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:: Slovo úvodem ::

Slovo úvodem ::

Proč se pořád usmíváš? To je Ti tak dobře? Je mi
mizerně, ale když vím, kolik lidí mi úsměv závidí, tak
si nemůžu pomoct. - Na tento starý vtip jsem si
mimoděk vzpomněl, když jsme na obci hodnotili
Májovou veselici. Jak dopadla? Ze zaprášené
stodoly se za pár týdnů díky úsilí několika desítek
lidí povedlo udělat důstojné dějiště taneční zábavy,
na kterou přišlo skoro osmdesát lidí, převážně
z Grymova.

:: Zprávy z obce ::

Zprávy z obce ::

Slovo úvodem ::

Slovo úvodem ::

Hosté vypadali spokojeně, poslední odcházeli dávno
po půlnoci. V následujících dvou týdnech člověk
občas zaslechl, že se akce povedla. Někomu ale
vadila. A tak nelenil a zašel na policii, že prý se na
veselici naléval alkohol nezletilým. Co na tom, že
kromě dětí školou povinných a v doprovodu rodičů
se ve stodole žádní nezletilí nevyskytovali. Prostě
šlo jen o to někomu ublížit, vylít si zlost, pomstít se.
Co s tím? Nic, usmívat se a pracovat dál…

Zprávy z obce ::

Zprávy z obce ::

V uplynulém období se uskutečnila čtyři jednání
zastupitelstva obce, a to 25. 4, 27. 5, 3. a 10. 6.
2013. Z hlavních projednávaných bodů vybíráme
následující:
Hospodaření obce
27. 5. Starostka informovala o tom, že obec
zažádala na Úřadu práce o přidělení místa na
veřejně prospěšné práce pro p. Tomáše Janotu na
dobu 4 měsíců. P. Janota bude mít za úkol údržbu
zelených pásů, úpravu kamenné zdi, osetí pozemku
u stodoly a další práce spojené s údržbou tohoto
pozemku a stodoly. Veškeré náklady spojené s jeho
zaměstnáním jsou hrazeny z dotace ÚP. Pan Janota
nastoupil na VPP od 1. 6. 2013. Dne 27. 5. se
zastupitelé dohodli, že pro potřeby údržby zelených
pásů a dalších ploch obec pořídí bubnovou
sekačku. Po poradě s Ing. Ladislavem
Vitoslavským byl vybrán vhodný typ a sekačka za
27 185 Kč zakoupena. 27. 5. informovala starostka
o změně ve složení finanční komise. V souvislosti
se vznikem kulturní komise rezignovala na své
členství Dagmar Kučerová a na její místo byla
zvolena paní Špalková. 3.6. starostka informovala o
tom, že dávky hmotné nouze, které obec vyjednala
pro p. S. Gelu, byly rozhodnutím soudu zmrazeny
z důvodu exekuce. Dne 10. 6. zvýšilo zastupitelstvo
obce starostce odměnu na 9 000 Kč měsíčně
hrubého počínaje 11. 6. 2013. Navýšení má
kompenzovat zejména dlouhodobě rostoucí náklady
spojené s cestováním při výkonu funkce.

Na konci dubna jsme se konečně dočkali
aspoň provizorní opravy největších děr
v silnici. Doufejme, že v dohledné době bude
následovat důkladná rekonstrukce celé cesty.
Rekonstrukce chodníků a návsi
25. 4. zastupitelstvo odsouhlasilo, že obec podá
projekt v rámci programu Leader na dokončení
rekonstrukce chodníků v obci. Dotace bohužel obci
nebyla přidělena. 27. 5. starostka informovala o
stížnosti pana Řezníčka na stavební úřad. Obec na
dotazy stavebního úřadu odpověděla 27. 5. 2013 a
upozornila zástupce firmy Strabag, Ing. Bednáře,
aby důsledně realizovali veškeré práce v souladu
s projektem a všeobecně platnými zákonnými
předpisy. 3. 6. L. Ptáček informoval zastupitelstvo,
že došlo k vyjasnění nedorozumění s panem
Řezníčkem a bylo mu přislíbeno vyřešit zpevnění
sjezdu k jeho nemovitosti během roku 2014. Obec
požádá projektanta, aby dořešil prostor před domem
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p. Řezníčka a vyjednal stavební povolení.
Zastupitelstvo se dohodlo využít recyklát vzniklý
při frézování vozovky u opravovaných chodníků ke
zpevnění polní cesty za zahradami. Vzhledem
k jeho hrubosti bude nutné koupit také jemnější
recyklát na svrchní vrstvu cesty.
Autobusová zastávka
Starostka informovala 27. 5. o stavu příprav stavby
autobusové zastávky. Podle projektanta, Ing.
Kuchaře, byl vyřešen problém se studnou, takže do
konce roku bude vydáno stavební povolení na tuto
stavbu. V nejbližší době je nezbytné dokončit
směnu pozemků s Ing. Kučou.

Májová veselice
27. 5. starostka poděkovala všem, kteří se na
přípravě a zdárném průběhu akce jakkoliv podíleli
(úklid, výzdoba, úpravy okolí, zapůjčení vybavení,
pořadatelská služba atd.). Zároveň informovala o
tom, že došlo anonymní udání na policii, ohledně
podávání alkoholu nezletilým na Májové veselici.
Toto obvinění je lživé.

Kontejner na papír
Starostka obce informovala 27. 5. o tom, že
v souladu s rozhodnutím zastupitelstva objednala
kontejner na sběr papíru. 6. 6. byl kontejner
přistaven a občané ho mohou začít využívat.
Práce na obecní stodole a čp. 8
Zastupitelstvo obce se na zasedání 25. 4. dohodlo
pořídit pro potřeby oprav obecní stodoly: skleněné
výplně do oken, barvy, vápno, štětky, metly,
svíčky a lampy. 27. 5. se dohodlo na základě
výstupů plánovacího víkendu požádat o zpracování
projektu na vybudování příjezdové komunikace ke
stodole od Placu. Pan Tomáš Janota z pozemku
průběžně vybírá kamení a plochu oseje.
Zastupitelstvo se 3. 6. dohodlo na odkupu vybavení
výčepu za 500 Kč a na pojištění celého objektu
(roční pojistné 1619 Kč). Do konce letošního roku
bude dále opraven komín, pořízena krbová kamna,
stoly, lavice a dvoje vnitřní dveře. Rovněž budou
pořízeny ze strany od Placu osazeny nové venkovní
dveře. Vrata budou zpevněna a upravena na
otevírání zevnitř a vrata od garáže budou opravena.

Kanalizace
Starostka obce informovala 27. 5. o tom, že
smlouvy o odběru odpadních vod jsou s občany
uzavírány průběžně. Zároveň upozornila, že je při
vyvážení potřeba dát pozor na poškození chodníků
těžkými vozidly. Ke stížnostem na nutnost
pravidelného vyvážení kalů ze septiků starostka
uvedla, že dle informací Ing. Maška z přerovského
magistrátu tato povinnost vyplývá z vodního zákona
a dvouletá lhůta na vyvážení je jím doporučena.
Úklid hráze
Starostka obce 27. 5. informovala, že se na ni
obrátil zástupce Povodí s dotazem ohledně
dokončení úklidu klestí na hrázi. Vzhledem
k tomu, že Povodí jednalo s občany o kácení dřeva
na hrázi a úklidu klestí napřímo, obec do tohoto
problému nehodlá nijak vstupovat.
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Kulturní komise
Na jednání 27. 5. starostka informovala zastupitele,
že v rámci příprav Májové veselice byla ustanovena
provizorní kulturní komise ve složení Marie
Staňková (předsedkyně), Jana Martínková, Dagmar
Kučerová a Zlata Knapová. Zastupitelé vzali
informaci na vědomí a ustavení komise potvrdili.
Komise chystá program dalších akcí v obecní
stodole a úpravu přilehlého pozemku.

Jednou z aktivit kulturní komise je i zkrášlení
obecní stodoly truhlíky s květinami.
V nejbližších dnech budou práce pokračovat
výsadbou keřů a bylin na pozemku u stodoly.

Územní plán
Dne 3. 6. byla starostka pověřena, aby kontaktovala
odpovědného pracovníka přerovského magistrátu
s dotazem, jaké další kroky má obec podniknout
k aktualizaci územního plánu obce.
Informace z MR Pobečví a MAS
Záhoří-Bečva
29. 5. Proběhla valná hromada MR Pobečví
v Radslavicích. Tvoří se nová strategie MAS
Záhoří-Bečva, má být hotová do konce VII. 2013.
Strategie je základní dokument, podle kterého se
budou rozdělovat dotace z programu Leader. Dotace
na označení místních památek nebyla získána.
Dotace na kompostéry se stále projednává.
Povodně
10. 6. starostka informovala o nařízení Ústřední
povodňové komise zřídit nepřetržité hlídkové
služby za účelem monitoringu hladin vodních toků a
prověřit funkčnost místních informačních systémů.
Povodňová hlídka byla zřízena ve složení:
Stanislav Kadleček (vedoucí), Pavel Talla, Jiří
Bachlet, Jiří Gela, Jiří Zavadil ml. a Martin
Kopecký.

Hody
Hody se uskuteční v neděli 23. 6., mši bude od 11
hodin sloužit páter Pospíšil z Rajnochovic.
Doprava
27. 5. byl pověřen L. Ptáček, aby zajistil servis
měřiče rychlosti a prověřil, jestli radar nelze
nastavit na měření z větší vzdálenosti. Ing. L. Kuča
informoval
zastupitelstvo,
že
spojovací
komunikace mezi cestou na Vrbovec a polní cestou
k Bečvě byla nově opravena a neměla by sloužit
k průjezdu těžkých vozidel. Starostka obce zjistí
možnosti pořízení fyzické zábrany.
Velká povodeň letos trápila jen Čechy, ale
bleskové povodně se mohou objevit kdykoli a
kdekoli. Problém s ucpaným kanálem u kaple,
který hrozil vyplavit kapličku, řešil s Pavlem
Tallou a L. Ptáčkem i Tomáš Janota.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Plánovací víkend
V pátek 19. a v sobotu 20. dubna proběhl již druhý
plánovací víkend. První se uskutečnil v lednu 2007
a zaměřil se na prostor návsi. Na jeho základě
vznikl projekt, který se postupně realizují.
Tématem letošního plánovacího víkendu byl
pozemek na čp. 8 a obecní stodola. Diskusi vedl
moderátor Lumír Kuchařík.

Mezi tím, co je dobré, zaznělo například: posezení
na hřišti, společenský život v obci (MDŽ,
Rozsvěcení vánočního stromu). Problémy jsou
s intenzivní dopravou v obci, parkováním, stavem
cest za zahradami, malou účastí novousedlíků na
životě obce nebo hustým provozem na zúženém
úseku cyklostezky Bečva pod obcí.

V pátek jsme začali po páté hodině a nejdříve jsme
se bavili o tom, co se v obci daří, je dobré a dá se
rozvíjet dále, a také o tom, kde jsou problémy
k řešení.
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Po tomto úvodu následovala diskuse o využití
„osmičky“.

V sobotu jsme si prošli pozemek a stodolu a pak se
vrátili na obecní úřad a své představy přenesli na
papír.

Výsledkem byly dva návrhy, které si byly v mnoha
směrech podobné. U obou se například počítá se
vstupními dveřmi ze strany od Placu a se
zpevněním plochy mezi stodolou a místní
komunikací – další podrobnosti obou návrhů viz
popis na následující straně.

Stodola by mohla být místem pro „místní muzeum“,
pro společenské a sportovní akce, oslavy i k uložení
obecní mechanizace. Měla by sloužit hlavně pro
letní provoz. S minimálními náklady by se měla
upravit a využívat pro obec.

Oba návrhy byly představeny na nejbližším jednání
zastupitelstva a poslouží jako základ pro další
rozhodování obce o způsobu využití nemovitosti
a prováděných úpravách pozemků i obecní stodoly.
Dík patří všem, kteří akci připravili nebo se jí
aktivně zúčastnili a přispěli tak prakticky
k rozhodování o dalším osudu „osmičky“.
Máte-li náměty na využití pozemku a stodoly,
pošlete je na mail grymov@seznam.cz nebo je
můžete vhodit do poštovní schránky na vratech
hasičárny.
V návaznosti na výsledky víkendu zastupitelstvo
rozhodlo o tom, že v letošním roce bude zpracován
projekt na spojovací chodník, bude opraven komín,
pořízena krbová kamna, stoly, lavice a dvoje vnitřní
dveře. Budou vybourány a osazeny nové vstupní
dveře ze strany od Placu, budou zpevněna vrata
a upravena na otevírání zevnitř a opravena vrata od
garáže.
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Plac

Stodola

Prostor bývalého dvora a domu by měl být využitý jako zpevněná plocha pro odstavení aut, za kamennou zdí
by se měly schovat kontejnery. Na hraně zpevněné části by bylo kryté posezení (pergola). Cesta/chodník by
vedl kolem studny ke stodole. Studna by se měla dozdít nad úroveň terénu kamenem a zakrýt mříží. Poblíž by
se umístil historický hraniční kámen. Kolem cesty/chodníku a po hranicích pozemku by se měly vysázet
stromy. Vnitřek pozemku by obsahoval hřiště pro děti s prvky pro dospělé.

Plac

Stodola
Posezení pod pergolou by bylo posunuto pod hranu zpevněné části. U posezení by bylo jezírko. Ve spodní
části u stodoly by byly dvě atrakce pro děti (např. lanová pyramida), dva posilovací stroje pro dospělé a
několik laviček. Vpravo od přístupového chodníku by byla výsadba – okrasné a ovocné keře, bylinky, trvalky.

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
6. 5. 2013 se v č.p. 22 narodila Evelína Kutáčová. Milá Evelínko, vítáme Tě v Grymově a ať se Ti tady líbí!
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Dětský den v sobotu 15. 6.
O tomto víkendu, v sobotu 15. června proběhne
v Grymově od 14,30 Dětský den v duchu
Indiánského léta. Pokud bude příznivé počasí,
akce se uskuteční ve sportovním areálu u Bečvy
a součástí bude i táborák. Bude-li pršet, soutěže
proběhnou v Obecní stodole.
Kontejnery na odpad
Kontejner na objemný odpad bude přistaven
u kaple o tomto víkendu ve dnech 15. – 16. června.
Do kontejneru se nesmí dávat nebezpečný odpad
nebo odpad, který lze v obci třídit (sklo, plasty,
papír).

Předhodový úklid kaple
Úklid se uskuteční v pátek 14. června od 17
hodin.
Vaše
přípěvky,
inzeráty,
výzvy
zveřejníme
Pokud máte zájem zveřejnit v obecním
zpravodaji nějaký příspěvek, inzerát či výzvu,
pošlete jej na adresu ladaptacek@email.cz nebo
text vhoďte do schránky na vratech hasičské
zbrojnice případně jej přineste na obecní úřad
každé pondělí od 18 do 20 hodin.

:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Úklid ve stodole
Úklid a nezbytné opravy stodoly začaly 26. dubna a
průběžně pokračovaly až do konání Májové veselice
11. května.
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Májová veselice
V sobotu 11. 5. 2013 se v obecní stodole
uskutečnila první Májová veselice. Akce se
zúčastnilo kolem 80 spokojených hostů. Nechyběla
ani bohatá tombola, občerstvení a živá hudba. Dík
patří všem, kteří pomohli s přípravami i kteří se
přišli pobavit.

Hry bez hranic
Další ročník tradiční soutěže obcí Mikroregionu
Pobečví – Hry bez hranic – se uskutečnil v sobotu 8.
června v nově opraveném sportovním areálu
v Prosenicích. Naše družstvo „Rychlé vesničanky“
obsadilo skvělé 6. místo. Hostitelem příštího
ročníku soutěže bude naše obec. (Foto: L. Kuča)
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