkušenosti.
Poplatek za domovní odpad
Jestli zachovat na příští rok stávající výši poplatků za
odpady, bylo jedním z témat srpnového zastupitelstva.
Poslední zvyšování těchto poplatků proběhlo
k 1. 1. 2008. Za téměř čtyři roky došlo k podstatnému
nárůstu nákladů na odvoz a likvidaci domovních odpadů.
Zastupitelé se proto dohodli, že poplatky upraví podle
skutečných nákladů, které budou známy koncem roku.
Závěrečný účet obce za rok 2010
Na květnovém jednání schválilo zastupitelstvo
závěrečný účet obce za rok 2010. Konečný rozpočet,
s nímž obec hospodařila, činil 2 078 703,12 Kč. Obec
získala dotace: volby, sčítání lidu (46 tisíc Kč), výkon
státní správy (80 tisíc Kč), oprava sochy (47 tisíc Kč),
oprava cesty a pořízení radaru (331 tisíc Kč).
Závěrečný účet včetně podrobného přehledu příjmů
a výdajů je k dispozici na internetových stránkách obce.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Výběrová řízení
Jak se vybírají dodavatelé na v našich poměrech velké
akce, jako jsou opravy chodníků, rekonstrukce místní
komunikace nebo bourání domu č.p. 8?
Všichni dodavatelé těchto zakázek se vybírají v rámci
výběrového řízení. O výběru nikdy nerozhoduje jeden
člověk, ale komise složená ze zastupitelů. Rozhodující
kritérium je nabídková cena.
Ze zkušenosti z minulých let, je vidět, že doba pro
šetření obecních peněz je velmi příhodná. Když se
opravovaly chodníky před několika lety, byl problém
sehnat firmu, která by přijela a akci za půl milionu korun
udělala. Když se ale letos na jaře objevily na
internetových stránkách Olomouckého kraje výsledky
přidělování dotací a mezi úspěšnými žadateli i naše
obec, začali se zájemci o opravu chodníků hlásit sami.
Výběrového řízení se zúčastnilo 6 firem. Zvítězil
uchazeč, který nabídl opravu chodníku, na níž jsme
získali zmíněných 444 tisíc Kč, za 288 tisíc Kč. Proto
bylo možné za stejné peníze dohodnout opravu bezmála
dvojnásobné délky chodníku.

Úklid chodníků

Pomalu ale jistě se blíží zima a s ní i starosti s úklidem
chodníků. Obec v minulých letech pořídila odhrnovací
radlici a postupně opravuje chodníky tak, aby se daly
touto technikou uklízet. V letošním roce přibyla ruční
sněžná fréza na odklízení větší vrstvy čerstvého sněhu.

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Dne 17. 6. 2011 zemřel ve věku nedožitých 57 let pan
Miloš Staněk.

1. července 2011 se manželům Vladimírovi a Janě
Dosoudilovým narodila dcera Amálie. Milá Amálko
vítáme v Grymově a ať se Ti doma líbí!

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Pojízdná prodejna
Vzhledem k ukončení prodeje v místním obchodě
začala do obce zajíždět pojízdná prodejna pečiva.
Prodejna stává od 6,30 do 7,10 v úterý a ve čtvrtek
u obchodu.
Proběhlo sčítání lidu …a?
Na přelomu března a dubna 2011 proběhlo sčítání lidu.
Během něj bylo vyplněno 16,8 milionů sčítacích
formulářů, protože kromě obyvatel se sčítaly také
domy a byty. Podle sdělení Českého statistického úřadu
budou první předběžné výsledky známé možná koncem
roku 2011, definitivní pak do června 2013(!) kdy
uběhne zákonná lhůta 27 měsíců, které má úřad na
zpracování výsledků. Tak rychle naši statistici
s veškerou moderní technikou pracují…

Na internetových stránkách ČSÚ se ale přesto můžeme
dočíst něco zajímavého. Třeba o nejčastějších jménech
poslední doby. Nejoblíbenějšími jmény současných
dětí jsou Tereza a Jan. Po nich následují Eliška a Jakub,
a třetí v pořadí jsou Adéla a Tomáš. Někteří rodiče jsou
ale mnohem odvážnější, takže někde v sousedství
možná začíná běhat malá Aaschinya, Biqi nebo Lupita
a na pískovišti si hraje Abdoul s Bilguutem a malým
Spirosem.
Pracovník údržby veřejných ploch
Obec hledá zájemce o práci při údržbě zelených ploch
a chodníků. Konkrétně se jedná o kosení traktorkem
a křovinořezem a odklízení sněhu sněžnou frézou a
radlicí. Zájemci se mohou hlásit každé pondělí
v kanceláři obecního úřadu od 18 do 20 hodin.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Stánek s občerstvením na hřišti

Na Velký pátek, 22. 4. 2011, byl zahájen provoz
stánku s občerstvením a tenisového kurtu na hřišti.

Hody

Den dětí

V sobotu 4. června se hřiště proměnilo v pohádkové
místo, kde s malé děti mohly setkat s drakem,
králíky z klobouku nebo Křemílkem a Vochomůrkou. Konal se tady totiž Dětský den, kterému
dala netradiční podobu hlavní pořadatelka Romana
Zavadilová ze SK Salix Grymov. Děkujeme a
těšíme se na příští rok.

Hodová neděle připadla na 26. června a proběhla
v tradičním duchu. V 8 hodin ráno začala po
Grymově vyhrávat Moravská Veselka, dopoledne
sloužil páter Jaroslav Kníchal mši v kapličce a odpoledne bylo ve znamení oslav v kruhu rodiny.
Za omytí fasády kapličky děkujeme panu Zbyňku
Zbytovskému a za úklid a výzdobu patří dík paní
Marii Zavadilové, Boženě Ministrové a Anně
Gelové.
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I. ročník turnaje v plážovém volejbalu

Posezení u country

Nedělní odpoledne zpestřilo 7. srpna vystoupení
zpěváka country Libora Tuláka.
I. ročník turnaje v plážovém fotbalu

Během června a července vyrostl na hřišti písčitý
kurt na plážový volejbal. V sobotu 23. července zde
změřilo síly pět tříčlenných družstev. Pohár pro
vítěze si odvezlo přerovské družstvo Skrytá hrozba.
Tenisový turnaj

V sobotu 6. srpna se na tenisovém kurtu uskutečnil
turnaj, jehož vítězem se stal David Onyščuk
z Oseka před Markem Zemánkem. Třetí skončil
hlavní organizátor turnaje Libor Zemánek.

Poslední prázdninovou neděli 29. srpna bylo na
hřišti rušno. Na I. ročníku turnaje v plážovém
fotbalu se tu sešlo pět družstev aby změřilo své síly.
Nakonec si pohár pro vítěze odnesl tým Moštěnky
před Dynamem a Skácelovým.
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Loučení s prázdninami

Ve středu 31. 8. 2011 se naposled otevřely dveře
našeho obchodu se smíšeným zbožím. Vzhledem
k malému zájmu ze strany občanů jej manželé
Kučerovi po několika letech zavřeli. Zbývá jim jen
poděkovat za dobu, kdy obchod provozovali. Díky!
Zbourání č.p. 8

Za hojné účasti dětí proběhlo v neděli 29. srpna
rozloučení s prázdninami. Kromě skákacího hradu
bylo největším magnetem vystoupení hranických
modelářů s několika letadly a autem. Nechyběla ani
malá letecká havárie, při níž se naštěstí nikomu nic
nestalo.
Uzavření obchodu

V polovině září začala demolice domu č. p. 8 v Placu, který byl ve velmi špatném technickém stavu
a hrozilo jeho zřícení. Obec, která dům i s pozemkem vlastní, proto přistoupila k jeho stržení.
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:: Jak jsem to zažil :: Jak jsem to zažil :: Jak jsem to zažil :: Jak jsem to zažil::
V této rubrice Vám chceme přinášet vzpomínky pamětníků. Rádi zveřejníme i Vaše zážitky. Dnes uvádíme
druhou část vzpomínek grymovského rodáka pana Ing.
Jaroslava Ryšánka z Fulneku na konec války, jak jej
zažil v Grymově.
Dokončení z předchozího čísla

V domnění, že Němci skladiště opustili, přešli jsme
na pravý břeh, přikrčení k břehům těsně nad hladinou řeky. Měli jsme snahu dostat se blíže
k Závrbku. A to dospělí i mladí chlapci. Několik
dávek z německých automatů nás velmi rychle
vrátily na most a do silničních příkopů za ním. Při
přebíhání mostu jsme viděli, jak k nám přijíždí
vojenský jeep s několika průzkumníky Rudé
armády. Vyskákali z něj a zalehli po obou stranách
silnice. Nechali nás přeběhnout a zahájili palbu na
Němce za řekou. Velmi rychle z nás vyprchalo
hrdinství z nerozvážnosti a po příkopech jsme
spěchali domů do krytů. To už od Radslavic přes
pole postupovaly rojnice sovětské pěchoty. Celá
obec vítala své osvoboditele, ale prvosledové oddíly
se nezastavily a přecházely přes zničený most na
druhou stranu řeky ve snaze zatlačit Němce do
Prosenic.
Na podporu postupujících pěšáků byla rozestavena
kolem Bečvy a v zahradě u Ptáčků lehčí děla. Bylo
přisunuto několik pěších jednotek. I přes dělostřeleckou podporu se nedařilo vytlačit Němce od
starých ramen Bečvy na prosenické straně. Jelikož
měli palebnou podporu z prosenického cukrovaru.
Za probíhajících přestřelek spěchali muži z Grymova, Radslavic na opravu mostu. Konec přestřelce
mezi Němci a sovětskou armádou, kdy za dělostřelecké palby mezi Radslavicemi a Prosenicemi
létaly dělostřelecké granáty a kulky z ručních zbraní
nad muži, kteří opravovali poškozený most, udělaly
kaťuše. Od mlýnského náhonu několika salvami
vyhnaly Němce z cukrovaru, z okopů i Prosenic. Při

této přestřelce byl poblíž děla zasažen nepřátelskou
kulkou do spodní čelisti Rudoarmějec, který svému
zranění podlehl v Radslavicích. Po zklidnění situace
přispěchali na pomoc při opravě mostu muži z Prosenic a za pomoci vojáků byl most přes řeku odpoledne průjezdný pro lehčí techniku. Vojska, která
pro nepřekonatelnost řeky s těžkou technikou uvízla
na levém břehu řeky, po několika dnech a úpravě
zbytku zničeného mostu postupovala dále k Olomouci. Válečné škody v Grymově nebyly velké.
Zato po přechodu fronty byly hnaným dobytkem
dovlečeny nemoci zvířat. Vypukla kulhavka a slintavka skotu. Uhynulo mnoho dojnic a mladého
dobytka. U vepřů se rozšířila červenka s velkým
úhynem. Pro obec byl velmi těžký úkol likvidovat
uhynulá zvířata.
Po ukončení války 9. května 1945 – sovětští vojáci
oslavovali 8. května 1945 – večer za několik málo
dnů začaly přes Grymov proudit kolony vojenských
nákladních aut sovětské armády, které převážely
občany všech národností odvlečené z východu na
práce do Německa. Vězně z koncentračních táborů
a německých věznic do jejich zpustošených vlastí.
Toto stěhování národů trvalo skoro celý měsíc.
Koncem žní jsme zažili další stěhování sovětské
armády zpět do vlasti. Těžká technika po částečně
opravené železnici, zbytek jel po silnicích a koňmo.
Jeli přes vesnici několik dní.
Ve vzpomínkách mi zůstal hluboce vryt obraz
zubožených repatriantů z táborů, vězení, ale i lágrů
s těžkou prací v Německu. Přepravovaných na otevřených nákladních vozech a k smrti unavených
cestou domů.
Psáno ve Fulneku, 29. 12. 2010
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