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:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Co nového přinesl přelom roku? Máme za sebou
první prezidentské volby, náves nám po celý advent
a Vánoce zdobila nasvícená lípa, která posvítila na
cestu i svatému Mikuláši a jeho družině. Užili jsme
si sněhu a ledu, takže se po letech zase dalo bruslit
na hřišti a běhat na běžkách kolem Bečvy. V krajské

silnici přibylo pár výmolů a u novoročního přípitku
zazněla předsevzetí.
Co si můžeme popřát do roku 2013? Hlavně pevné
zdraví, radost ze života a optimismus, který nám
pomůže i ve chvílích, kdy se všechno nebude dařit
podle našeho přání.

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období se uskutečnila dvě jednání
zastupitelstva obce, a to 31. 12. 2012 a 11. 2. 2013.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:
Rozpočet obce na rok 2013
Na jednání 11. 2. 2013 byl předložen a schválen
návrh rozpočtu obce v celkové výši 1 365 557 Kč. S
ohledem na nepříznivou situaci je to o 50 tisíc nižší
částka než v předchozím roce. Na investice do
obecního majetku, především do oprav chodníků je
z této částky vyčleněno 452 tisíc Kč. Na likvidaci
odpadů je plánováno 80 tisíc Kč, udržování vzhledu
obce 72 tisíc Kč, veřejné osvětlení 60 tisíc Kč,
kulturní akce 10,8 tisíc Kč, sportovní akce 8,8 tisíc
Kč, činnosti zastupitelstva obce 171 tis. Kč a provoz
obecního úřadu 387 tis. Kč. Rozpočet byl vyvěšen
na vývěsce a webových stránkách obce.

Vedle oprav chodníků, likvidace odpadů,
údržby veřejných ploch a podobných
nutných činností obec z rozpočtu podporuje i
sportovní a společenské aktivity.

Č.P. 8 - Demolice, elektřina a voda,
plánování
Starostka obce oznámila, že byla ukončena
spolupráce s firmou Pahamont poté, co firma
částečně provedla terénní úpravy na pozemku a
dohodla se s obcí na finanční kompenzaci nákladů
na dokončení úprav na pozemku. Kompenzaci ve
výši 28 tis. Kč. Zastupitelé k zhotovení zbylých
terénních úprav oslovili dva zájemce – J. Gelu a
Štěpána Hapčáka z Dřevohostic. Jako dodavatele
zastupitelstvo obce vybralo Jiřího Gelu.

Zastupitelé se dohodli, že v rámci položení
elektrického kabelu od Placu k obecní stodole bude
současně položena hadice na přívod vody.
Podmínkou
provozovatele
vodovodu,
obce
Radslavice, je vykopání nevyužívané původní
přípojky vody.
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V průběhu dubna obec uspořádá plánovací víkend,
během něhož proběhne podrobná diskuse s občany
o možnostech dalšího využití obecní stodoly a
pozemků na č.p. 8.
Kanalizace, odpadní vody a smlouvy
Starostka informovala o skutečnosti, že poslední
odběr nepřekročil povolené limity znečištění.
Zároveň upozornila občany na to, že jsou
připraveny vzorové smlouvy o odběru odpadních
vod, které mohou průběžně podepisovat. Všechny
smlouvy budou podepsány nejpozději při placení
stočného. Bez platné smlouvy nebude možné
odpadní vody do obecní kanalizace vypouštět.

hrázi se zástupcem Povodí, Ing. Pavelkou, a dohodli
se s ním na dalším postupu.
Kontejner na papír, kompostéry
Zastupitelé diskutovali s občany o možnosti pořídit
kontejner na starý papír. Vzhledem k nejasnému
výsledku diskuse bylo dohodnuto, že všichni občané
budou osloveni formou ankety, aby se k tématu
mohli vyjádřit.
Starostka obce informovala, že ve věci přidělení
kompostérů dosud nebylo rozhodnuto.

Náhrada škody na obecním majetku
Obci byla po roce dohadování pojišťovnou přiznána
náhrada 13 tis. Kč za škody vzniklé při havárii
kamionu v únoru loňského roku

Přibude ke žlutému a zelenému kontejneru
ještě modrý na papír?

Při havárii vznikla obci škoda na veřejném
osvětlení.
Kácení dřevin
Obec nabídka k pokácení přestárlé ovocné stromy
na č.p. 8. Přihlásilo se 5 zájemců, kteří stromy do
31. 3. vykácí, pozemek uklidí od větví a dřevo si
ponechají.
Na obec se dále obrátilo Povodí Moravy s nabídkou
občanům, aby si pokáceli stromy rostoucí na hrázi.
Hráz, která je majetkem Povodí Moravy, má být
podle zákona bez jakýchkoli dřevin a Povodí chce
od letošního roku hráz začít kosit. Přihlásili se 4
zájemci, kteří se ve středu 13. 2. setkali přímo na

Obecní hasičská jednotka
Starostka informovala o schůzi členů obecní
hasičské jednotky, která proběhla 1. 2. 2013.
Jednotka má 10 členů, velitelem je Pavel Talla,
zástupcem velitele Jiří Bachlet, strojníky jsou Jiří
Zavadil ml. a Martin Kopecký. Členy jednotky jsou
Jiří Gela, Jiří Zavadil st., Ladislav Ptáček, David
Řezníček, Evžen Sova a Pavel Ministr. Zastupitelé
schválili odměnu 500 Kč / den pro absolventy
povinných odborných školení velitelů a strojníků.
Oslava MDŽ
Starostka informovala o připravované oslavě
Mezinárodního dne žen, která se uskuteční 7. března
od 17 hodin na obecním úřadě.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Smlouvy o připojení na kanalizaci
Obec, jako provozovatel kanalizace, má zákonnou
povinnost uzavřít s majiteli všech připojených
nemovitostí smlouvu o odběru odpadních vod. Na
tuto povinnost jsme byli upozorněni úřady.

V průběhu března a dubna bude možné uzavřít
tuto smlouvu na obecním úřadě vždy v pondělí
od 18 do 20 hodin. Všechny smlouvy musejí být
uzavřeny nejpozději při placení stočného.

Vzor smlouvy
Smlouva č.
uzavřená dle zákona o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu č. 274/2001 Sbírky
provádějící vyhl. Mze č. 428/2001 Sb.
1. Smluvní strany
Dodavatel
Obec Grymov, zastoupená…
a
Odběratel
Jméno a příjmení, adresa bydliště, způsob platby:
2. Předmět smlouvy
Předmětem smlouvy je závazek dodavatele odvádět odpadní vody kanalizací. Odběratel se
zavazuje za tyto služby zaplatit platnou cenu.
Adresa stavby nebo pozemku napojená na kanalizaci /odběrné místo/:
Způsob zjišťování množství odpadních vod: podle množství dodané vody
Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod nesmí překročit obecné limity
kanalizačního řádu.
3. Cena, placení
Stanovení ceny: příslušnou obecní vyhláškou
Splatnost: 30 dnů od vyhlášení termínu úhrady
4. Obecná ustanovení
Odběratel je vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci. Pokud u nemovitostí,
které jsou v majetku více vlastníků, uzavírá smlouvu spoluvlastník i za ostatní
spoluvlastníky, má se za to, že se jedná po domluvě a ve shodě s nimi. Pokud je
zásobováno jednou přípojkou více vlastníků pozemku nebo staveb má se za to, že
odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na kanalizaci připojen.
Odběratelem je uživatel nemovitosti v případech, kdy vlastník není známý, dosažitelný,
určený apod. po dobu trvání tohoto stavu. Stočné je cenou za službu spojenou s odváděním
odpadních vod.
Při placení stočného je odběratel provozující domovní čistírnu odpadních vod povinen
předložit rozbor složení odpadních vod ne starší než 12 měsíců a odběratel provozující
septik doklad o vyvezení kalů ne starší než 24 měsíců.
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Kanalizační řád v platném znění stanovuje nejvyšší přípustnou míru znečištění odpadních
vod vypouštěných do kanalizace, případně nejvyšší přípustné množství těchto vod,
případně další podmínky provozu kanalizace.
Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojce či k zařízení vnitřní kanalizace.
Odběratel je povinen dodržovat limity znečištění uvedené v kanalizačním řádu.
5. Doba plnění a platnost smlouvy
Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.
6. Závěrečná ustanovení
Každá ze smluvních stran je povinna včas informovat smluvní stranu o změnách údajů a
skutečností jakkoliv se týkajících náplně této smlouvy, či ve smlouvě přímo uvedených.
Znění této smlouvy a jejích příloh lze měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran
vyhotovenou formou dodatku. Smlouva je vypracována ve dvou stejnopisech, z nichž po
jednom obdrží každá ze smluvních stran.
7. Podpisy smluvních stran

Osmička a co s ní dál?
Jedna etapa končí a další začíná. Zbývá dodělat
terénní úpravy a demolice domu č.p. 8 bude hotová.
Výsledkem je pozemek v centru obce se stodolou,
který můžeme využít. Ale jak? Vyroste na místě
původního domu nový obecní dům s víceúčelovou
zasedací místností? Bude v bývalé zahradě dětské
hřiště? Nebo hřiště pro všechny generace? A co
stodola? Bude v ní skladiště obecní techniky, nebo
ji obec pronajme jako skladovací prostor? Nebo se
po
nezbytné
rekonstrukci
stane
centrem
společenských a sportovních aktivit sama? Nebo
bude využita jako obecní muzeum? Možností se
nabízí celá řada a jistě existuje mnoho dalších. Jak
se domluvit na dalším postupu?
Už jednou se osvědčil tzv. plánovací víkend. Bylo
to před šesti lety. V zasedací místnosti se tehdy v
pátek navečer a v sobotu dopoledne sešlo několik
desítek občanů, aby společně řešili budoucí podobu
návsi. Návrhy, které z tohoto jednání vzešly, se
staly základem pro další úpravy, které se od té doby
postupně realizují. Samozřejmě, že některé náměty
byly později opuštěny, protože se ukázalo, že mají
své slabiny, ale základ zůstal.
V dubnu budeme moci na tuto úspěšnou tradici
navázat a společně se zamyslet nad „osmičkou“.
Vzhledem k tomu, že budeme rozhodovat o podobě
středu obce na dlouhá desetiletí dopředu, určit stojí
za to najít si čas a přijít. Určitě je to víc ku

prospěchu věci, než nic neříct a později jen
kritizovat.
Termín plánovacího víkendu bude upřesněn podle
počasí a podle časových možností moderátora, který
diskuse v průběhu dvou dní povede.
MDŽ a šikovné ruce
Po řadě let se letos uskuteční oslava Mezinárodního
dne žen. Nejde nám o to vracet se někam zpátky do
minulosti, do dob povinných karafiátů, bonboniér a
poděkování soudružkám, které většinou oslavili
hlavně soudruzi.
Chceme ženám v obci poděkovat za vše, co pro ni i
své blízké dělají, setkat se s nimi a popovídat si.
Zároveň jim také chceme dát prostor, aby se mohly
pochlubit umem svých rukou. Vyšíváte, vyrábíte
ozdoby, pečete, malujete, věnujete se nějaké
výtvarné technice jen tak pro radost? Nechejte i
druhé obdivovat vaše výtvory. A tato výzva
samozřejmě neplatí jen pro ženy. Budeme vděční i
za ukázky řemeslných výrobků šikovných mužů.
Chlapi, ukažte taky, co dovedete! Podrobnosti Vám
sdělí starostka obce. Zavolejte jí na telefon 602 511
466 nebo se za ní zastavte. Své výtvory doneste
v pondělí 4. 3. 2013 na obecní úřad, kde se od 18,30
budou aranžovat v zasedací místnosti.
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Opravy chodníků – co se chystá
V průběhu dubna a května proběhne díky 80%
dotaci z Programu rozvoje venkova, kterou se obci
povedlo získat, oprava další části návsi, konkrétně
od domu Vitoslavských po kapličku, včetně úpravy
jejího okolí. Bude provedena kompletní
rekonstrukce chodníků a vjezdů a bude nově
upraveno okolí kaple. Vše by mělo být hotovo do
hodových oslav.
V únoru obec podávala žádost o dotaci do Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje. Pokud dotaci
získá, což bude jasné v dubnu, nechá rekonstruovat
zbývající část chodníků, tedy od Pluhařového po
Zbytovských.

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
6. 11. 2012 uzavřel partnerství Jiří Ryšánek.
Gratulujeme.
22. 11. 2012 se narodila Markétka Petrovská. Milá
Markétko, vítáme Tě v Grymově a ať se Ti tady
líbí!

24. 1. 2013 oslavil 70. narozeniny pan Rostislav
Hikl. Do dalších let přejeme hodně zdraví a
pohody.
Z Grymova se v uplynulých měsících odstěhovali
Jiří Ryšánek a Svatopluk Gela ml.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Jubilejní Grymovská desítka
V sobotu 2. března se ve sportovním areálu na
Vrbovci uskuteční už pátý ročník běžeckých
závodů Grymovská desítka.
V 10 hodin bude start závodů dětí všech
věkových kategorií a v 11 odstartují dospělí
závodníci na desetikilometrovou trať.
Přijďte i s dětmi si zaběhat nebo aspoň povzbudit
závodníky.

Nestyďte se, pochlubte se!
Vyzýváme všechny muže i ženy, kteří si pro své
potěšení něco vyrábějí, aby se o své umění
podělili s ostatními. Chtěli bychom jejich výrobky
zpestřit chystanou oslavu MDŽ. Zájemci, prosím,
přihlaste se starostce obce na telefon 602 511 466
nebo své výtvory přineste v pondělí 4. 3. do 18,30
na obecní úřad.

Oslava MDŽ
Ve čtvrtek 7. března od 17 hodin proběhne
v zasedací místnosti obecního úřadu oslava
Mezinárodního dne žen.
Zveme všechny ženy, které se mohou těšit na
vystoupení dětí, příjemné posezení, povídání se
starostkou o tom, co je nového a co se chystá v
obci, občerstvení a promítání.
Těšíme se na Vaši účast!

Ořez větví
I když se situace postupně zlepšuje, přesto obec
vyzývá majitele pozemků, které přiléhají
k veřejným komunikacím, aby zajistili příslušný
ořez a odklizení větví stromů a keřů, které do
komunikací zasahují. 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 ::
Beseda s důchodci
Ve čtvrtek 22. 11. 2012 proběhla tradiční beseda
s důchodci. Zúčastnilo se jí kolem 20 seniorů
z obce. Těšit se mohli na vystoupení dětí pod
vedením Dáši Kučerové a drobné dárky, které děti
samy vyrobily. Součástí programu byla diskuse se
starostkou o dění v obci a plánech do budoucna, ale
také promítání historických fotografií a drobné
občerstvení. Akce se vydařila a její účastníci se
domů rozcházeli spokojení. Tak zase za rok, nebo
se najde příležitost i dříve?

Cyklostezka do Radslavic
Na konci listopadu 2012 byla dokončena
cyklostezka
spojující
centrum
Radslavic
s Cyklostezkou Bečva u mostu. Stezka, na jejíž
realizaci naše obec přispěla částkou 150 tisíc Kč
zásadním způsobem zpříjemní cestování mezi
Radslavicemi a Grymovem. Místo drncání po
vyvrácených kostkách s auty a traktory kolem si teď
cyklisté i pěšáci mohou užít rovný asfalt a klid.
Zbývá ještě dořešit podjezd pod mostem, ale to by
se snad mělo během letošního nebo příštího roku
podařit. Letos navíc přibude pohodlné spojení i
s Prosenicemi.
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Adventní svícení
S přípravami Adventního svícení se začalo koncem
listopadu. V neděli 25. 11. dopoledne vypukla velká
akce. Velký dík patří hlavně Liboru Zemánkovi,
který
připravil
a
namontoval
veškerou
elektroinstalaci. Jirka Zavadil ml., zase nejvíce
pomohl věšet svíčky přímo z plošiny. Do příprav se
ale zapojilo mnohem více lidí, kterým je rovněž
třeba poděkovat.

V sobotu 1. prosince 2012 proběhlo slavnostní
rozsvícení lípy u kaple. Za účasti téměř stovky(!)
grymovských občanů vystoupil Hanácký Prosének
ze sousedních Prosenic. Zimu mírnilo svařené víno,
o jehož přípravu se zkušeně postarala skupina
děvčat, včele s děvčaty Martinkovými, která obec
několikrát reprezentovala na akcích mikroregionu.
Akce se vydařila a v letošním roce na ni určitě
navážeme.
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Mikuláš
Ve středu 5. 12. 2012 po obci obcházela družina
svatého Mikuláše se dvěma anděly a třemi čerty. Za
přípravu kostýmů patří poděkování Dáši Kučerové,
Petře Ptáčkové a Petře Zemánkové. Role Mikuláše
se zkušeně ujal David Gucklhorn, kterému pomáhali
Terka, Hanička a Janík Ptáčkovi, Lukáš Kučera a
Terezka Zemánková. Díky!

Turnaj v pingpongu
V sobotu 15. 12. 2012 proběhl tradiční turnaj ve
stolním tenisu, v němž letos překvapivě zvítězil Vít
Horáček z Lukovečku před Zdenkem Kučou a Jiřím
Zavadilem. Večer bylo na hřišti připraveno posezení
u zabijačkových specialit a nechyběl ani malý
ohňostroj. Akce se zúčastnilo asi 25 občanů. Dík za
její uspořádání patří hlavně Laďovi Kučovi.
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Hokej a kluziště
Když v prosinci přišly mrazy, rozhodli se členové
SK Salix Grymov udělat na tenisovém kurtu
kluziště. Nejvíce času při stříkání vody, instalování
mantinelů a jejich úklidu a nezbytné údržbě ledové
plochy strávil Jiři Zavadil se synem a Petr Kučera.
Odměnou nejen jim byl přibližně měsíc, kdy se na
kluzišti dalo bruslit. Za tu dobu se tu odehrála řada
hokejových utkání, ale své první krůčky na bruslích
tady absolvovali i nejmenší bruslaři z obce. Díky
všem, kteří s kluzištěm pomohli.

Prezidentské volby
Dne 12. ledna 2013 byla volební místnost na
obecním úřadě svědkem historické události.
Uskutečnily se první přímé prezidentské volby.
Voliči mohli vybírat z 9 kandidátů. Vítězem 1. kola
se stal Miloš Zeman před Karlem Schwarzenbergem
a Janem Fischerem. Za 14 dní následovalo kolo
druhé, v němž před Karlem Schwarzenbergem
zvítězil Miloš Zeman.
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Zimní běh kolem Bečvy
Běhy v Grymově mají už pětiletou tradici. Prvním
letošním byl Zimní běh kolem Bečvy, který se
uskutečnil 19. ledna 2013 za nefalšovaného zimního
počasí. Při -5 °C a proti ostrému severáku vyběhlo
83 běžců na trať pokrytou sněhem. Zvítězil David
Pelíšek z Olomouce, domácí závodník a hlavní
organizátor grymovských běhů, Petr Kučera,
skončil na 6. místě. Mezi ženami byla nejrychlejší
Lenka Planičková z Litovle, druhé místo obsadila
Hana Slováčková běhající za SK Salix Grymov.
Závodníky po doběhu čekalo občerstvení a někteří
neodolali a okoupali se v ledové Bečvě.
Grymovský pohár
V rámci Zimního běhu byl vyhlášen rovněž
vyhlášen vítěz Grymovského poháru 2012, do nějž
se započítávají závody z předešlého roku, tedy
Zimní běh, Grymovská desítka, Grymovský
půlmaratón a Grymovská podkova. Druhý ročník
Grymovského poháru ovládl mezi muži David
Pelíšek a v ženách zvítězila Jarmila Palíšková z SK
Salix Grymov.

Grymovský zpravodaj, prosinec 2012 – únor 2013, číslo VIII/18, redakční uzávěrka 26. 2. 2012, vydává Obec Grymov, náklad
70 ks. Redaktor: Ing. Ladislav Ptáček. Neprodejné. Se svými dotazy, připomínkami a náměty přijďte každé pondělí od 18 do 20
hodin na obecní úřad nebo je pošlete na adresu ladaptacek@email.cz. Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou úpravou.
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