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:: Slovo úvodem ::
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Po předlouhé zimě, která se snad už definitivně
rozloučila bílými Velikonocemi, přichází jaro. Po
odpočinku nastává práce, probouzí se příroda i pole
a zahrádky. K životu se snad probudí i obecní
stodola a pozemek na čp. 8. Duben a květen budou
bohaté na události. Dokončí se terénní úpravy na
pozemku, uklidí se ve stodole, naplánuje její další
budoucnost a vše se oslaví na Májové veselici. Ale
samo „se“ neudělá nic. O to, že pozemek půjde
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V uplynulém období se uskutečnila dvě jednání
zastupitelstva obce, a to 25. 3. a 8. 4. 2013. Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:
Hospodaření obce
K předloženému návrhu rozpočtu na rok 2013 nebyly vzneseny žádné připomínky, a tak byl zastupiteli
schválen. Zastupitelé pověřili starostku obce, aby do
výše 20 tisíc Kč přijímala v případě nutnosti
rozpočtová opatření a na nejbližším následném
zasedání je předložila zastupitelstvu ke schválení.
Tento postup byl obci doporučen pracovníky
krajského úřadu. Zastupitelé schválili zvýšení platů
zaměstnancům obce v důchodovém věku o 60, resp.
100 Kč tak, aby nebyli poškozeni novou povinností
odvádět ze svých příjmů daň. Účetní zvýšili po
uplynutí roční zkušební doby plat o 770 Kč, aby
nebyl nižší než pobírala předchozí účetní. Hasičům,
kteří se zúčastnili příslušných školení byly proplaceny dohodnuté odměny ve výši 500 Kč za den
absolvovaného školení.
Kontejner na papír
Na základě výsledků ankety mezi domácnostmi –
vrátilo se 10 lístků, z toho 7 bylo pro – bylo zastupiteli jednomyslně rozhodnuto o pořízení kontejneru
na sběr starého papíru. Náklady na vyvážení budou
podobně jako v případě sběru skla a plastů pokryty
z příjmů za recyklaci.
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zatravnit a udržovat, se zaslouží Jiři Gela, který
v těchto dnech provádí terénní úpravy. Ve stodole
uklidí aktivní občané, kteří si nechtějí jen nečinně
stěžovat na to, že nic nejde a nic se neděje. Ti také
přijdou na plánovací víkend, aby vyjádřili svůj
názor na to, co by se mělo s „osmičkou“ dělat dál.
A ti se také přijdou v květnu pobavit s ostatními na
Májové veselici ve stodole. Přijďte, probudíme
společně i Grymov.
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Práce na čp. 8 a plánovací víkend
Opravu vrat stodoly, která jsou v havarijním stavu,
provede do 11. 5. pan Josef Zavadil. O dalších
plánech na využití stodoly a pozemků budou občané
diskutovat v pátek 19. dubna od 17 hodin a v sobotu
20. dubna od 9 hodin na plánovacím víkendu. Na
základě jeho výsledků pak obec rozhodne o dalších
pracích a o způsobu opravy oken, která jsou
v nevyhovujícím stavu.

Jednou z chystaných akcí na č.p. 8 je i oprava
původní kamenné zdi na okraji pozemku. Zeď
bude snížena a protažena směrem k placu.
Nebo navrhnete něco jiného? Přijďte na plánovací víkend!
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Rekonstrukce chodníků a okolí kaple
Podle vyjádření zástupce firmy Strabag, která bude
rekonstrukci provádět, budou práce zahájeny poslední dubnový nebo první květnový týden. Hotovo
by mělo být začátkem června. Na stavbu bude
dohlížet Ing. František Marek.

Kompostéry
Mikroregion získal dotace na pořízení kompostérů.
Po vybrání jejich dodavatele budou přidělovány do
domácností nejdříve v průběhu června. Obec hradí
20 % ceny. Kompostéry zůstávají po dobu 5 let
v majetku mikroregionu a domácnosti musí zajistit,
aby byly přístupné pro případ kontroly.
Poděkování za MDŽ
Starostka obce poděkovala všem ženám, které
aktivně pomáhaly s přípravou oslavy MDŽ –
nácvikem dětského kulturního programu, zajištěním
občerstvení, obsluhou nebo zapůjčením rukodělných výrobků a jejich naaranžováním.

Na přelomu dubna a května začne oprava
další části chodníků a prostranství u kaple.
Ještě kdyby tak z návsi zmizely ty popelnice…
Omezení průjezdu těžkých nákladních
vozidel obcí
Obec, podobně jako osadní výbor v Kozlovicích,
požádala odpovědné orgány o snížení povolené tonáže vozidel na 7,5 tuny.

S aranžováním rukodělných výrobků místních
žen pomohla děvčata Martínkova. Díky!
Májová veselice
Zastupitelé se dohodli na tom, že se ve stodole na
č.p. 8 v sobotu 11. 5. uskuteční Májová veselice.
Brigáda ve stodole proběhne v sobotu 27. 4.

Budou obcí nadále projíždět tisíce těžkých
nákladních aut? Škody jsou patrné nejenom na
krajské silnici, ale i na postříkaných fasádách
a popraskaných zdech okolních domů.

Vzorky z domácích ČOV
Vodovody a kanalizace Přerov nabídly občanům
možnost provedení povinných rozborů kvality vypouštěných vod formou hromadného sběru vzorků.
V praxi to znamená, že si občané odeberou 1,5 l
přečištěné vody bez nečistot, láhev popíší fixem
nebo na ni nalepí štítek se jménem majitele ČOV
a adresou a vzorek přinesou na obecní úřad. Vzhledem ke sníženým nákladům na cestu bude cena
rozboru do 500 Kč. Sběr vzorků proběhne v pondělí
22. dubna od 18 do 20 hodin na obci.
2

březen–duben 2013

:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Plánovací víkend
Co s „osmičkou“? Prodat pozemek na domy?
Vybudovat na něm hřiště pro děti? Nebo pro
dospělé? Nebo parčík? Postavit obecní dům
s prostorami pro oslavy, schůze, kulturní a sportovní
akce? Pronajmout stodolu? Přestavět stodolu na
obecní dům a malé muzeum? Co navrhujete Vy?
O těchto otázkách budeme společně diskutovat
v pátek 19. dubna od 17 hodin na obecním úřadě.
Nejdříve společně probereme, jaké jsou možnosti
a omezení, co lze a co ne, jaké výhody a nevýhody
mají stodola a okolní pozemky. Na druhý den ráno
si pozemek i stodolu projdeme a pak navrhneme,
jak by celé místo mohlo do budoucna vypadat, aby
splňovalo naše požadavky a přání.
Z jednotlivých návrhů nakonec vybereme nejlepší
nápady a ty necháme dále rozpracovat odborníkům
s nezbytnou kvalifikací. Výsledkem by mělo být
jasné zadání, co chceme, aby se s „osmičkou“ dělo
v příštích letech.

Plánovací víkend je založený na otevřené
diskusi aktivních občanů. Řídit ji bude Lumír
Kuchařík, který úspěšně vedl i první plánovací
víkend v roce 2007.

Na základě námětů vzešlých z plánovacího
víkendu byly postupně řešeny opravy chodníků
v obci i právě realizovaná úprava prostranství
před kaplí. Ještě zbývá dodělat část chodníků
a autobusovou zastávku.
Pokud chcete ovlivnit, co se ve stodole a kolem ní
bude v budoucnu dít, přijďte, jste srdečně zváni!
Májová veselice
V rámci probouzení „osmičky“ k životu se rozhodla
obec uspořádat ve stodole Májovou veselici s živou
hudbou, občerstvením a tombolou. Kdy? Za měsíc,
11. května. Než se bude moci ve stodole začít tančit,
je ale potřeba udělat celou řadu věcí. Především ji
uklidit, dovést elektřinu a vodu, opravit vrata, okna,
přivést lavičky, stoly, stodolu vyzdobit, zajistit dary
do tomboly, občerstvení a hudbu. Kdo se o to
postará? Nebude to nikdo jiný než zastupitelé spolu
s aktivními občany Grymova. Přípravný výbor akce,
do které srdečně zveme každého, kdo je ochoten
pomoci, se sejde na obci v pondělí 22. dubna od
19 hodin. Domluvený je už termín úklidové brigády
(v sobotu 27. dubna), oprava vrat, hudba, ale i tak je
toho na dořešení spousta. Pokud si myslíte, že je
lepší žít v obci, kde se něco děje, tak pro to můžete
něco udělat. Bez Vás to nepůjde.

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
25. 3. 2013 se narodila Natálie Obšelová. Milá Natálko, vítáme Tě v Grymově a ať se Ti tady líbí!
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Ordinační hodiny praktického lékaře
MUDr.
Milada
Skřivánková
ordinuje
v Prosenicích na středisku v tyto hodiny:
Pondělí
7,30–12,30
Úterý
12,00–16,00
Středa
7,30–12,00
Čtvrtek
7,30–12,00
Pátek
7,30–11,00
Kontaktní telefon: 581 226 000
Úklid silnice a chodníků už 13.-14. 4.
O tomto víkendu, tj. v sobotu 13. a neděli
14. dubna budou hasiči uklízet připravené
hromádky posypového materiálu z chodníků.
Technické služby budou zametat silnici na konci
dubna.
Plánovací víkend 19.-20. 4.
Přijďte se vyjádřit k další budoucnosti obecní
stodoly a přilehlých pozemků v pátek 19. dubna
od 17 hodin nebo v sobotu 20. dubna od 9 hodin
do zasedací místnosti na Obecním úřadě.

Jedním z námětů na využití obecní stodoly
může být zřízení malého muzea, jako to
udělali v Býškovicích s nevyužívanou obecní
školou.
Sběr nebezpečného odpadu 20. 4.
Sběr se uskuteční v sobotu 20. dubna od 13,10 do
13,40 u kaple. Podrobnosti najdete v letácích,
které byly rozdány do všech poštovních schránek.

Odběry vzorků z domovních ČOV
Sběr vzorků z domovních ČOV proběhne
v pondělí 22. 4. 2013 na obecním úřadě od 18 do
20 hodin. Vzorky budou přijímány v 1,5l lahvích
označených štítkem se jménem a adresou majitele
ČOV. Vzorky, které nebudou řádně označeny,
nelze přijmout.
Placení vodného po 25. 4.
Obec Radslavice oznamuje, že vodné je možné
platit na obecním úřadu po 25. dubnu 2013.
Brigáda ve stodole v sobotu 27. 4.
Přijďte v sobotu 27. dubna od 9 hodin do obecní stodoly pomoct s úklidem a přípravami Májové
veselice.
Májová veselice ve stodole 11. 5.
Májová veselice s živou hudbou, občerstvením
a tombolou se uskuteční v sobotu 11. května
2013 od 20 hodin v obecní stodole. Chcete-li
přispět k dobré náladě, darujte prosím nějaký drobný dárek do tomboly. Vítané jsou hlavně originální
a vtipné dárky, které výherce i ostatní pobaví. Příjem dárků do tomboly bude na obci v pondělí
6. května od 18 hodin. Pokud se chcete zapojit do
příprav akce, přijďte na schůzku přípravného
výboru v pondělí 22. dubna od 19 hodin.
Zasílání SMS
Obec připravuje rozesílání SMS zpráv jako doplněk k hlášení obecního rozhlasu. Výhodou služby
je, že Vám už neutečou aktuální informace, třeba o
plánované odstávce dodávky elektřiny nebo pitné
vody. Pro občany je tato služba bezplatná. Pokud o
ni máte zájem, nahlaste jedno číslo za domácnost,
na které chcete, aby SMS byly odesílány.
Návnada na potkany
Občané, kteří si ještě nevyzvedli otrávené návnady
na potkany, nebo kterým návnady již došly, si je
mohou vyzvednout v úřední hodiny na obecním
úřadě.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
MDŽ
Ve čtvrtek 7. března proběhla v zasedací místnosti
obecního úřadu za účasti asi dvaceti občanek Grymova oslava Mezinárodního dne žen. O program se
postaraly děti pod vedením Dagmar Kučerové.
Kromě zpráv z obce a promítání videí z akcí
v mikroregionu, kterých se naše obec v loňském
roce účastnila, představila starostka obce také
rukodělné výrobky žen z Grymova a Prosenic.
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V. Grymovská desítka
V sobotu 2. března od 11 hodin seuskutečnil už pátý
ročník běžeckých závodů Grymovská desítka.
O hodinu dříve startovali malí závodníci, kteří se
zúčastnili II. ročníku dětských běžeckých závodů.
Za slunečného ale chladného počasí si přišlo
zaběhat 95 vytrvalců a 28 dětských závodníků.
Mezi muži zvítězil Radek Šíbl ze Zlína před
Ondřejem Doleželem ze Šternberka a Petrem
Kučerou z pořádajícího SK Salix Grymov. Z žen
byla nejrychlejší Petra Kamínková, která doběhla
před Šárkou Krčkovou (obě z Olomouce) a Jarmilou
Palíškovou z SK Salix Grymov. V dětských
kategoriích se z Grymova závodů zúčastnili
Gabriela a Jan Nitkovi, Vojtěch Petrovský a Daniel
a Martin Grée.

Klepání
Grymov je jednou z mála obcí, kde nebyla
přerušena tradice velikonočního klepání. Když to
letos vypadalo, že bude málo klepáčů, zapojila se
i děvčata a nakonec chodil průvod pěti až osmi
koledníků a kolednic. Obec nechala vyrobit šest
nových klepaček u p. Ladislav Ptáčka. Díky všem,
kdo přispěli k tomu, že tradice klepání žije dál!
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