březen –-květen 2014
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
srdečně vás zdravím a zvu na připravované akce. V nejbližší době nás jich čeká hned několik. Jejich přehled
najdete uvnitř zpravodaje. První bude v sobotu 7. června, kdy ve stodole a jejím okolí proběhnou tradiční
Hry bez hranic. Již osmým rokem je pořádají obce sdružené v Mikroregionu Pobečví a MAS Moravská
Brána. Letos přišla řada na nás, abychom ukázali, jak dokážeme takovou akci připravit i jak se umíme bavit.
Přijďte se podívat na všech 14 soutěžních družstev a povzbudit naše „Rychlé vesničanky“, jak si grymovský
tým již několik let říká. A dovolte mi touto cestou poděkovat všem, kteří se na přípravě celé akce podíleli.
DÍKY, bez pomoci vás všech, by to nešlo. Velmi si toho vážím. Zároveň se omlouvám za případné komplikace
způsobené uzavírkou dopravy po dobu soutěží.
Pěkné léto vám přeje
Magda Holá, starostka obce

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: :
Ing. Kuda. Zastupitelé neschválili pořízení
kontejneru na sběr starého šatstva. Starostka
obce informovala o potížích při posledním sběru
nebezpečného odpadu a vyzvala občany, aby
přesně dodržovali složení sbíraného odpadu.
Podrobnosti viz str. 3.

V uplynulém období se uskutečnila tři jednání
zastupitelstva obce, a to 31. 3., 12. 5. 2013 a 2. 6.
2014. Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:
Hospodaření obce
Starostka obce informovala o výsledcích auditu –
obec byla upozorněna na dva nedostatky
a zjednala nápravu. Zastupitelstvo schválilo
rozpočet na rok 2014 ve výši 1,767 mil. Kč
a roční uzávěrku a závěrečný účet obce za rok
2013. Na základě podnětů vzešlých z auditu
zastupitelstvo schválilo úpravu směrnice o vedení
pokladny a o přeceňování majetku. Zastupitelé
schválili první rozpočtové opatření, které se
týkalo dopravní obslužnosti, pořízení udírny,
opravy studny, školení a směrnice o bezpečnosti
práce, dotace na materiál pro hasiče a na volby do
Evropského parlamentu.

Péče o obecní majetek
V knihovně byla vyměněna plynová kamna, která
byla v havarijním stavu a v kanceláři byla přidána
nehořlavá podložka pod kamna. Náklady na
opravu byly 13 tis. Kč. Pro potřeby obce byla
pořízena udírna, kterou dodal p. Onyščuk za
8,5 tis. Kč. Odvodnění pozemku u stodoly
provedli hasiči s J. Gelou. Na pozemku u stodoly
byla opravena kamenná studna, nadezděna
a opatřena kovanou mříží. Náklady na akci, kterou
prováděla firma pana Huslíka činily 49 tis. Kč.
Hasiči ve spolupráci s J. Gelou vybudovali
dlážděnou plochu pro odstavení kontejnerů
u kamenné zdi. Obec odsouhlasila zřízení věcného
břemene ve prospěch RWE na prodloužení
plynovodu, jehož investorem byl Ing. L. Kuča.
Byl vznesen požadavek na odborné ošetření
vysazených stromů u 2. polní cesty, zejména
obnovu chrániček, aby nedošlo k poškození zvěří.
Zastupitelé
schválili
odstěhování
laviček,
odpadkového koše a fotbalových branek

Územní plán
Na obec došly další podněty ke změně územního
plánu obce, termín pro jejich odevzdání byl
zastupitelstvem prodloužen do 15. června 2014.
Odpady a odpadní vody
V souladu se závazkem obce byla zadána studie
řešení likvidace odpadních vod, kterou zpracuje
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v majetku obce ze sportovního areálu a likvidaci
obecního přístřešku, který již ztratil svou funkci
a byl odepsán z majetku obce k 1. 4. 2014.
Likvidaci přístřešku provedl ve vlastní režii majitel
areálu, Ing. Ladislav Kuča. Starostka informovala
o tom, že obec nezískala dotaci na pořízení
hracích prvků a altánku na pozemek u stodoly.

oslovena. V této souvislosti starostka předjednala
prodloužení platnosti stavebního povolení.
Starostka informovala o jednání s p. Řezníčkem
o vybudování příjezdu k domu č.p. 1. P.
Řezníček oznámí obci, kterou z nabízených variant
řešení akceptuje. Po projednání s patřičnými úřady
byly pořízeny dopravní značky omezující
maximální rychlost v ulici na Vrbovci a k zajištění
volné točny během svazu komunálního odpadu.
Starostka informovala o průběhu jednání o směně
pozemků pod plánovanou autobusovou zastávku.

Péče o pořádek
Na základě stížností občanů obec opakovaně
vyzývala paní Vojtušovou k uvedení prostoru
před svým domem do řádného stavu. Přestupková
komise Magistrátu města Přerov obec odkázala na
policii. Policie si vyžádala fotodokumentaci
a bližší informace a bude v této věci postupovat
dále. Majitelé stromů u veřejných komunikací jsou
povinni zajistit ořezání větví tak, aby
nezasahovaly do cesty a neohrožovaly vozidla,
cyklisty ani chodce.

Volby do Evropského parlamentu
Voleb do Evropského parlamentu se zúčastnilo
13 voličů (před 4 lety to bylo ještě 26), kteří
zvolili takto: KDU ČSL 2 hlasy, TOP09 a STAN
2 hlasy, LES 2 hlasy, ANO 2011 5 hlasů, hnutí
Úsvit 1 hlas, Strana svobodných občanů 1 hlas.
Kulturní činnost
Starostka průběžně informovala o stavu příprav
Her bez hranic, které se uskuteční v sobotu 7.
června 2014 u obecní stodoly. Po dobu her je
s policií dohodnuté omezení průjezdu obcí. Jako
rozhodčí bude působit 20 grymovských občanů
a další pomohou s organizací. Všichni občané jsou
srdečně zváni. Podrobně viz str. 3. Došlo ke
změně termínu představení Divadla Dostavník
na 27. 6. 2014. Termíny dalších chystaných akcí
jsou na str. 3.
Poděkování
Starostka poděkovala všem, kdo přišli pomoci
s úklidem kaple a jejího okolí před májovými
pobožnostmi. Dále poděkovala hasičům za
odvedenou práci při zkulturnění prostoru pro
kontejnery u zdi. Dále děkovala všem, kdo
přispěli do tomboly na májové zábavě. I díky
úspěchu tomboly se podařilo akci uspořádat tak, že
skončila s mírným přebytkem, který bude využit
na chystanou akci pro děti – Bobřík odvahy dne
13. 6. v obecní stodole.

Je škoda, že k naší obci patří i takováto
zákoutí. Doufejme, že už ne dlouho.
Doprava a bezpečnost
Starostka oznámila výsledek podané žádosti
o dotaci na rekonstrukci zbývající části chodníků
v obci. Dotaze z Programu obnovy venkova nebyla
Zastupitelstvem
Olomouckého
kraje
obci
schválena. Obec skončila jako 2. náhradník a
v případě, že by se uvolnily prostředky, bude
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje ::
ale za netříděný nebezpečný odpad si účtuje
místo cca 1 tisíce Kč za tunu 13 tisíc Kč. O tuto
částku jsme zbytečně přišli. Proto příště prosím
věnujte pozornost žlutým letákům, které jsou
vyvěšeny na vývěsce, plakátovací ploše a každá
domácnost je dostává do schránky.

Změna územního plánu obce
Své návrhy přineste písemně na obecní úřad v
pondělí od 18 do 20 hodin do 15. června 2014.
Ořez větví u cest
Pokud vám patří stromy u veřejných komunikací,
zkontrolujte si, jestli jejich větve nezasahují do
jízdního profilu. Pokud ano, prosíme, odstraňte je.
Vyhnete se tak nepříjemnostem, pokud by větve
poškodily karoserii auta nebo někoho zranily.

POZOR Dopravní uzavírka 7. 6. 2014
Po dobu konání Her bez hranic bude v sobotu
7. června od 9 do 16 hodin uzavřena silnice
III/43413 mezi křižovatkami u mlýna a u
Kozlovic. Během akce budou projíždět pouze
linkové autobusy a vozy záchranného systému
(Policie, hasiči, ambulance). Za případné
komplikace se občanům omlouváme.

Hodně drahý odpad
Při posledním sběru nebezpečného odpadu si část
občanů nepřečetla žlutý leták a donesli vše, co jim
doma překáželo. Svozová firma sice vše odvezla,

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Vážení spoluobčané, připravili jsme pro vás několik akcí, na které bych vás ráda srdečně pozvala.
Těšíme se na vaši účast! Za kulturní komisi Marie Staňková
Kdy
Kde
Co
Stodola a Hry bez hranic
7. 6. 2014
okolí
od 9,30
Přijďte povzbudit domácí závodníky a pobavit se.
Hřiště
8. 6. 2014
Den dětí – Olympiáda Salix Grymov
od 14,00
SK Salix Grymov ve spolupráci s Obcí Grymov a Sportovním areálem Grymov
zve všechny děti na Dětský den, který letos pojmeme v olympijském duchu.
Další informace viz www.salixgrymov.cz
13. 6. 2014 Stodola
Bobřík odvahy
od 18,00
Podvečerní a večerní akce pro děti v obecní stodole a jejím okolí proběhne v
sobotu 13. 6. 2014. Děti se mohou těšit na občerstvení, večerní čtení, stezku
odvahy, spoustu her a zábavy. A kdo bude chtít, může ve stodole i přespat!
17. 6. 2014 Kaple
Úklid kaple a okolí
od 17,00
Zájemci, vezměte si s sebou čisticí prostředky a vybavení.
22. 6. 2014 Kaple
Hodová mše
od 9,30
27. 6. 2014 Stodola
Divadelní představení
od 19,00
Přerovské divadlo Dostavník k nám přijede s úspěšnou situační komedií „Teď na
to není vhodná chvíle“. Nenechte si ujít dobrou zábavu a první divadelní
představení po 57 letech!

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Dne 31. 5. se dožila 80 let paní Marie Zavadilová. Gratulujeme a přejeme hodně zdraví a spokojenosti.
3

březen –-květen 2014

PŘÍLOHA – PROPOZICE HER BEZ HRANIC

Místní akční skupina MAS MORAVSKÁ
BRÁNA, o.s. ve spolupráci s obcí GRYMOV a
MIKROREGIONEM POBEČVÍ pořádá
v sobotu 7.6.2014 v Obecním parku u STODOLY
v GRYMOVĚ 8. ročník soutěže HRY BEZ
HRANIC tentokrát u „RYCHLÝCH
VESNIČANEK VE STODOLE“.

PROGRAM
9:00 - 9:30
PŘÍJEZD, PŘÍPRAVA OHNIŠTĚ NA SOUTĚŽ VE VAŘENÍ „SEKYRKOVÉ
POLÉVKY“
9:30 - 10:00 ZAHÁJENÍ HER BEZ HRANIC
10:00 - 14:00 VAŘENÍ „SEKYRKOVÉ POLÉVKY“ A POMĚŘENÍ SIL V NETRADIČNÍCH
SOUTĚŽÍCH
11:30 - 12:00 HODNOCENÍ UVAŘENÝCH POLÉVEK KOMISÍ
14:00 - 14:30 VOLNÁ ZÁBAVA, SČÍTÁNÍ BODŮ ZÍSKANÝCH V NETRADIČNÍCH
SOUTĚŽÍCH
14:30 - 15:00 VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ, VÍTĚZŮ A ZÁVĚR HER BEZ HRANIC
V PRŮBĚHU CELÉHO DNE JE MOŽNOST






ZHLÉDNOUT UKÁZKU POLICEJNÍ TECHNIKY A VÝCVIK SLUŽEBNÍCH PSŮ
ZHLÉDNOUT VYSTOUPENÍ SOUBORU HANÁCKÝ PROSÉNEK
PROJÍŽĎKY NA KONI
PROJÍŽĎKY V BRYČCE TAŽENÉ KOŇMI
PROJÍŽĎKY VLÁČKEM TUČOLÍNO

 CELOU AKCI DOPROVÁZÍ HUDEBNÍ SKUPINA „VOCO DE“
 ZÁBAVA PRO DĚTI ZAJIŠTĚNA
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PRAVIDLA HER BEZ HRANIC TENTOKRÁT U RYCHLÝCH VESNIČANEK VE
STODOLE
1. SLOŽENÍ TÝMU A PŘIHLÁŠKY
 Tým je složen z 5 soutěžících, složení týmu je libovolné, soutěžící se mohou v jednotlivých
disciplínách střídat. Každý tým si zvolí svého kapitána. Vaření polévky a soutěžení
v netradičních disciplínách bude zahájeno ve stejný čas. V první části soutěži – vaření
„SEKYRKOVÉ POLÉVKY“ soutěží dva z týmu, další tři z týmu soutěží v netradičních disciplínách.
 Pro každý tým budou v den konání her při prezentaci k dispozici trika, jako obvykle 5 triček
pro každý tým.
 Tým se musí přihlásit do 12. 5. 2014 na email: grymov@seznam.cz nebo telefonicky na tel.
602 511 466.
2. CO JE POTŘEBA VZÍT S SEBOU
 Sportovní oblečení a obuv + náhradní oblečení pro případ špatného počasí
 Obecní vlajku nebo vlajku týmu
 Bojový pokřik nebo básničku, říkanku, která je spojena s vaší obcí, týmem.
 Kotlík a stojan na kotlík
 Dřevo, noviny, sirky
 Pomůcky pro vaření - vařečku, naběračku, nože
 Ingredience a koření - každý libovolně dle svého uvážení
 Věci, dekoraci pro prezentaci - servírování uvařené polévky
3. SOUTĚŽ VE VAŘENÍ SEKYRKOVÉ POLÉVKY
První soutěžní disciplína ve vaření „SEKYRKOVÉ POLÉVKY“ spočívá v uvaření polévky na
otevřeném ohni v kotlíku.
Každý tým dostane část stejných potravin viz text níže a dle svého uvážení doplní do polévky
jakékoliv jiné, které si doveze (vejce, zeleninu, hřiby, smetanu, koření, jíšku apod. ve fantazii
meze neklademe).
CO OD NÁS DOSTANETE:
 3 klobásky
 brambory
 ½ chleba
 kyblík






plastové talířky a lžičky
vodu na vaření
papírové utěrky
sáček na odpadky

HODNOCENÍ POLÉVKY:
Polévku bude hodnotit komise. Při hodnocení se bude bodovat i servírování - prezentace polévky a
pokřik, básnička, říkanka.
4.

POMĚŘENÍ SIL V NETRADIČNÍCH SOUTĚŽÍCH
ORGANIZACE:
Kapitáni soutěžních týmů obdrží při zahájení HER BEZ HRANIC tabulku s názvy jednotlivých soutěží, kam si
vždy nechají zapsat výsledek po splnění každé soutěže. Po vyplnění tabulky, uplynutí času vyhrazeného pro
splnění soutěží odevzdají vyplněný lístek na místo označené HLAVNÍ ROZHODČÍ.
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PRAVIDLA JEDNOTLIVÝCH SOUTĚŽÍ:
1. Soutěž: „JEDEME NA POLE“
Jízda na kole v gumácích a s hráběmi. Štafeta, soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.
2. Soutěž: „VČIL SE UKÁŽE, CO VÍŠ“
Vědomostní kvíz. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se počet správných odpovědí.
3. Soutěž: „ŽENOU SE K NÁM MRAKY“
Koulení balíku slámy po vyznačené trase. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.
4. Soutěž: „HURÁ NA POLE, POSBÍRÁME KOBZOLE“
Házení brambor do koše. Soutěží dva z týmu. Hodnotí se počet brambor v koši.
5. Soutěž: „POPOŽEŇ KOLEČKO“
Koulet kruh pomocí tyčky na určenou vzdálenost. Štafeta, soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.
6. Soutěž: „UŽ TO DOZRÁLO?“
Trhání věcí ze stromu pomocí trháčku ve vyhrazeném čase. Soutěží dva z týmu. Hodnotí se počet
natrhaných věcí.
7. Soutěž: „POPELKA“
Přebírání luštěnin. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se rychlost a kvalita.
8. Soutěž: „HODÍME TO NA HŮRU“
Sběr balíků slámy za pomocí trakaře. Soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas.
9. Soutěž: „PYTLOVÁNÍ“
Naplnění pytle, odvezení na určené místo, vysypání pytle, doskákání v pytli zpět. Soutěží tři z týmu, každý
dělá část disciplíny. Hodnotí se čas.
10. Soutěž: „KAM TO TA SLEPIČKA SNESLA?“
Nalezení vajíčka, vyfouknutí vajíčka, natření vajíčka lepidlem a obalení vajíčka v máku. Opakuje se 3 krát
(3 vajíčka). Soutěží tři z týmu. Hodnotí se čas a počet dodaných vajíček.
ORIENTAČNÍ MAPKA
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Odvodnění pozemku u stodoly
27. března se u stodoly konala brigáda hasičů, kteří
spolu s J. Gelou vytvořili zasakovací jímku nutnou
k odvodnění podmáčené části pozemku u stodoly.
Díky všem za pomoc.

Úklid kaple a jejího okolí
Na brigádě 29. dubna se u kaple sešlo několik žen,
aby provedly úklid před májovými pobožnostmi.
Kaple byla jako nová! Děkujeme.
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Brigády u kontejnerů
Konec dubna a květen byl časem zvýšené aktivity
hasičů, kteří vybudovali u zdi důstojné místo pro
odstavení čtyř kontejnerů na tříděný odpad. Všem
zúčastněným patří dík za odvedenou práci
a zvelebení dalšího zákoutí na naší návsi.

Zakončení zimní sezony ve stodole
13. května se ve stodole sešly ženy, které chodily
přes zimu na cvičení, hráči stolního tenisu, hasiči
a další občané, kteří pomáhali s úpravou stodoly
a jejího okolí. Společně uzavřeli první zimní sezónu
stodoly.
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Volby do Evropského parlamentu
Historicky nejnižší účastí u voleb a vítězstvím hnutí
ANO 2011 skončily volby do Evropského
parlamentu, které proběhly 23. a 24. května 2014.
Voleb se zúčastnilo 13 voličů ze 139, tedy méně než
10 %.
Strana/hnutí
KDU ČSL
TOP09 a STAN
LES
ANO 2011
hnutí Úsvit
Strana svobodných občanů
Celkem

Oprava studny
Firma pana Huslíka z Bystřice pod Hostýnem
dokončila počátkem června opravu kamenné studny
u stodoly. O tom, že výsledek stojí za to, se přijďte
přesvědčit na vlastní oči. Náves získala novou
okrasu.

počet hlasů
2
2
2
5
1
1
13
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Májová veselice
2. Májová veselice se uskutečnila v pátek 2. května
za účasti více než 50 platících hostů. O dobrou
zábavu se postarala živá hudba. Nechyběla ani
bohatá tombola, z jejíhož výtěžku se zaplatí akce
pro děti Bobřík odvahy. Všem hostům děkujeme za
podporu!

:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
tak jim připadá, že jsem z pohádkové země. Když
se rozhlédnu kolem, tak mi to fakt jako pohádková
země připadá.
Je až s podivem, jak bereme některé věci za
samozřejmost. Zkusme se všichni rozhlédnout
kolem očima cizince. Schválně, co uvidíte? Já
vidím v prvé řadě Bečvu. A nádhernou krajinu
kolem ní. Pak vidím různobarevná pole, pak si
všimnu domů a upravenosti naší obce, vidím lidi,
které mám moc ráda a milion dalších věcí, které už
nebudu vypisovat a které mě vždycky, když přepnu
do „cizineckého módu“, nadchnou, hlavně když se
vracím z cest. Nepíšu to jen jako oslavu Grymova
a toho, že tu za chvíli máme hody nebo že píšu do
našeho zpravodaje. Já to prostě tak vidím.

Blančin první sloupek
Jsem prvoplánový patriot – Moravák/Grymovčák
(píšu to v mužském rodě, protože v ženském to
vypadá dost podivně). Jsem hrdá na to, že bydlím
ve vesničce s 59 čísly popisnými. Celkem vtipné mi
připadá to, že pracuji v mezinárodní firmě, kde
jsem jediným zástupcem za východní Evropu
a jelikož mám kancelář doma, logicky z toho
vyplývá, že Grymov je centrum pro celou východní
Evropu. Super!
Někteří kolegové mají pouze mlhavou představu,
jaká vlastně ta moje oblast je a synonymem pro
Českou republiku je pro ně pouze Praha. Vždy
hrdě prohlašuji, že jsem z Moravy, z Grymova
a věřte, že někteří si to i pamatují. Když jim
nadšeně vyprávím, jak se zde většina lidí zná již po
několik generací, jak chodíme v létě hrávat beach
volejbal, jaké tu bývají běžecké závody nebo jak tu
na hody hraje u každého domu dechovka (tedy
nejdřív musím vysvětlit, co jsou to vlastně hody),

PS: Trochu si teď připadám, jako Carrie ze
známého amerického seriálu, když teď píšu ten
sloupek. A protože se mi ten pocit líbí, snad bude
příště pokračování a nové téma.

Grymovský zpravodaj, březen – květen 2014, číslo X/23, redakční uzávěrka 4. 6. 2014, vydává Obec Grymov, náklad 70 ks.
Autoři fotografií: Magda Holá, Ivana Martinková, Lenka Martinková, Ing. Ladislav Ptáček, Redaktor: Ing. Ladislav Ptáček. 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. Neprodejné.
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