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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Je konec listopadu a za pár týdnů tady máme čas
Vánoc. Do té doby nás čekají dvě slavnostní akce.
Tou první je tradiční beseda s důchodci, která se
uskuteční již tento čtvrtek. Letos ji zpestří
vystoupení dětí i promítání historických fotek.
Druhá akce nás čeká příští sobotu 1. prosince, kdy
budeme v půl páté u kaple rozsvěcet vánoční strom.

Znít k tomu budou vánoční koledy v podání
Hanáckého Prosénku a náves provoní svařené víno.
Přijďte se podívat a popovídat si se sousedy.
A proč vlastně rozsvěcíme strom u kaple a ne u
obecního úřadu jako dříve? Hlavně proto, že taková
slavnost patří do skutečného centra obce, na náves
ke kapličce.

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období se uskutečnila čtyři jednání
zastupitelstva obce, a to 30. 7., 10. 9., 29. 10. a 16.
11. 2012. Z hlavních bodů jednání vybíráme:
Oprava chodníků
Na jednání 30. 7. byly schváleny vícenáklady, které
vznikly v souvislosti s opravou chodníků v úseku
mezi Hiklovým a Pluhařovým. Konkrétně se
jednalo o pořízení jiného typu kanálových vpustí,
než bylo původně plánováno. zastupitelstvo se
rovněž usneslo, že první se budou opravovat
chodníky, pak vjezdy a nakonec budou uhrazeny
náklady na opravu vjezdů občanům, kteří si je na
obecních pozemcích provedli ve vlastní režii.
Celkové náklady na opravu chodníků, kterou
provedla firma Strabag činily 422 tisíc Kč a byly
plně uhrazeny z obecního rozpočtu.
Demolice na čp. 8
Na červencovém jednání oznámila starostka obce,
že firma Pahamont přislíbila odstranit hromadu
nadrcené stavební suti do konce srpna. Vzhledem
k tomu, že se tak nestalo a na urgence ze strany
obce firma nereagovala, byl jí zaslán dopis stanovící
jako konečný termín dokončení opravy 26. listopad
2012. Zastupitelé se usnesli, že nebude-li do tohoto
termínu oprava dokončena, bude obec požadovat po
dodavateli uhrazení smluvní pokuty.
Kompostéry
Na základě provedeného průzkumu mezi občany se
obec zapojila do společného projektu Mikroregionu
Pobečví a objednala kompostery.

Poděkování
Starostka obce poděkovala všem občanům, kteří se
aktivně zúčastnili úklidu kaple a jejího okolí před
hodovými oslavami.
Starostka rovněž poděkovala Lence Zbytovské,
Kateřině Vitoslavské a Lence, Petře a Janě
Martinkovým za vzornou reprezentaci obce na
Hrách bez hranic, které v Radvancích pořádal
Mikroregion Pobečví. Na zářijovém jednání
poděkovala Lence Zbytovské, Janě a Petře
Martinkovým a Lence Martinkové za reprezentaci
obce při akci Vaření na otevřeném ohni ve Lhotě.
Hospodaření obce
Na zářijovém jednání informovala starostka
o výsledcích dílčího přezkoumání hospodaření obce
pracovníky kraje. Při kontrole nebyly zjištěny žádné
závady.
Na zasedání v říjnu informovala starostka obce
o převedení částky 100 tisíc Kč z termínovaného
vkladu úročeného 0,5 % na běžný účet (úrok
1,4 %).
Na jednání 29. 10. 2012 informovala starostka
o získání dotace na opravu chodníků na návsi
z programu Leader ve výši 247 tisíc Kč. Oprava
proběhne do 10. 6. 2013 v úseku od domu
Vitoslavských po kapli, včetně přilehlého parčíku.
Dále informovala o tom, že obec nabídla
k odprodeji obecní buňku, která byla na hřišti.
Buňka byla prodána za 12 tisíc Kč.
Na listopadovém jednání zastupitelstvo schválilo tři
směrnice týkající se odpisů majetku, jeho
přeceňování a pohledávek.
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Kontrola stavu hasičské jednotky
Starostka informovala o závěrech kontroly, kterou
provedl zástupce HZS z Přerova. Je nutné nechat
proškolit 2 velitele, 2 strojníky a předložit doklady
o zdravotní způsobilosti členů jednotky.

Parkování traktoru ve stodole čp. 8
Zastupitelstvo souhlasilo s parkováním traktoru
pana Bachleta v obecní stodole na čp. 8. Traktor
bude v zimě zajišťovat nezbytnou údržbu obecních
komunikací.

:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Opravy chodníků – co a proč se
chystá
V minulých měsících proběhla další část oprav
chodníků, tentokrát v úseku od Hiklového po
Pluhařovo. Vzhledem k tomu, že bylo podle normy
nutné chodníky zvednout, bylo někde nezbytné
i nově udělat celé vjezdy. To byl případ
u Špalkového. Další vjezdy byly opravovány na
základě dohody mezi firmou Strabag, která veškeré
práce prováděla, a majitelů přilehlých domů.
Vzhledem k tomu, že na druhé straně cesty obec na
svých pozemcích opravila pouze chodníky a opravy
vjezdů si zajišťovali občané na vlastní náklady,
dohodlo se zastupitelstvo na svém jednání dne
30. 7. 2012, že v první řadě dokončí opravu
chodníků až po dům Zbytovských a ve druhé řadě
bude řešit i opravy vjezdů. Majitelům domů, kteří si
zajistili opravy vjezdů sami, budou prokázané
náklady proplaceny.
V průběhu října se podařilo získat 80% dotaci na
opravu další části návsi, konkrétně v úseku od domu
Vitoslavských po kapličku, včetně úpravy jejího
okolí. V tomto případě je v projektu zahrnuta
i oprava vjezdů, která byla součástí projektu a je na
ni vydané platné stavební povolení.
Jaký bude tedy další postup? V první fázi na jaře
2013 bude z dotace ve výše jmenovaném úseku
rekonstruován chodník, vjezdy a prostranství kolem
kaple. Zároveň bude podána žádost o dotaci na
dokončení rekonstrukce chodníku od Pluhařového
po dům Zbytovských. Ve druhé fázi, pokud se
podaří získat 50% dotaci, bude provedena
rekonstrukce chodníků i vjezdů v tomto úseku.
Pokud dotaci nezískáme, provedeme na vlastní
náklady jen rekonstrukci chodníků. (Důvodem je
povinnost opravit 1 metr široký pás silnice
přiléhající k chodníkům. Se správcem komunikace
bylo dohodnuto, že tuto opravu nebude požadovat

dokud nebude celá silnice v obci řádně opravena.)
Ve třetí fázi budou dokončeny opravy zbývajících
vjezdů a majitelům domů, kteří si opravy provedli
sami, budou obcí proplaceny prokazatelné náklady.
Osmička
Příběh demolice domu č.p. 8 se snad přiblížil ke
svému závěru. Po reklamaci kvality provedených
bouracích prací v prosinci roku 2011 měl dodavatel,
firma Pahamont z Brna, termín na odstranění vad do
konce března. Do té doby měla uložený materiál
znovu odkrýt, podrtit, uložit, zhutnit a překrýt do
výše 25 cm ornicí. Pahamont ale na přelomu května
a června udělal jen první část. Po řadě urgencí firma
přislíbila opravu dokončit do konce srpna, což se
však nestalo. Nakonec nezbylo než pohrozit
předáním celé záležitosti právníkovi. Pahamont se
zavázal opravu dokončit do konce listopadu.
Potkani
Na listopadovém jednání zastupitelstva přišli
občané s tím, že se v letošním roce velmi
rozmnožili potkani. Tito nevítaní hosté se stahují
z polí a kanalizace do blízkosti domů. Obec situaci
konzultovala s deratizátorem, který doporučil
jednak do obecní kanalizace umístit závěsné
návnady a jednak vyzvat občany, aby položili
v okolí svých domů otrávené návnady. Pro každý
dům bude připraven půlkilový balíček, který si
majitelé mohou oproti podpisu vyzvednout na
obecním úřadě. Deratizátor zdůraznil, že smysl má
pouze plošný zásah, tedy pokud návnady položí
všichni nebo drtivá většina domácností.
Podjezd pod mostem
Když se opravoval most přes Bečvu, asi nejen
cyklisté doufali, že se konečně vyřeší podjezd pro
pěší a cyklisty. Poté, co byla v rámci stavebních
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prací snížena kamenná dlažba a vybetonován pilíř
můstku přes radslavský potok, zdálo se, že je jen
otázkou dní či týdnů, kdy bude konečně možné
bezpečně a pohodlně most podjet. Stavební práce
ale skončily a nic se nestalo. O tom, jak je současný
stav nebezpečný svědčí i smrtelný úraz, který zde
utrpěl 69letý cyklista ze Vsetínska. Při sjíždění pod
most přeletěl přes řidítka, narazil hlavou na dlažbu
a na místě zemřel.
Jaké jsou vyhlídky? Přemostění potoka a nájezd
zatím nejsou dořešeny ani projekčně, není na ně
vystavené stavební povolení ani nejsou peníze na
jejich výstavbu.
Kdy tedy budou moci pěší, in-line bruslaři a cyklisté
bezpečně pod mostem podjet? Těžko říct, ale určitě
to není otázka týdnů, snad měsíců a ne let.

Co všechno máme v kanalizaci
Na základě podnětu od občanů provedla v červenci
obec kontrolu stavu kanalizačních šachet.
I když zjistila, že nic nebrání volnému odtoku
splašků, přesto odhalila některé závady.
V jedné z šachet v centru obce byly zjištěny lidské
výkaly, což znamená, že se v některém z okolních
domů je nefunkční septik nebo netěsnící jímka.
Další závada byla zjištěna v šachtě poblíž místa, kde
v zimě havaroval kamion. V šachtě je dosud cítit
ropné produkty, které zde i přes zásah hasičů
částečně vsákly do země.
Kontrolu provedl Pavel Talla, kterému pomáhali
Martin Kopecký (čp. 40) a David Gücklhorn
(čp. 26).

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
16. 7. 2012 zemřela paní Anežka Martinková
z č.p. 10. Nezapomeneme.
Dne 4. 8. 2012 se provdala Kamila Václavíková
z č.p. 57 a vzala si Radima Nedbala. Radim

Kadleček (č.p. 7) se 25. 8. 2012 oženil s Kamilou
Zdráhalovou.
Oběma novomanželským párům přejeme hodně
štěstí a spokojenosti.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Beseda s důchodci
Ve čtvrtek 22. listopadu od 16 hodin proběhne
již tradiční předvánoční setkání se seniory. Těšit se
mohou na vystoupení dětí, setkání s přáteli,
povídání se starostkou o tom, co je nového v obci,
občerstvení a promítání historických fotografií.
Příprava Adventního svícení
Pokud chcete pomoci se zdobením vánočního
stromu, přijďte prosím tuto sobotu, 24. 11. 2012
v 9,30 hodin ke kapli.
Adventní svícení u kaple
V sobotu 1. prosince se od 16,30 hodin uskuteční
slavnostní rozsvěcování vánočního stromu.
Letos poprvé nebude svítit smrk u obecního úřadu,
ale lípa u kaple. K slavnostní atmosféře přispěje
vystoupení dětí z Prosénku. Přijďte ochutnat
svařené víno, popovídat se sousedy a pohodově
zahájit letošní advent.

Přijďte mezi hasiče
Na základě výsledků kontroly obecní hasičské
jednotky vyzývá obec zájemce o zapojení do
obecní jednotky – muže i ženy od 15 do 100 let.
Potřebnost této jednotky se nejlépe ukázala v době
povodní. Díky jejímu zachování má obec možnost
pořídit si potřebnou techniku a být v této oblasti
pokud možno soběstačná. Pokud se jednotku
nepodaří v obci udržet, bude se muset spoléhat na
některou ze sousedních obcí.
Ořez větví
Obec vyzývá majitele pozemků, které přiléhají
k veřejným komunikacím, aby zajistili ořez
a odklizení větví stromů a keřů, které do
komunikací zasahují. Týká se to cesty na Vrbovec
i zpevněných a nezpevněných polních cest v obci.
Tato povinnost je daná zákonem a majitel
pozemku na kterém dřevina koření, je zodpovědný
za případné škody na majetku a zdraví, které
způsobí větve zasahující do veřejných cest.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Turnaj v plážové kopané
V sobotu 23. června proběhl na hřišti druhý ročník
turnaje v plážové kopané. Nejlepším z pěti
zúčastněných družstev byla Moštěnka, která tak
úspěšně obhájila své vítězství z loňska.

Tenisový turnaj seniorů
V předhodovém týdnu proběhl tenisový turnaj
seniorů ve čtyřhře. Zvítězil organizátor turnaje
Antonín Zamazal se svým deblovým partnerem.
Turnaje se zúčastnil i otec Radka Štěpánka,
čerstvého vítěze Davis Cupu.

Tovačově. V sobotu 30. června předvedl ukázku
lidových tradic a bohatě zdobených krojů. Na závěr
si mohli přítomní diváci vyzkoušet své taneční
umění a zatančit si se členy souboru.

Radvanské Patování a Matování
V sobotu 14. července se v Radvanicích uskutečnila
tradiční akce Mikroregionu Pobečví – Hry bez
hranic, s podtitulem Radvanské Patování a Matování. Těší nás, že díky šestici odvážných dívek
byl mezi družstvy zastoupen i Grymov. Děkujeme!

Vystoupení Hanáckého souboru
Jednou z akcí, která se letos v létě uskutečnila na
hřišti, bylo vystoupení hanáckého souboru Hatě
4
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Půlmaratón
V sobotu 18 srpna 2012 se v Grymově běžel
I. ročník půlmaratonu. Závod byl součástí Velké
ceny vytrvalců Olomouckého kraje a Grymovského
poháru. Vytrvalce čekaly za palčïvého slunečného
počasí dva rovinaté okruhy. Zvítězil Jaroslav
Martínek (Trisk Olomouc) před naším Petrem
Kučerou a Tomášem Resnerem (Olomouc).
V kategorii žen zvítězila Jarmila Palíšková
z pořádajícího SK Salix Grymov.

Tenisový turnaj
Další ročník tenisového turnaje ve dvojhře proběhl
v sobotu 28. července 2012. Vítězem se stal Marek
Zemánek, který ve finále zdolal Jar. Bouchala. Na
třetím místě skončili společně David Onyščuk
a hlavní organizátor turnaje Libor Zemánek.

Turnaj ve stolním tenisu hráčů 50+
V sobotu 25. 8. 2012 se v Grymově hrál turnaj ve
stolním tenise v kategorii nad 50 let. Zvítězil
K. Kvítek, druhý byl J. Špaček a na 3. místě skončil
L. Kuča. Pořadí na dalších místech: 4. A. Zamazal,
5. M. Gela, 6. E. Hyneček, 7. L. Vitoslavský,
8. I. Pokorný, 9. J. Bouchal, 10. Zd. Žamboch.
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kraj (7,5 %), Nezávislá volba (7,5 %), DSSS (5 %),
SPO Zemanovci (5 %), Moravané (2,5 %), SSO
(2,5 %).

Zasedání MR Pobečví
V úterý 25. 9. 2009 se na obecním úřadě sešli na své
valné hromadě zástupci obcí sdružených
v Dobrovolném svazku obcí Mikroregion Pobečví.
Kromě jiného řešili plán své činnosti na příští rok
a podání žádosti na ministerstvo životního prostředí
na pořízení kompostérů.

Grymovská podkova
Za velmi špatného počasí se v sobotu 27. 10. 2012
uskutečnil 3. ročník závodů Grymovská podkova.
Nejrychlejším byl David Pelíšek, který doběhl před
Petrem Vymazalem z SK Salix. Petr Kučera doběhl
celkově pátý. Mezi ženami zvítězila Hana
Slováčková před Jarmilou Palíškovou, obě z SK
Salix Grymov.

Volby do zastupitelstva kraje
Ve volbách, které proběhly ve dnech 12. a 13. října
2012 zvítězila v Grymově ČSSD (20 %) před ODS
(15 %), TOP09 a starostové (12,5 %), KSČM
(12,5 %), Nezávislí (10 %), Koalice pro Olomoucký
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