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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Slyšíte to ticho? Zatímco se pracuje na mostě a na
silnici do Kozlovic, vrátila se naše obec skoro o sto
let zpátky. Silnice, spojující Grymov s cestou
z Radslavic do Prosenic, byla postavena v roce
1913 a cesta do Kozlovic vznikla až v roce 1927. Do
té doby spojovaly Grymov s okolím jen polní cesty.
A tak se zase stávají věci dlouho nevídané. V těchto
dnech na téměř nepoužívané silnici občas potkáte
užovku, můžete si otevřít okno nejen do zahrady, ale

klidně i k silnici a uslyšíte zpěv ptáků. A na hody?
To snad bude slyšet i pana faráře, který tak nebude
muset chvílemi čekat, až projede náklaďák.
Je to výjimečný čas, který nám všem brzo skončí a
zase obrazně řečeno „poskočíme“ v čase o sto let
dopředu, do našeho jednadvacátého století. Ale
nezoufejme, cesty se u nás přece spravují tak, aby
byl za pár let zase důvod je zavřít, takže se na
nějaké objížďky určitě můžeme těšit i v budoucnu.

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Zastupitelstvo obce Grymov se sešlo ve dnech 20.
února, 11. dubna a 4. června. Z nejzajímavějších
bodů vybíráme.
Rozpočet obce na rok 2012
Obecní rozpočet na letošní rok byl schválen jako
vyrovnaný v celkové výši 1 415 tis. Kč. Svou
strukturou se nijak neliší od rozpočtů minulých let.
Na investice do obecního majetku je v rozpočtu
částka 635 tisíc Kč. Z ní bylo 150 tisíc Kč
vyčleněno na podporu výstavby cyklostezky do
Radslavic, 30 tisíc Kč na projekční práce spojené
s opravami chodníků, 35 tisíc na projekty spojené
s úpravou návsi a 420 tisíc Kč na vlastní opravy
chodníků. Z dalších výdajů tvoří významnou
položku likvidace odpadů – 90 tis. Kč.
Zastupitelstvo rovněž odsouhlasilo příspěvek 9 tisíc
Kč na Mikroregion Pobečví, 6 tisíc Kč na aktivity
SK Salix Grymov a 3 tisíce Kč na Centrum
setkávání.. Schválený rozpočet byl vyvěšen na
vývěsce a na webových stránkách obce.

Místní akční skupiny. Místní akční skupiny
rozdělují
prostředky
z programu
Leader.
V minulých letech z tohoto programu obec získala
traktorek na sečení. V loňském roce pak díky
aktivitě Mikroregionu zase získala dotaci na
pořízení sněžné frézy.
Starostka obce informovala, že se 14. července
v Radvanicích uskuteční už 6. ročník tradiční akce
MR Pobečví Hry bez hranic, v níž soutěží
pětičlenná družstva z jednotlivých obcí. Starostka
vyzvala občany k účasti na této akci.
Podzimní zasedání Mikroregionu Pobečví bude
hostit naše obec.

Regionální značka Moravská Brána
Zastupitelé projednali návrh na zařazení území obce
do působnosti regionální značky Moravská Brána
regionální produkt. Výrobci, kteří by chtěli své
produkty nabízet pod touto ochrannou značkou, tak
mají od letošního roku možnost.

Likvidace škod po autohavárii
V sobotu 18. února byl v důsledku havárie kamionu
přeražen sloup elektrického vedení, poškozeno
veřejné osvětlení, rozhlas a strženy nástřešní
sloupky na stodolách. Obec vstoupila do jednání
s pojišťovnou Kooperativa, která škody likviduje.
Vzhledem k průtahům v jejich likvidaci obec
uhradila opravu obecního osvětlení ve výši
14958 Kč firmě Elektropráce Zdeněk Bém, která
opravu provedla, a následně bude tuto částku
vymáhat po pojišťovně sama. Na červnovém
zastupitelstvu starostka informovala, že tato částka
velmi pravděpodobně nebude pojišťovnou uhrazena
v plné výši.

Zprávy z Mikroregionu Pobečví
Obec Grymov schválila návrh na vystoupení
Mikroregionu Pobečví z Místní akční skupiny
Záhoří Bečva a zároveň na vstup naší obce do této

Demolice č.p. 8
Na dubnovém zastupitelstvu starostka obce
informovala o průběhu jednání s jednatelem firmy
PAHAMONT, Ing. Hammingerem o provedení
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podrcení stavebního odpadu po demolici čp. 8.
Společnost PAHAMONT termín 31. 3. 2012
nedodržela. V dubnu proběhlo další jednání, jehož
výsledkem nakonec bylo, že počátkem června
skutečně došlo ke skrývce ornice, vytěžení
a podrcení uložené stavební suti. K dokončení akce
zbývá odvézt vytříděné velké kusy, drť rozhrnout,
zhutnit a překrýt ornicí.
Informace HZS
Starostka obce informovala o tom, že je nutné ve
spolupráci s majitelem vodovodu provést kontrolu
funkčnosti hydrantů a pověřila zástupce SDH pana
Pavla Tallu, aby tuto kontrolu zajistil.
Informace z Honebního společenstva
Prosenice
Starostka ocenila práci, kterou členové HS
vykonávají ve svém volném čase pro přírodu
a informovala o skutečnosti, že se v katastru obce
začal vyskytovat nový živočich – psík mývalovitý.
Jednání k Cyklostezce Bečva
Místostarosta obce informoval o jednání starostů
obcí a měst kolem dolní části Cyklostezky Bečva.
Na základě vznešených připomínek k hustému
provozu a nevyhovující šířce cyklostezky přislíbil
primátor Přerova, že projedná možnost rozšíření
cyklostezky v tomto úseku s novým vedením
podniku Povodí Moravy.
Obsazení místa účetní
Výběrové řízení na účetní proběhlo 29. února 2012.
Výběrová komise ve složení starostka Magda Holá,
místostarosta Ing. Ladislav Ptáček a členka
zastupitelstva Mgr. Marta Ryšánková vybrala ze tří
úchazeček na místo účetní paní Ivanu Martinkovou
z Grymova z č.p. 22.
Vyčištění kanálových vpustí
Zastupitelé pověřili starostku obce na dubnovém
zastupitelstvu, aby urgovala u SÚS OK vyčištění
kanálových vpustí a dotázala se na úklid – zametení
silnice. Kanálové vpusti byly vyčištěny v průběhu
května. Na červnovém zastupitelstvu upozornili

občané na nečistoty v kanálových šachtách. Po
provedení kontroly šachet mezi Ptáčkovým
a Ministrovým pracovníky VaK a místostarostou
obce byly zjištěny na dně několika šachet části
betonových rámů původních šachet, které bude
třeba v nejbližší době ručně odstranit.
Zasypání nových chodníků pískem
Starostka obce informovala na únorovém zasedání
o jednání se zástupci firmy Delta Polkovice, ve věci
zasypání nové dlažby pískem. Firma nakonec tyto
práce dokončila v květnu.
Hody
Starostka obce informovala o tom, že hody
proběhnou v neděli 24. 6. 2012, kdy se v 11 hodin
uskuteční slavnostní hodová mše. V týdnu před
hody bude přistaven kontejner pro svoz objemného
odpadu. V případě potřeby bude kontejner přistaven
i opakovaně.
Oprava chodníků
Na konci března proběhlo výběrové řízení na
opravu zbytku chodníků na návsi. Do soutěže se
přihlásili 3 dodavatelé. S nejnižší nabídkou nakonec
zvítězila společnost Strabag.
Na červnovém zasedání informovala starostka obce
o tom, že dotace na opravu dalšího úseku chodníků
z Programu obnovy venkova Olomouckého kraje
obci nebyla přiznána. Po projednání s přítomnými
občany bylo nakonec upuštěno od původního
záměru vyměnit pouze obrubníky, protože hrozilo
jejich vyvrácení nákladními automobily ještě před
tím, než by byly chodníky kompletně opraveny.
Z tohoto důvodu bylo dohodnuto pokračovat dále
v opravách v celé šířce chodníku v takovém
rozsahu, pokud to obecní prostředky dovolí.
Audit hospodaření obce za rok 2011
Starostka obce na únorovém jednání zastupitelstva
informovala o tom, že proběhl audit hospodaření
obce za předchozí rok. Audit provedli pracovníci
krajského úřadu a v hospodaření obce nezjistili
žádné nesrovnalosti.

2

leden–červen 2012

:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Čištění odpadních vod
První jarní den, 21. března 2012 proběhlo
v zasedací místnosti obecního úřadu diskusní
setkání se zástupcem odboru zemědělství
Magistrátu města Přerova Ing. Maškem. Setkání se
zúčastnilo asi 20 grymovských občanů. Z bohaté
diskuse vybíráme hlavní body:
 Jímky, neboli žumpy, se dnes nesmí vyvážet
na pole, ale pouze na ČOV do Henčlova.
Službu zajišťuje přerovský VaK, který
k tomu má potřebná oprávnění a občanům
vydává příslušné potvrzení, které by měla
kontrolovat obec při placení stočného. Tato
potvrzení může požadovat rovněž Česká
inspekce životního prostředí nebo místně
příslušný vodoprávní úřad, což je v našem
případě Magistrát města Přerova. V případě
neplnění povinností hrozí pokuta až 50 000
Kč.
 Každý vlastník nemovitosti je podle par.
125 stavebního
zákona
povinen
mít
ověřenou dokumentaci stavby, samozřejmě
včetně dokumentace jímky, septiku nebo
domovní čistírny odpadních vod.
 Septik se musí pravidelně vyvážet, jinak se
zanese kaly a přestává správně fungovat,
tedy přestává odpadní vodu čistit.
 Proražení přepadu z jímky (žumpy) přímo
do kanalizace je porušení stavebního
i vodního zákona. V případě zjištění hrozí
vysoké pokuty.





Producent odpadních vod, tj. každá
domácnost, má povinnost mít buď platné
povolení k nakládání s odpadními vodami
(majitelé ČOV a septiků, kteří vody
nevypouštějí do obecní kanalizace) nebo
smlouvu o odvádění odpadních vod
(majitelé ČOV a septiků, kteří vody
vypouštějí do obecní kanalizace). Povinnost
se nevztahuje na majitele jímek (žump),
u kterých má tuto povinnost firma, která jim
odpadní vody vyváží.
Kaly ze septiku by měly být vyvezeny
nejméně 1x za 2-3 roky, jímky by měly být
vyváženy pravidelně, nejméně 1 x za rok.

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Dne 20. Května 2012 se Iloně Tallové narodila
dcera Světlana. Milá Světlanko, vítáme Tě
v Grymově a ať se Ti tu líbí!
Dne 23. ledna 2012 oslavila 70 let paní Marie
Svozilová, 23. dubna 2012 se paní Marie Bařinová
dožila 85 let a 15. června se 85 let dožila paní

Františka Soušková. Všem oslavenkyním přejeme
pevné zdraví do dalších spokojených let.
Od ledna do června se do obce přistěhovali Eva a
Šárka Vaňkovy, Vladimír Petrovský, Miroslav
Václavík a Miroslav Gréé. Ve stejném období se
odstěhovali Jan Nitka, Anna Gelová, Lucie
Chlebovská a Nikol Váchová.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Ze zprávy Policie ČR za loňský rok
Za rok 2011 byly na území naší obce spáchány
čtyři trestné činy, které šetřila Policie ČR. Dále
zde policie šetřila jeden přestupek.
Policie upozorňuje, že v loňském roce došlo
v Přerově k několika případům obtěžování
nezletilých dětí staršími muži. Vyzývá rodiče, aby
své děti poučili, že nemají v žádném případě
s takovými lidmi nastupovat do dopravních
prostředků, cokoli od nich přijímat, například
peníze či sladkosti a v případě, že se s podobným
člověkem setkají, nahlásit to na policejní linku
158.
Dále policie upozorňuje na vykrádání osobních aut
a rekreačních objektů, které narostlo koncem
loňského roku. Je v zájmu každého občana, aby
cenné věci nenechával na viditelných místech, kde
působí jako lákadlo pro pachatele. Svůj majetek by
měli dostatečně zabezpečit a co nejvíce tuto
trestnou činnost ztížit.
Opakovaně také dochází k případům, kdy jsou
okradeni senioři. Pachatelé se zpravidla pod
různými záminkami, jako je prodej zboží nebo
nabídka služeb vetřou do domu starších občanů,
odlákají jejich pozornost a v nestřeženém
okamžiku ukradou finanční hotovost, šperky
a další cennosti. Policie doporučuje, aby v případě
zjištění podezřelých osob a podomních prodejců
občané neprodleně zavolali na linku 158 a ohlásili
to Policii ČR.
Právní pomoc dlužníkům
Bezplatná insolventní poradna v Olomouci nabízí
pomoc s oddlužením domácnostem i podnikatelům. Rady a pokyny jsou poskytovány zdarma,
v případě, že zájemce chce zpracovat kompletní
návrh na oddlužení, účtuje za tuto službu odměnu
ve výši 3-5 tisíc Kč.
Kontakt:
Bezplatná insolventní poradna

Litovelská 15
772 00 Olomouc
Tel. 734 203 810, otevřeno Po-Pá 9-15 hodin.
Hasiči radí, jak zabránit požárům
Zejména v době, kdy neprší a vládnou vysoké
teploty, velmi narůstá riziko vzniku požáru. Hasiči
proto zveřejnili jednoduché zásady, jejichž
dodržování toto riziko výrazně snižuje.
 Nekouřit na polích a v lesích
 Nenechávat zapalovače za sklem
automobilů
 Nerozdělávat v lese a volné přírodě ohně
 Nevypalovat trávu
 Velmi opatrně manipulovat s hořlavými
kapalinami
 Poučit o zásadách bezpečnosti děti
Úklid kaple
Úklid kaple a jejího okolí se uskuteční ve čtvrtek
14. června od 17 hodin. Všichni občané jsou
srdečně zváni. Drobné občerstvení zajištěno.
Program hodových oslav
Sobota 23. 6. 2012
V rámci předhodových oslav se v sobotu
23. června uskuteční II. ročník turnaje v plážové
kopané. Začátek ve 14 hodin, hrají čtyřčlenná
družstva, která se k účasti mohou přihlásit ve
stánku občerstvení na hřišti do středy 20. června.
V sobotu 23. června se v areálu na hřišti uskuteční
od 20 hodin rovněž předhodová zábava. K tanci
a poslechu hraje DUO YMPERIA.
Neděle 24. 6. 2012
Od 8 hodin bude v obci vyhrávat Moravská
Veselka. Hodová mše v kapli se uskuteční od
11 hodin.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Schůze hasičského okrsku
V pátek 3. února 2012 hostila zasedací místnost
obecního úřadu od 17. hodin schůzi hasičského
okrsku. Zástupci dobrovolných hasičů z okolních
obcí hodnotili úspěšný rok a kromě jiného vyzývali
místní dobrovolné hasiče, aby obnovili svou
činnost.

dvojitý sloup elektrického vedení. Řidiči ani
nikomu jinému se naštěstí nic vážného nestalo.

Havárie
V sobotu 18. 2. 2012 v pět hodin ráno havaroval na
zledovatělé silnici od Kozlovic plně naložený
kamión, který v zatáčce při vjezdu do obce dostal
smyk, poničil plot u domu Zbořilových a přerazil
5
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Grymovská desítka
Za rekordní účasti 170 závodníků se v sobotu
3. března uskutečnil již čtvrtý ročník běžeckých
závodů Grymovská desítka. V hlavním závodu
startovalo 120 běžců a v Malé ceně mladých
vytrvalců běželo 50 dětí. Celkovým vítězem se stal
Tomáš Bláha (AK Adice Kroměříž) před Davidem
Pelíškem (AK Olomouc) a Petrem Kučerou
(pořádající SK Salix Grymov). V kategorii žen
zvítězila Jarmila Palíšková (SK Salix Grymov) před
Miroslavou Hanákovou (Sokol Bučovice) a Marií
Hynštovou (AHA Vyškov).
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Setkání kolem vod
Setkání k problematice odpadních vod se zástupcem
přerovského magistrátu Ing. Maškem se uskutečnilo
v zasedací místnosti obecního úřadu dne 21. března
2012.
Další podrobnosti o proběhlé diskusi čtěte na str. 3.

Klepání
Tradice velikonočního klepání nebyla přerušena ani
v letošním roce, ale příští rok bude potřeba řady
klepačů rozšířit. Kluci díky!

Oprava mostu a silnice do Kozlovic
Od května probíhá velmi důkladná oprava mostu
přes Bečvu, který to velmi potřeboval. Po
odfrézování svrchního asfaltového koberce bylo
odstraněno i staré zábradlí a všechno ostatní kromě
základní betonové desky. Aby bylo vyrovnáno její
pronešení, byla přidána nová vrstva betonu
v tloušťce 15 – 25 cm. Rekonstruované byly také
části silnice přiléhající k mostu. K jeho zprovoznění
má dojít koncem července, kdy si znovu budeme
muset zvyknout na tisíce aut projíždějících denně
pod našimi okny.
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Zbourání č.p. 8
Na přelomu května a června se na pozemek u č.p.
8 vrátila dodavatelská firma, aby napravila zjištěné
nedostatky. Více viz str. 1.

Den dětí
V neděli 3. června ožilo grymovské hřiště
pohádkovými postavami a křikem asi 40 dětí.
Tradiční dětský den proběhl i přes nepříznivou
předpověď počasí k velké spokojenosti všech
zúčastněných. Dík za povedenou akci patří všem
večerníčkovým postavám a především Romaně
Zavadilové ze SK Salix Grymov.
Grymovský zpravodaj, leden – červen 2012, číslo VII/16, redakční uzávěrka 11. 6. 2012, vydává Obec Grymov, náklad 70 ks.
Redaktor: Ing. Ladislav Ptáček. Neprodejné. Se svými 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.
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