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:: Slovo úvodem ::

Slovo úvodem ::

Vážení spoluobčané,
využívám příležitosti, abych Vám mohla jménem
obce Grymov i svým jménem poděkovat, že jste se
jakýmkoli způsobem podíleli na vývoji naší obce. Je
úplně jedno, zda to bylo úklidem obecních pozemků
před svými domy, úklidem kapličky, obecních
zelených ploch, výpomocí při zemních pracích na
č.p. 8 či jste přispěli svou prací ke zvelebení obecní
stodoly. Jsem ráda, a především za to Vám děkuji,
že jsem se nesetkala s negativním přístupem
a kdykoliv jsem Vás oslovila, vyšli jste mi vstříc.
Jsem si vědoma, že některé práce měly přímo
šibeniční termín, ale díky Vám jsme dané úkoly
společně zvládli.
Na základě přidělené dotace jsme letos mohli
pokračovat v rekonstrukci chodníků v úseku od
Martinkového až ke kapličce. Zrekonstruované
chodníky a prostranství kolem kapličky byly
schváleny k předčasnému užívání a teď už zbývá jen
na nás zastupitelích dobojovat „papírovou válku“,
abychom dokázali vrátit zpět do obecní pokladny
peníze z dotace Místní akční skupiny Moravská
brána (dříve MAS Záhoří-Bečva). Žádali jsme
o další dotace, abychom mohli pokračovat
v rekonstrukci i posledního úseku chodníků od
Pluhařového po Zbytovských. Bohužel nám dotace
nebyla přidělena. V nadcházejícím roce budeme
využívat dotačních titulů, aby byly chodníky v celé
vesnici dokončeny. Rovněž máme v plánu z dotací
vybudovat novou autobusovou zastávku (projekt je
připraven) a také chodník-přístupovou cestu
k obecní stodole.
A tím jsem se dostala k tématu, které někteří občané
zavrhli. Ale když uvážím, kolik z Vás se podílelo na
pracích spojených s obecní stodolou či na přilehlém
pozemku, říkám si, že to nebylo zbytečné úsilí. Když
jsme v únoru na hasičské výroční schůzi začali
nahlas uvažovat, zda bychom ve stodole neudělali
nějakou veselici, zdálo se to být úsměvné. Ale díky
Vám, kteří jste byli nápomocni, jsme společně
dokázali do stodoly přivést vodu, elektrickou energii
a připravit její prostředí na Májovou veselici, která
se uskutečnila 11. května. Na základě dohody
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zastupitelstva a výsledků plánovacího víkendu práce
pokračovaly dál. Proběhly další úpravy, jako
dostavba komínu, instalace zabezpečovacího
systému, pořízení lavic a stolů, zhotovení nových
dveří,… Nechali jsme zrekonstruovat historickou
zeď na pozemku, za níž budou uskladněny
kontejnery na odpad. Investice ve stodole jako jsou
krbová kamna nebo lavice a stoly již někteří z Vás
mohli zhodnotit na obecní drakiádě. Další
příležitosti budete mít 9. 11. na koncertě, 14. 11. při
setkání dříve narozených a 30. 11. po rozsvěcení
vánoční lípy. Navíc se připravuje pravidelné cvičení
pro ženy a podmínky pro hraní ping pongu.
V příštím roce nás čeká opět hodně úkolů, například
zmiňovaná rekonstrukce chodníků nebo vybudování
autobusové zastávky. Na pozemku kolem stodoly
budeme pokračovat v realizaci dohodnutých
záměrů, jako je úprava historické studny,
vybudování zázemí pro děti nebo přístupového
chodníku ke stodole. Věřím, že nám v jejich kvalitní
realizaci pomůže nově zřízená Investiční komise.
Zároveň budu moc ráda, když naše úsilí jakkoli
podpoříte. Ať už tím, že přijdete na pořádané akce,
pomůžete s jejich organizací nebo kulturní komisi
dáte tip na zajímavou akci, kterou by stálo za to
uspořádat i u nás. Těším se na setkání s Vámi
a další spolupráci.
Magda Holá, starostka obce
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: :
V uplynulém období se uskutečnilo šest jednání
zastupitelstva obce, a to 22. 7, 26. 8, 16. a 23. 9.
a 22. a 29. 10. 2013. Z hlavních projednávaných
bodů vybíráme:
Hospodaření obce
V souvislosti s pracemi na č.p. 8, veřejně
prospěšnými prácemi a opravami obecního
majetku obec přijala 4 rozpočtová opatření.
Starostka informovala o výsledku dílčího
přezkoumání hospodaření obce, které proběhlo
21. 10. V rámci zkvalitnění přípravy a realizace
investičních akcí schválilo zastupitelstvo obce na
svém zasedání 22. 10. vznik Investiční komise k
posuzování záměrů obce ve složení Jiří Gela, Ing.
Ladislav Kuča a Ing. František Marek. Komise si
ze svého středu zvolí předsedu. Starostka
informovala o tom, že byla řádně ukončena
dohoda o veřejně prospěšných pracích s panem
Tomášem Janotou. Náklady byly plně uhrazeny z
dotace úřadu práce.

Dne 10. 10. proběhl v dopoledních hodinách
úklid stodoly po řemeslnících, kteří postavili
komín, nainstalovali krbová kamna a dveře.
Poděkování patří všem, kteří se zúčastnili.

Rekonstrukce chodníků a návsi
Zastupitelstvo řešilo dodělávky rekonstrukce,
zejména chybějící zábranu proti stříkající vodě,
která má ochránit fasádu kaple. Došlé nabídky
byly postoupeny investiční komisi k následnému
posouzení a doporučení. V úterý 29. 10. proběhlo
jednání k předčasnému užívání chodníků
a prostranství kolem kaple. Starostka urgovala
dodavatele stavby, aby instaloval sběrný koš do
kanalizační šachty. Zároveň bylo řešeno
vyasfaltování prostoru před domem čp. 1, které
bude provedeno v příštím roce.
Autobusová zastávka
Během října bylo provedeno zaměření a vytyčení
hranic pozemků pro potřeby nové autobusové
zastávky. Byl vytvořen geometrický plán nutný
pro dokončení směny pozemků ve vlastnictví obce
a manželů Kučových.
Práce na obecní stodole a čp. 8
Firma Jiřího Huslíka z Bystřice pod Hostýnem
provedla opravu a dostavbu kamenné zdi.
Celková cena akce činila 68 tisíc Kč. Za zídkou
vznikne prostor pro uložení popelnic.
Tomáš Janota pozemek osel travní směsí.
Stanislav Kadleček byl zastupitelstvem pověřen,
aby s občany, kteří pokáceli stromy na pozemku,
projednal odstranění pařezů, které znesnadňují
sečení trávy.
Starostka obce na říjnovém zasedání informovala,
že za období od ledna do října 2013 byly v souladu
s
příslušnými
rozhodnutími
zastupitelstva
provedeny opravy obecní stodoly za necelých 70
tisíc Kč. Na stodolu byly nainstalovány chybějící
svody okapů. Firma FAHRA provedla dostavbu
komína. Nabídková cena činila 54 tisíc Kč.
Obec pořídila do stodoly krbová kamna a 14 sad
skládacích lavic a stolů v celkové hodnotě 28 tisíc
Kč. Josef Zavadil vyrobil a nainstaloval nové
vstupní dveře do stodoly a troje vnitřní dveře.
Nátěry provedli Tomáš Janota, Jiří Zavadil ml.
a Martin Kopecký.
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Stodola může kromě akcí pořádaných obcí
hostit také soukromé akce občanů Grymova.
Zastupitelstvo se dohodlo na pořízení plechové
udírny. Obec pořídila popelnici a od Ing. Kuči
odkoupila lednici. Zastupitelé rozhodli o
provedení nátěru podlahy v klubové místnosti,
aby se snížila prašnost a místnost se dala využít
pro sport. Dále bude zhotoven dřevěný schod ke
vstupním dveřím, osvětlení a provedena kontrola
stavu židlí. TOI bude přemístěna ke zdi stodoly a
zajištěna proti zcizení.
S ohledem na zhodnocování objektu obec nechala
pořídit zabezpečovací zařízení. Zastupitelé
ustanovili Zlatu Knapovou správkyní stodoly.
Informace z MR Pobečví a MAS
Záhoří-Bečva
Kompostéry byly na konci října předávány
občanům. Kompostéry jsou oproti podpisu
smlouvy občanům zapůjčeny na 5 let, pak přejdou
do jejich vlastnictví. Mikroregion Pobečví jednal
o pořádání Her bez hranic, které by se měly
uskutečnit 31. 5. 2014 v Grymově. Na konci října
starostka informovala zastupitelstvo a kulturní
komisi, že zatím není jasné financování akce.
Zastupitelstvo obce se shodlo s kulturní komisí, že
ostré přípravy na akci budou zahájeny až po
vyjasnění financování.

Stane se Grymov dějištěm příštího ročníku
oblíbených Her bez hranic Mikroregionu
Pobečví?
Různé
Na základě podnětu občanů probíhá jednání se
správou silnic o umístění dopravní značky
omezující maximální rychlost na cestě na
Vrbovec. Starostka jednala se zástupci Moravské
zemědělské o náhradě poškozených stromů
u obecní polní cesty a povalené dopravní značky.

Anketa
NOVÝ GRYMOVSKÝ ZNAK
Jaký jednoduchý symbol by podle Vás výstižně
charakterizoval Grymov na obecním znaku?
Odpovědi se stručným odůvodněním nám napište
na grymov@seznam.cz a zprávu označte heslem
NOVÝ GRYMOVSKÝ ZNAK

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Dne 26. 7. se narodil Jakub Řezníček a 6. 9. Julie Ryšánková. Oba v Grymově pěkně vítáme a přejeme jim
i jejich rodičům hodně zdraví a spokojenosti.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
Možnost pronájmu stodoly občanům
Vzhledem k zájmu občanů o pronájem stodoly k
pořádání společenských akcí, bylo rozhodnuto, že
občané mohou stodolu po dohodě využít za
poplatek 200 Kč na akci. Po akci občané zajistí
úklid.
Kompostery
V minulých dnech si občané odebrali objednané
kompostéry. V případě, že by zjistili, že je
kompostér poškozený nebo chybí nějaká jeho
část, je nutné nahlásit to na obec do středy
6. listopadu, aby bylo možné kompostér
reklamovat.
Všichni občané též obdrželi návod na použití,
pokud by měl někdo zájem o podrobnější
proškolení, odborná školení se uskuteční: 5.
listopadu v 17 hodin v KD Lazníky a 6. listopadu
od 17 hodin v Domě hasičů v Radslavicích.

Výzva pořadatelům
Obec vyzývá pořadatele, aby v případě, že chtějí
informovat o své akci na obecních stránkách,
zaslali pozvánku v dostatečném předstihu na mail
grymov@seznam.cz
a
ladaptacek@email.cz,
abychom informace mohli zveřejnit. Zašlete nám
rovněž fotografie po akci, rádi je zveřejníme.
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.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás na podzim tři akce, na které bych vás ráda srdečně pozvala.
Těšíme se na vaši účast! Za kulturní komisi Marie Staňková
Výstava a koncert 9. 11. 2013
V sobotu 9. listopadu se v Obecní stodole
uskuteční výstava výrobků a výpěstků
grymovských občanů. Na závěr pak zazpívá
Pěvecký sbor Gymnázia Jakuba Škody a sbor
Gympláček z Přerova.
Program akce:
9-10 – příjem výpěstků a výrobků – pochlubte se
tím, co zajímavého vám vyrostlo na zahradě nebo
se vám podařilo vyrobit
16-17 – výstava výpěstků a výrobků
17-18 – koncert pěveckých sborů
Vstupné je dobrovolné. Vzhledem k tomu, že
budeme hostit padesátičlenný pěvecký sbor,
uvítáme, pokud byste přispěli formou občerstvení,
například přinesli talíř jednohubek nebo koláčů.
Všechny srdečně zveme a děkujeme za výpěstky či
občerstvení.

Setkání starších spoluobčanů 14. 11.
2013 od 17 hodin ve stodole
Každoroční setkání dříve narozených spoluobčanů
letos nově proběhne v Obecní stodole 14.
listopadu od 17 hodin. Program a občerstvení
zajištěno. Zájemce bezpečně převedeme přes cestu
– bude už tma.

Rozsvěcení vánočního stromu 30. 11.
2013 od 16 hodin u kaple
Rozsvěcení vánočního stromu proběhne 30.
listopadu 2013 v 16 hodin u kaple. Děti zazpívají
koledy a poté se účastníci mohou přesunout do
stodoly na malé občerstvení a besedu u kamen.
Horký punč a drobné občerstvení zajištěno.

4

červenec-říjen 2013

:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Hody
V sobotu 22. června se v Areálu Grymov
uskutečnilo předhodové posezení s živou hudbou
a občerstvením. V neděli pak následoval tradiční
hodový program s obchůzkou muzikantů
a slavnostní mší v kapličce, kterou sloužil páter
Pospíšil z Rajnochovic.

Tenisový turnaj
V sobotu 10. srpna se uskutečnil další ročník
tenisového turnaje, který vyvrcholil v Grymově. Po
zápasech ve skupinách (Radslavice, Grymov) se
semifinále a finále hrálo v Grymově. Ve finále se
utkal domácí Marek Zemánek s Tomášem
Slezáčkem z Přerova. Z vítězství a z poháru se
radoval Tomáš Slezáček. Poháry a ceny předal
hlavní organizátor turnaje Libor Zemánek.

Srpnová noc
V polovině srpna, 17. 8., se v Obecní stodole
uskutečnila další zábava. K tanci a poslechu hrála
hudební skupina „Vocode“. Vzhledem k souběhu
s podobnými akcemi v okolních obcích byla
tentokrát účast o něco menší než v květnu. Potěšil
nás kladný ohlas od šesti starostů, kteří k nám
přijeli.
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2. Grymovský půlmaraton
Dne 17. 8. se ve sportovním areálu uskutečnil již
2. ročník Grymovského půlmaratonu. Závodů se
zúčastnilo 54 běžců. V čase 1:20:21 zvítězil Josef
Sedláček před loňským vítězem Jardou Martínkem
1:22:33 a Zdeňkem Dokulilem, který doběhl třetí za
1:23:13. Mezi ženami doběhla první domácí Jarmila
Palíšková (1:40:00). Za ní skončily Šárka Krčková
(1:41:49) a Kateřina Šustrová (1:46:35).

Zakončení prázdnin
Poslední srpnový den se ve stodole uskutečnila
akce, které se zúčastnilo 25 dětí. Byl pro ně
připravený zajímavý program, v jehož rámci
kreslily po asfaltu, skládali puzzle nebo se díky paní
Kovaříkové svezli na koních. Děkujeme všem, kdo
akci pomohli zorganizovat, i jejím účastníkům.

Loučení s létem
Dne 25. srpna se na hřišti uskutečnilo loučení
s létem s bohatým programem. Děti se mohly
povozit na koni i v elektrickém autíčku a podívat se
na modeláře, kteří předváděli své umění. Nenudili
se ani dospělí, kterým k poslechu i tanci hrála živá
hudba.
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In-line Cup Grymov 2013
V neděli 15. září se za účasti 33 závodníků
uskutečnil 1. ročník GRYMOV IN-LINE CUP
2013. V kategorii mužů zvítězil Filip Zezula
(Bruslárna.cz),
2.
skončil
Štěpán
Šváb
(Bruslárna.cz) a na 3. místě dojel Michal Kudrát
(Tempish inline team Olomouc). Mezi ženami
vyhrála Tereza Štěbrová (Centrum sportů
Nowisteam), 2. skončila Adriana Plotzerová
(FilaBlack Ice) a 3. Lucie Korvasová (Veselí nad
Moravou). Napínavé boje sváděly i děti a smíšené
štafety. Nejúspěšnější bylo družstvo Supermanů.

Obecní drakiáda a ukončení sezóny
Za účasti 25 dětí a 35 dospělých proběhla 12. října
obecní drakiáda. Vítr nebyl příliš silný, ale draci
přesto vzlétli. Ve stodole děti dostaly čaj a oplatek,
mohly si opéct kabanos a vyzkoušet si malování,
výrobu zvířátek z kaštanů, dělání obrazů z listí nebo
různé další hry. Zároveň se na hřišti konalo
ukončení sezóny zdejšího občerstvení. Počasí se
vydařilo, a tak dost návštěvníků přišlo i na příjemné
posezení u piva a guláše.

Turnaj ve stolním tenisu
V sobotu 28. září proběhl na hřišti turnaj ve stolním
tenise. Hráči z Grymova, Tučína a Radslavic si
přišli zahrát a porovnat své síly. V pohodové
atmosféře nakonec nebyl ani tak důležitý konečný
výsledek. Po turnaji jednotlivců byly rovněž
sehrány zápasy ve čtyřhře. Pěkné podzimní počasí
tvořilo příjemnou kulisu. Při závěrečném posezení
bylo dohodnuto, že i v příštím roce se bude hrát
turnaj ve stejném složení.
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4. Grymovské Sahary
V sobotu 26. října se uskutečnil 4. ročník terénních
běžeckých závodů, tentokrát na nové trati a pod
novým názvem Grymovské Sahary. Závodu, který
pořádal SK Salix Grymov ve spolupráci s Obcí
Grymov a Areálem Grymov, se zúčastnilo 62 běžců
v 8 kategoriích. Zvítězil Josef Sedláček (BikeKamík-Tučapy) v čase 32:52 před Tomášem
Svobodou (Všechovice) 32:54 a Jaroslavem
Ženčákem (TJ Šumperk) 33:00. Mezi ženami byla
nejrychlejší Lenka Planičková (Litovel) v čase
37:04 před Marií Hynštovou (AHA Vyškov) 41:04
a Jarmilou Palíškovou (SK Salix Grymov) 41:43.

V Grymově se jich ze 139 voličů zúčastnilo 83
(59,7 %).
Se ziskem 37,3 % zvítězilo hnutí ANO, na 2. místě
skončila ČSSD (18,1 %), 3. byli komunisti (10,8
%), 4. TOP 09 (8,4 %,) 5. KDU-ČSL (7,2 %), 6.
ODS (4,8 %), 7. Úsvit (3,6 %), 8.-9. Strana
zelených a Dělnická strana (2,4 %), 10.-13. SPOZ,
Změna, Piráti a Svobodní (1,2 %).
Průjezd pod mostem
Práce na průjezdu pod mostem, které byly zahájeny
v říjnu, dospěly koncem měsíce do finále a tak se od
listopadu vyřeší jedno z nebezpečných míst na
Cyklostezce Bečva.

Volby do Parlamentu
V pátek 25. a sobotu 26. října proběhly mimořádné
volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
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