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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Po teplém a suchém podzimu nastoupila jen o málo
studenější a vlhčí zima. Množství událostí, které se za tři
měsíce staly ve světě i u nás, je velké. Evropští politici se
snažili řešit potíže zadlužených států eurozóny, na
domácí politické scéně pokračovaly výměny ministrů,
schvalování reforem, snaha o nezvyšování státního
dluhu. Před Vánocemi se situace trochu zklidnila jen
díky úmrtí Václava Havla a třem dnům státního smutku.
Přelom roku 2011 a 2012 přinesl podstatnou změnu
i v obecním zastupitelstvu. Po devíti letech ze své funkce
odstoupila Mgr. Marta Ryšánková a novou starostkou
byla zvolena Magda Holá. Jakých bylo uplynulých devět

let v naší obci? Na to si asi každý odpoví po svém. Byl
opraven obecní úřad, všechny památky v obci, velká část
chodníků a místních komunikací. To vše s ročním
rozpočtem, který se po celou dobu pohyboval kolem
1 milionu korun, bez úvěrů a zadlužení obce. V době, kdy
asi nejčastější slovo, které ve zprávách slyšíme, jsou
dluhy, to je dobrá vizitka. Děkujeme!
Když něco končí, něco nového začíná. Přejme si, aby rok
2012 nebyl horší než ten, který právě skončil. A nové
paní starostce popřejeme dost sil a chuti do nelehké
práce, kterou má před sebou v následujících letech.
Jedno je jisté, bude jí víc než dost.

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Zastupitelstvo obce Grymov se sešlo ve dnech 9. listopadu, 12. a 29. prosince 2011 a 9. ledna 2012.
Z nejzajímavějších bodů vybíráme.
Změny ve vedení obce
Na zasedání zastupitelstva 29. prosince 2011 informovala starostka Mgr. Marta Ryšánková o tom, že
k 1. 1. 2012 rezignuje na svou funkci. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí a rozhodli o svolání schůze
zastupitelstva na 9. ledna 2012. Na této schůzi
poděkovali odstupující starostce za práci, kterou za 9 let
ve funkci odvedla pro obec a jako novou starostku
zvolili dosavadní místostarostku Magdu Holou. Novým
místostarostou zvolili Ing. Ladislava Ptáčka.
Demolice č.p. 8
Na listopadovém jednání byla zhodnocena realizace celé
akce. Hlavní výhrady byly vzneseny z řad přítomných
občanů vůči tomu, že na pozemku byly uloženy celé
nepodrcené cihly a kusy zdiva. Zastupitelé se dohodli na
reklamování této závady. Dodavatelská firma Pahamont
nejdříve reklamaci neuznala s tím, že se na způsobu
uložení dohodla s technickým dozorem stavby, Ing.
Teličkou. Nakonec ale po jednání zastupitelů se
zástupcem firmy přímo na místě souhlasila, že do konce
března 2012 na své náklady veškerý uložený materiál
odkryje, podrtí, znovu zhutní a překryje ornicí. Na
jednání 9. ledna 2012 byli o dohled při této akci
požádáni Ing. František Marek a p. Jiří Gela.

www.grymov.cz

Opravy chodníků
Na prosincovém jednání informovala starostka obce
o dokončení opravy chodníků v úseku Markovo –
Vitoslavských v celkové částce 523 tisíc Kč, z nichž
301 tisíc Kč uhradila obec z vlastních prostředků a zbývajících 222 tisíc Kč doplatil Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova 2011. Na lednovém jednání
zastupitelé diskutovali o dalším průběhu oprav a dohodli
se na tom, že v letošním roce bude oprava pokračovat
v úseku od Hiklového dál směrem ke kapli a v celém
úseku až po dům Zbytovských se vymění obrubníky.
Důvodem je nová povinnost opravovat při výměně
obrubníků i 1 m pás přiléhající silnice, což opravy
chodníků v následujících letech podstatně prodraží.
Příspěvek na cyklostezku do Radslavic
Obci Radslavice se podařilo získat dotaci na vybudování
dlouho plánované cyklostezky, která Radslavice napojí
na cyklostezku Bečva u mostu přes Bečvu. Dotace ale
hradí jen část nákladů. V této souvislosti požádala obec
Radslavice naši obec o příspěvek. Na jednání 9. listopadu se zastupitelstvo dohodlo poskytnout Radslavicím
na tento účel 150 tisíc Kč.
Poplatek za domovní odpad
V návaznosti na diskusi o zvyšování nákladů na
likvidaci domovního odpadu, která proběhla na srpnovém jednání zastupitelstva, rozhodlo zastupitelstvo obce
zvýšit po čtyřech letech poplatky za likvidaci odpadů ze
300 na 400 Kč na osobu a rok.
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:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Dne 8. listopadu 2011 zemřela ve věku 82 let paní
Františka Vítoslavská z č.p. 23. Čest její památce.
Dne 8. listopadu 2011 se narodila Nikol Váchová (č.p.
57) a 8. prosince. 2011 Matěj Ryšánek z č.p. 44.
Milá Nikolko a Matěji, vítáme vás v Grymově a ať
se vám tady líbí!

Do obce se přistěhovali Lenka Zavadilová (č.p. 41),
Denisa Onderková (č.p. 44), Eva Voňková, a Šárka
Voňková (č.p. 58).
Všechny vás v Grymově srdečně vítáme!
K 31. 12. 2011 měla obec 168 obyvatel.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Cena vodného a stočného v roce 2012
Vodné
Obec Radslavice, která provozuje místní vodovod,
oznámila cenu vodného na rok 2012 ve výši 15,00 Kč
+ 2,10 DPH 14% = 17,10 Kč za 1000 litrů. Další
informace můžete získat osobně na Obecním úřadu
v Radslavicích, telefonicky (581 202 894, 724 082 059,
602 514 388) nebo prostřednictvím elektronické pošty:
ucetni@radslavice.cz
Stočné
Stočné, které vybírá obec Grymov, zůstává zachováno
ve výši 2 Kč za 1000 litrů odebrané vody.
Zajištění prodeje potravin
Do obce zajíždí od září každé úterý a čtvrtek mezi 6,30
a 7,10 pojízdná prodejna Paula. Pečivo a další základní
potraviny nabízí vždy na stanovišti u obchodu.

Dne 5. ledna 2012 poprvé přijela také pojízdná
prodejna Rosnička, která svým zákazníkům nabízí širší
sortiment potravin, drogistického zboží a krmiv. O tom,
kdy přijede, informuje firma Rosnička včas letáčkem
distribuovaným do domácností.
Účetní – administrativní pracovnice
Obec Grymov hledá novou účetní a administrativní
pracovnici po paní Boženě Hiklové. Zájemci se mohou
přihlásit do konce února každé pondělí v kanceláři
obecního úřadu, kde jim budou sděleny bližší podrobnosti.
Pracovník údržby veřejných ploch
Obec Grymov 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 od 18 do 20 hodin.

:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Opravy chodníků
V listopadu a prosinci proběhla další část oprav
chodníků v naší obci. Tentokrát jsme pokročili od
Markového až k domu paní Vitoslavské. Vzhledem
k tomu, že se na poslední chvíli podařilo vyjednat mírné
zúžení silnice, která by tak měla řidiče méně svádět k
rychlé jízdě, nešlo tentokrát jenom o výměnu obrubníků,
podkladních vrstev a dlažby, ale chodník se asi 20 cm
posunul do strany směrem do cesty. Navíc bylo
podmínkou stavebního úřadu zvýšení odstupu chodníků
od úrovně silnice, tedy jejich zvednutí nejméně o 8 cm.
Výsledkem byla skutečnost, že opravený chodník
nenavazoval na vjezdy a přístupové cesty k domům.
Tento problém vyplul na povrch až v průběhu prací
a zastupitelé se operativně dohodli, že se obec bude
chovat stejně k sousedům po obou stranách. Co to
znamená? Obec má povinnost, pokud zasáhne do krajské
silnice, uvést vše do provozuschopného stavu. Stejně
tak, pokud na druhé straně naruší chodník nebo vjezd do
www.grymov.cz

domu, měla by zajistit navázání nového chodníku na
existující vjezdy a vstupy do domu.
Bohužel v té době někteří majitelé přilehlých domů již
na vlastní náklady provedli napojení vjezdů a vznikl tak
u nich dojem, že občanům není měřeno podle jednoho
metru. Za toto nedopatření se jim zastupitelé omlouvají.
Co z toho plyne? Tím hlavním ponaučením pro
budoucnost je asi to, že by majitelé přilehlých domů
měli mít možnost účastnit se přípravy opravy chodníků
ještě v době, kdy vzniká projekt. Z tohoto důvodu budou
v rámci přípravy dalšího pokračování oprav pozváni na
setkání s projektantem, aby vznesli své případné
připomínky.
Jak si můžete přečíst na předchozí straně, v letošním
roce bude oprava pokračovat v úseku od Hiklového dál
směrem ke kapli. Plán je opravit úsek chodníku
v hodnotě 500 tis. Kč, čímž obec maximálně využije
krajské dotace a dále až po dům Zbytovských vyměnit
alespoň obrubník. Proč? V letošním roce má proběhnout
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oprava silnice v naší obci. Dosud byla praxe taková, že
se v rámci výměny obrubníků opravovala jenom
poškozená část vozovky. Nově má ale obec povinnost
opravit přiléhající pás vozovky v šířce 1 metr! To
znamená, že se oprava každého běžného metru chodníku
prodraží přibližně o 400 Kč. Znamená to, že za stejné
peníze obec v budoucnu neopraví 100 metrů ale třeba jen
85. Pokud stihneme vyměnit obrubníky ještě před
chystanou opravou silnice, obci se to vyplatí, i když
budou po nějakou dobu chodníky opravené jen provizorně.

Pokud oprava chodníku zasáhne do silnice, musí se od
letošního roku opravit pás vozovky široký 1 metr!
Voda a vodné
Jednou z velkých výhod toho, že jsme napojeni na
radslavský vodovod, je dlouhodobě nízká cena vody ve
srovnání třeba s nedalekým Přerovem. Nevýhodou je
vyšší obsah dusičnanů, než povoluje hygienická norma.
Vzhledem k tomu, že obci Radslavice brzy skončí
výjimka a zatím se jí nepodařilo najít nový zdroj, který
by byl kvalitnější, začíná se vážně uvažovat o tom, že by
se připojila – a naše obec s ní – na přerovský vodovod.
Zatím je vše ve stádiu úvah, nic nebylo definitivně
rozhodnuto, ale dá se počítat s tím, že cena vodného do
budoucna bude růst. Cena radslavské vody byla na příští
rok stanovena na 17,10 za 1000 litrů. I tak je to velký
rozdíl proti tomu, co platí v Přerově (vodné v roce 2011
bylo 37 Kč).
Takže je čas připravovat se na dražší vodu, vyčistit
a prohloubit studny a začít zachytávat vodu ze střech.
Poplatky za odpady
Všecko zdražuje a teď ještě i ty popelnice. Bohužel je to
tak. Poslední změna poplatku za likvidaci odpadu
proběhla před 4 léty. Od té doby se průběžně zvyšoval
rozdíl mezi tím, co obec na likvidaci odpadů vybere od
www.grymov.cz

občanů a získá z recyklace, a tím, co musí zaplatit
odpadovým firmám. Nejde jen o odvoz popelnic, ale
také objemného odpadu (kontejner před hody), nebezpečného odpadu (sběrný vůz) a recyklaci (kontejnery na
plast a sklo).
Rok
2008 2009 2010 2011
Přijato v tis. Kč
51
53
59
62
Vydáno v tis. Kč
60
63
77
85
% výdajů pokryté
86
85
78
73
příjmy
Jak ukazuje tabulka, z 86 % nákladů, které příjmy
pokryly v roce 2008, klesl tento podíl v loňském roce až
na 73 %. Pokud by se výdaje v letošním roce nezvýšily,
pak by příjmy s poplatkem zvýšeným na 400 Kč pokryly
asi 93 % nákladů. Reálná výše nákladů přesahuje částku
500 Kč na občana a rok.
Cyklostezka Radslavice – Grymov
Každý, kdo jel v posledních letech na kole do Radslavic,
asi bude souhlasit, že je to velmi nepříjemný zážitek.
Dlažební kostky na okrajích cesty jsou vyvrácené, pod
náporem těžkých aut a traktorů je krajnice hrbolatá a ani
občasné asfaltové záplaty na jízdním komfortu moc
nepřidají. O to lepší zprávou je, že obec Radslavice
získala přibližně pětimilionovou dotaci na stavbu
cyklostezky, která se napojí na trasu Cyklostezky Bečva
poblíž mostu přes Bečvu.
V letech 2011-2013 přijde realizace této stavby (bez
výkupů pozemků a dotace) radslavský rozpočet na
1,6 milionu Kč. Zastupitelstvo obce Grymov rozhodlo na
základě žádosti našich sousedů přispět na tuto akci
částkou 150 tisíc Kč. Není to sice „naše“ cyklostezka,
ale občanům Grymova bude nepochybně sloužit.
Polní cesty
Ač se to možná nezdá, nové polní cesty byly dokončeny
už v září 2008. Tři roky údržbu vysázených stromů
a keřů zajišťoval Pozemkový úřad prostřednictvím najaté
firmy. Od letošního roku je péče o zeleň i cesty už plně
v režii naší obce. Na základě podnětu paní starostky
nechal v loňském roce Pozemkový úřad ještě před
předáním zeleně obci dosadit několik stromů a opravit
chráničky proti okusu zvěří.
Cesty, které mají v první řadě sloužit ke zpřístupnění
okolních zemědělských pozemků, se staly oblíbeným
místem i pro venčení psů, jízdu na kole nebo na bruslích.
Na obec již došly stížnosti na znečištění cesty bahnem,
a tak obec vyzvala uživatele okolních pozemků, aby
případné bláto, které z techniky odpadne, uklidili.
Pro řidiče traktorů totiž i na těchto cestách platí
stejné povinnosti jako na kterékoli jiné veřejné
komunikaci – mimo jiné je neznečišťovat.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Řízky na silnici
Více než tři hodiny trvalo, než se v pátek 4. listopadu
2011 podařilo zprůjezdnit cestu přes obec. Zablokoval
ji těžký přívěs s cukrovarskými řízky, který si na
hrbolaté silnici ulomil kola a vyvrátil se na bok.

Předvánoční posezení s důchodci
V sobotu 26. listopadu 2011 se v zasedací místnosti
obecního úřadu od tří hodin uskutečnilo už šesté předvánoční setkání dříve narozených občanů Grymova.
Foto Petra Zemánková

Letos setkání zahájilo vystoupení grymovských dětí.
Zpívali a přednášeli (na fotografii zleva) Terezka
a Janík Ptáčkovi, Míša Zemánek, Zuzanka Kučerová
a Terezka Zemánková. Akce se vydařila, o čemž svědčí
i fakt, že poslední spokojení účastníci odcházeli až po
osmé večer.
Mikuláš
V pondělí 5. prosince se na svou tradiční obchůzku po
Grymově vydal svatý Mikuláš, anděl a čert. Cestou ze
mlýna navštívili Zuzanku Kučerovou, Aničku Gelovou,
Danečka a Martínka Grée, Míšu a Terezku Zemánkovy
a Adámka a Davídka Řezníčkovy.

Stopy po přívěsu jsou na silnici i chodníku stále patrné.
Naštěstí v době nehody na autobusové zastávce nikdo
nestál, takže se celá událost obešla bez zranění.
www.grymov.cz

Na zpáteční cestě se družina zastavila i na obecním
úřadě a v knihovně.
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Grymovská podkova, Grymovský pohár
a Velká cena vytrvalců Olomouckého
kraje 2011
Za účasti 90 běžců se v sobotu 29. října 2011
uskutečnil II. ročník přespolního běhu Grymovská
podkova, který závodníky zavedl na dostihovou dráhu
do Radslavic a zpátky do Grymova. Zvítězil David
Pelíšek, Petr Kučera z pořádajícího SK Salix Grymov
doběhl třetí. Mezi ženami zvítězila radslavská Jarmila
Palíšková, která běhá v barvách Salixu Grymov.

Foto www.salixgrymov.cz

Foto www.salixgrymov.cz

Foto www.salixgrymov.cz

Foto www.salixgrymov.cz

Foto www.salixgrymov.cz

Závod byl zároveň posledním podnikem třídílného
seriálu běžeckých závodů Grymovský pohár, kterého se
celkem zúčastnilo přes 300 běžců. Mezi muži se
absolutním vítězem jeho prvního ročníku stal domácí
Petr Kučera před Petrem Bětíkem ze Sokola Opava
a Josefem Sedláčkem z V.I.K. Kamík-Tučapy. Jarmila
Palíšková skončila v kategorii žen druhá za vítěznou
Marií Hynštovou z AHA Vyškov. Třetí byla Libuše
Michalická z Fortexu Moravský Beroun.
www.grymov.cz

Velkého úspěchu dosáhli běžci SK Salix Grymov v seriálu běžecký závodů Velká cena vytrvalců Olomouckého kraje 2011. V kategorii muži do 39 let zvítězil
Petr Vymazal a Petr Kučera obsadil 3. místo. Jarmila
Palíšková vyhrála mezi ženami v kategorii 35-44 let.
Podrobné výsledky všech závodů najdete na adrese
www.salixgrymov.cz.
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Oprava chodníků
Opravu chodníků od domu Ing. Františka Marka po
dům Ing. Václava Martínka provedla v průběhu
listopadu a prosince firma Delta Polkovice. Na akci
v celkové hodnotě 523 tisíc Kč přispěl dotací 222 tisíc
Kč Olomoucký kraj z Programu obnovy venkova 2011.

Turnaj ve stolním tenise
V sobotu 17. prosince 2011 proběhl na Vrbovci turnaj
ve stolním tenisu. Z domácích hráčů skončili na
3. místě Petr Kučera a Ladislav Ptáček. Vítězství si odvezla Terezie Kroupová, která ve finále porazila
Zdeňka Kuču. Oba finalisté hráli v barvách Sokola
Vlkoš. Turnaje se zúčastnilo osm hráčů.
Foto www.salixgrymov.cz

Přehled akcí na grymovském sportovišti
V roce 2011 se na sportovišti uskutečnily tyto akce:
 Pravidelné zápasy SK Grymov v malé kopané
 1. Zimní běh podél Bečvy (leden, 92 běžců)
 3. Grymovská desítka (březen, 121 běžců)
 1. Turnaj dvojic ve stolním tenisu (duben)
 Dětský den (červen, přes 30 dětí)
 Turnaj dvojic v tenisu (červen)
 Turnaj v plážovém volejbalu (červenec, 5
týmů)
 Turnaj v tenisu (srpen)
 Turnaj v plážovém fotbalu (srpen)
 Prázdninové loučení (srpen)
 2. Grymovská podkova (říjen, 90 běžců)
 Předvánoční turnaj ve stolním tenisu (prosinec,
8 hráčů)
V nejbližší době se chystá:



21. 1., 11,00: 2. Zimní běh kolem Bečvy
3. 3., 11,00: 4. Grymovská desítka

Přijďte v sobotu povzbudit závodníky nebo si sami
zaběhat! Občerstvení a zajímavý program zajištěn.
Grymovský zpravodaj, říjen–prosinec 2011, číslo VI/15, vydává Obec Grymov, náklad 70 ks. Redaktor: Ing. Ladislav Ptáček.
Fotografie: titulní strana DENÍK/Milena Jínová, dále pokud není uvedeno jinak, L. Ptáček. Neprodejné. S dotazy, připomínkami
a náměty přijďte do knihovny každé pondělí od 18 do 20 hodin, nebo je pošlete na mailovou adresu ladaptacek@email.cz.
Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou úpravou. Další informace najdete na obecních stránkách www.grymov.cz

