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Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
Skončilo jedno volební období a je čas poděkovat. Děkuji všem, kteří jste se jakkoli podíleli na životě naší
dědiny ať už při udržování pěkného vzhledu návsi, při úklidu kapličky či na některé z kulturních a
sportovních akcí. Děkuji členům zastupitelstva za dobrou spolupráci. Těm, kteří znovu nekandidovali, přeji
hodně zdraví a osobní spokojenosti, těm ostatním pak pevné nervy a moudrost při rozhodování ve prospěch
obce. A konečně děkuji všem, kteří jste přišli k volbám a vyjádřili se tak k dalšímu směřování naší obce.
Barevný podzim a hodně sil vám přeje
Magda Holá, starostka obce

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: :
Péče o obecní majetek
Zastupitelstvo obce schválilo směnu obecního
pozemku p.č. 135/4 ost. pl., o výměře 92 m2,
pozemek p.č. 129/2 ost. pl., o výměře 81 m2, ve
společném jmění manželů Ladislava a Zdeňky
Kučových, oba bytem Grymov 32. Směna bude
realizována bez doplatku rozdílu cen směňovaných
nemovitostí. Před provedením směny obec zajistí
změnu druhu pozemku 135/4 z ost. pl. na zahrada
a navrhne jeho zařazení do ploch Op – občanské
vybavenosti – polyfunkční zařízení.
Obec schválila návrh smlouvy o nájmu
plynárenského zařízení. Smlouva je navržena na
dobu neurčitou, výše ročního nájemného činí
48 120 Kč.

V uplynulém období se uskutečnila čtyři zasedání
zastupitelstva obce, a to 18. 8., 18. 9., 29. 9 a 4. 11.
2014. Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Hospodaření obce
Byla přijata rozpočtová opatření č. 3 a 4. Na
straně příjmů šlo o věcné břemeno, Ekokom a
příjem z kulturních akcí, dotace na volby, na straně
výdajů o náklady na kulturní akce, náhradní díly
na traktor, nákup dřevěných briket, údržbu zeleně
a náklady na volby.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce 4. 11.
2014 byla výše odměn zastupitelů ponechána na
dosavadní úrovni.
Volby do zastupitelstva a senátu
Volby do zastupitelstva obce a Senátu Parlamentu
ČR se uskutečnily 10.-11. 10. 2014. Do
zastupitelstva byli zvoleni: 1. Magda Holá, 2.
Miroslava Kopecká, 3. Ladislav Ptáček, 4. Jana
Martinková, 5. Radek Pluhař. Do druhého kola
senátních voleb prošli 1. Antonín Prachař a 2. Jitka
Seitlová. Ve 2. Kole v našem okrsku zvítězil
Antonín Prachař, ale celkově dostala nejvíce hlasů
Jitka Seitlová, která se stala senátorkou. Podrobné
výsledky najdete na straně 3.
Na ustavujícím zasedání nového zastupitelstva
obce dne 4. 11. 2014 byla starostkou zvolena
Magda Holá a místostarostkou Miroslava
Kopecká.

Odpadové hospodářství
Zastupitelstvo obce Grymov schválilo smlouvu
s firmou Ekokom o zpětném odběru odpadu a
jeho dalším využití.
Projektant Ing. Kuda byl požádán o zpracování tří
variant řešení ČOV v obci, a to s jednotnou
kanalizací a centrální ČOV, s oddílnou kanalizací
a centrální ČOV a s jednotnou kanalizací a hnízdy
ČOV.
Územní plán
Z jednání se zpracovatelkou změny č. 1 ÚP Ing.
arch. Ciznerovou vyplynulo, že pořízení změny č.
2 by vzhledem k novým předpisům bylo podobně
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Zhodnocení volebního období
Na zasedání 18. září proběhlo zhodnocení
volebního období. Nejdříve vystoupila paní M.
Ryšánková s poděkováním svým předchůdcům ve
funkci starosty a stručným zhodnocením období,
po které zastávala funkci starostky obce. Poté
vystoupila stávající starostka M. Holá, která
poděkovala M. Ryšánkové za vykonanou práci,
zastupitelům za spolupráci a všem občanům, kteří
přispěli k zvelebení obce a k jejímu oživení.
Věnovala se využití obecní stodoly, budování
chodníků i připomenutí některých událostí jako
byly dopravní nehody v obci.
V diskusi vystoupil Ing. L. Kuča s vlastním
hodnocením činnosti obce v posledním období.
Kritizoval
neplnění
některých
usnesení
zastupitelstva, skutečnost, že vedení obce
neakceptovalo jeho připomínky a návrhy týkající
se zejména využití obecního majetku (stodola a
pozemky na č.p. 8), dále obsazení finanční komise,
špatné plánování rozpočtových výdajů. Navrhl,
aby stodola byla celá využívaná na společenské
účely a pro uskladnění techniky se postavil nový
objekt kombinovaný s obecní prodejnou.

pracovně i finančně náročné, jako příprava nového
územního plánu, ke kterému bude obec stejně
během několika let nucena přistoupit. Výhodnější
je proto nepořizovat změnu č. 2, ale pořídit nový
územní plán obce. Podklady pro změnu č. 2
budou použity jako zadání změn oproti stávajícímu
stavu – podrobně viz str. 2 a 3.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh
smlouvy o dílo mezi Obcí Grymov a
Urbanistickým střediskem Brno, spol. s.r.o., na
vypracování územního plánu Grymov za nejvyšší
přípustnou cenu 135 000 Kč (bez DPH).
Informace z mikroregionu a MAS
Na Veselíčku se připravuje projekt zřízení
kompostárny, k jeho provozování se uvažuje o
zřízení svazku obcí. Roční kapacita bude 1200 tun.
Starostka informovala o tom, že 1. je navržena
nová strategie MAS, k nahlédnutí je na webu
http://mas-moravskabrana.cz, 2. nelze očekávat, že
budou v příštích letech dotace na chodníky či
opravy památek, 3. důraz bude položen na
podporu sociálních aktivit a komunitní plánování.
Doprava a bezpečnost
Rekonstrukce chodníků v úseku PluhařovoZbytovských bude dokončena do konce roku,
stavební dozor zajistí Ing. František Marek. Obci
se podařilo sehnat dotaci ve výši 150 000. Kč.

Poděkování
Starostka poděkovala všem, kdo se jakkoli podíleli
na Srpnové noci v pátek 22. 8. 2014, Ukončení
prázdnin s promítáním pro děti 30. 8. 2014,
Drakiádě dne 20. 9. 2014 a divadelním přestavení
Dobytí severního pólu 5. 10. 2014.

:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Zadání pro změnu č. 2 bylo převzato jako zadání
pro pořízení nového ÚP v tomto znění:

NOVÝ územní plán obce
Původním záměrem obce bylo upravit stávající
územní plán obce, ale od doby, kdy proběhla
změna č. 1, vstoupily v platnost nové předpisy,
které vyžadují aktualizaci stávajícího stavu na
celém území obce. Tím ale podstatně stoupla
pracnost a cena, která byla oproti pořízení nového
územního plánu nižší o cca 20 %. Vzhledem
k tomu, že všechny obce mají za povinnost během
nejbližších let nechat si zpracovat nové územní
plány, rozhodlo se zastupitelstvo obce zastavit
projednávání změny územního plánu č. 2 a místo
toho pořídit nový územní plán obce Grymov.

1. Doplnit podmínky využití ploch bydlení Bv o
možnost podnikání za podmínky, že podnikání
nezatěžuje
okolí
nadměrným
hlukem,
prašností, zápachem, světlem, neznečišťuje
vodu, půdu nebo vzduch
Komentář: Jde o to, že za současného stavu
není možné na většině území obce provozovat
žádné služby. Na druhou stranu ale obec nemá
zájem na tom povolit podnikání, které by
snižovalo kvalitu bydlení a života v obci.
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2. Zahrnout do ploch Op – občanské vybavenosti
– polyfunkční zařízení pozemky č. 130, 119,
120/1, 121, 120/2, 135/4
Komentář: Jedná se o pozemky na bývalém
č. 8, tedy pod obecní stodolou, v jejím okolí,
pod sousední stodolou Ing. L. Kuči a
směňovaný u připravované autobusové
zastávky.
3. Doplnit podmínky využití ploch Ot občanské
vybavenosti – tělovýchova a sport (pozemky č.
38/3 a 38/11) o možnost hostinské činnosti,
ubytování, vnitřní sportovní a kulturní plochy.
Komentář: Změna má umožnit další rozvoj
poskytování služeb ve sportovním areálu
u Bečvy.
4. Vymezit plochy bydlení Bv na pozemcích 332,
333 a 334 v části přiléhající k polní cestě.
Komentář: Jedná se o pozemky přiléhající
k již zasíťovaným třem stavebním místům na
okraji vesnice. Vzhledem k tomu, že po jedné
straně polní cesty je výstavba možná, nevidí
obec žádný důvod, proč by nemohla
pokračovat i na druhé straně.
5. Zahrnou do zastavitelného území obce
pozemky č. 48/4, 56/2, 4/3, 4/2, 9/2, 12, 15/2,
17/3, 17/4, 17/1, 17/2, 18, 23, 26, aby je bylo
možno oplotit nebo na nich vybudovat např.
přístřešek pro uskladnění dřeva.
Komentář: V současnosti nelze na okrajových
pozemcích u domů č. 26, č. 10 postavit plot a
na zahradách v obci nelze legálně stavět např.
dřevníky.
6. Změnit způsob odkanalizování obce systémem
jednotné kanalizace (ne oddílné)
Komentář: V současnosti územní plán
předepisuje oddílnou kanalizaci, což by
znamenalo vybudování nových přípojek ke
všem domům, rozkopání celé obce při stavbě
nové splaškové kanalizace a výrazné
prodražení celé akce.
7. Do zadání nebyl zahrnut záměr vymezit na
části pozemků č. 332, 333 a 334 přiléhající
k silnici 43413 plochy k podnikání.
Komentář: Návrh podal podnikatelský
subjekt, v jehož majetku jsou areály bývalého
JZD v okolních obcích. Zastupitelstvo návrh
nezařadilo, protože 1. v okolních obcích je
dostatek nevyužitých ploch ve zmíněných
areálech a 2. má obavu z možného zatížení

okolí nadměrným hlukem, prašností, zápachem
či světlem, nárůstu dopravy, znečištění vody,
půdy nebo vzduchu či narušení venkovského
rázu obce.
Výsledky voleb do zastupitelstva
obce a Senátu Parlamentu ČR
Voleb do zastupitelstva obce 14. a 15. října 2014
se zúčastnilo 93 voličů ze 139, tj. 66,9 %.
Výsledky:
Kandidátka
č.
1
2
2
2
2
2
2

Kandidát
Ladislav Kuča
Magda Holá
Ladislav Ptáček
Miroslava Kopecká
Jana Martinková
Radek Pluhař
Jiří Zavadil

Počet
hlasů
31
78
69
74
66
52
62

Do zastupitelstva byli zvoleni:
Pořadí Kandidát
1.
Magda Holá
2.
Miroslava Kopecká
3.
Ladislav Ptáček
4.
Jana Martinková
5.
Radek Pluhař
Náhradník: Jiří Zavadil
Voleb do Senátu Parlamentu České republiky
se v 1. kole 14. a 15. října 2014 zúčastnilo 83
voličů ze 139 zapsaných, tj. 59,7 %
Výsledky:
Pořadí Kandidát
1
Antonín Prachař
3
Dušan Hluzín
5
Michal Chromec
4
Miroslav Raindl
2
Jitka Seitlová

počet hlasů
37
5
3
4
15

Ve druhém kole 21. a 22. října 2014 se k urnám
dostavilo 25 voličů (18 %) a dali Antonínu
Prachařovi 17 hlasů, kdežto Jitce Seitlové 8 hlasů.

3

srpen – říjen 2014

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Gratulujeme panu Františku Kubjatovi, který 31. srpna oslavil 80. narozeniny a přejeme mu hodně zdraví!
Blahopřejeme Lence Martinkové z čp. 22 k uzavření sňatku s Petrem Kurovcem.
Dne 20. 9. 2014 jsme se naposled rozloučili s panem Antonínem Ryšánkem z čp. 28, který zemřel ve věku
52 let. Čest jeho památce.

:: 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. Tou
nejbližší je Setkání seniorů, které proběhne v pátek 14. listopadu 2014 ve stodole. Zároveň bych vám chtěla
poděkovat za dary do tomboly na Srpnové noci.
Marie Staňková
Kdy
Od 11. 11. 2014,
každé úterý od 19,00
Od 12. 11. 2014, ve
středu od 19,00

Kde
Stodola

14. 11. 2014 od 17,00

Stodola

29. 11. 2014 od 16,00

Stodola

5. 12. 2014 v 17,00

Stodola

Stodola

Co
Cvičení žen
Začíná cvičení žen v obecní stodole. Podrobnosti u Marie Staňkové.
Stolní tenis
Zájemci o stolní tenis si mohou přijít zahrát do stodoly. Podrobnosti u
Ladislava Ptáčka nebo na www.salixgrymov.cz/oddil/stolni-tenis/
Setkání seniorů
Tradiční setkání v obecní stodole. Občerstvení a program zajištěny.
Adventní svícení
Už potřetí se setkáme na začátku Adventu, abychom rozsvítili naši obecní
lípu. Občerstvení a program zajištěny.
Mikulášská nadílka
Obchůzka mikulášské družiny, sraz v 17 hodin ve stodole. Pokud máte
zájem o návštěvu Mikuláše, nahlaste se na obecním úřadě.

Stodola po prvním roce a půl
Od květnové zábavy před rokem, která zahájila
provoz obecní stodoly, uplynul rok a půl. Co
všechno tady za tu dobu proběhlo? Kulturní komise,
která se starým zastupitelstvem dosloužila, udělala
na závěr malý přehled akcí, které se ve stodole
uskutečnily od května 2013 do října 2014:
 veřejné akce: 4 x obecní zábava, 2 x
drakiáda, 2 x loučení s létem, 2 x divadelní
představení, 1 x setkání seniorů, Adventní
svícení, Mikuláš, schůze hasičů, oslava
MDŽ, koncert dětských sborů, vítání
občánků, Bobřík odvahy, Hry bez hranic,
Velikonoční výstava, běžecké závody.
 pravidelné akce: úterní cvičení žen.
 soukromé akce: oslava Silvestra, svatba, 3 x
oslava narozenin.

V případě, že se jednalo o soukromé akce, nebo
akce SK Salix Grymov, obec vybírala nájem ve výši
200 Kč na akci.
Stodola má za sebou úspěšný start do nového
života. Za rok a půl ji navštívilo odhadem 1300 lidí
a viditelně tak přispěla k tomu, že se lidé v obci více
potkávají.
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek
Tentokrát jsem pro sloupek vybrala trochu netradiční téma. Jedná se o staré čínské učení Feng Shui (FS).
V podstatě jde o umění žít v souladu se sebou a vlastním okolím. Naše okolí – kde žijeme, pracujeme nebo
kde trávíme nejvíce času, nás ovlivňuje až ze 30 %. To znamená, že až 30 % našeho úspěchu, zdraví, vztahů
ovlivňuje prostor, který obýváme! Dost dobrý argument se nad tím trochu zamyslet.
Já sama mám s FS konkrétní příběh. Počátkem roku jsem se rozhodla, že si upravím pracovnu dle principů
FS. Vyklidila jsem poličky a ponechala tam jen věci, které se týkají mé práce. Ze skříní jsem vyhodila všechny
zbytečnosti. Sama jsem byla překvapená, co všechno skladuji – staré dokumenty, časopisy, prázdné krabice,
no bylo toho hodně. Přesunula jsem stůl tak, abych měla výhled na dveře a do levého rohu proti dveřím
pověsila obrázek s vodopádem. Můžu vám říct, že jsem se po těchto úpravách cítila při práci hodně lépe.
Následující den pak přišla z naší firmy informace o velkých organizačních změnách včetně změny vlastníka
firmy. Šok pro všechny, obrovské změny, ale jak se ukazuje, pouze k lepšímu. Co myslíte, je to jen náhoda?
Pro uplatnění základních principů FS není potřeba studovat tlusté knihy nebo investovat jmění do
specializovaných konzultantů. Stačí se rozhlédnout kolem sebe a zapojit selský rozum. Základem všeho je
udržovat pořádek. Věci rozbité, nepoužívané nebo ty, které se nám prostě nelíbí, patří bez milosti pryč. Dále
je dobré si projít celý byt a uvědomovat si, jak se kde cítím. Sedí se mi dobře ve křesle, které je umístěné
v temném rohu a kolem kterého se povaluje halda novin? Co vidím při vstupu do bytu? Boty povalující se na
zemi, věšáky plné kabátů a bund? Jakou vůni cítím? To všechno nás ovlivňuje více, než si myslíme.
Doporučuji všem si projít svůj domov pohledem návštěvy. Hodně věcí můžeme změnit ihned, bez jakýchkoliv
investic nebo úprav. Kdo bude chtít, může si najít podrobnější informace o FS na internetu. Doporučuji
krátká videa zdarma na http://fengshuiacademy.cz/. Garantuji, že výsledek bude stát za to.
Přeji všem krásný podzim a využijte dlouhých večerů ke zvelebení svých obydlí. Blanka
.:: K zamyšlení :: K zamyšlení :: K zamyšlení :: K zamyšlení :: K zamyšlení ::
Dalším neduhem seniorů bývá nadváha. Kilogramy
navíc se negativně projevují na jejich zádech,
kyčlích a kolenech. Zdeněk Bartl doporučuje nordic
walking, tedy chůzi se speciálními holemi. Procvičí
celé tělo a je doporučovaná dětem i seniorům.
Vhodná je rovněž lehká turistika, případně jízda na
kole. Začít se dá i s velmi nenáročným tréninkem,
postupně prodlužovat trasu a dávat přitom pozor na
počasí.
Každý člověk by se měl denně věnovat cvičení
minimálně půl hodiny, lepší je ovšem padesát minut
až hodina. „Nic lepšího než správný pohyb
neexistuje, bez něj nic nezměníte,“ říká Bartl.
Zdeněk Bartl působí v olomouckém Omega centru
sportu a zdraví. Vystudovaný fyzioterapeut v něm
sportovcům i dalším zájemcům pomáhá řešit jejich
zdravotní problémy. Kromě toho se svými kolegy
působí také jako masér a jeho pracoviště klientům
nabízí také zábaly a přístrojovou lymfodrenáž. Další
informace naleznete na jeho webových stránkách
www.masazeol.cz.

Fyzioterapeut Zdeněk Bartl říká: Seniorům by
prospělo více pohybu, ale nejen to.
Většina seniorů trpí nedostatkem pohybu,
jednostrannou zátěží a dehydratací. Jejich zdraví by
prospělo, kdyby se pravidelně věnovali cvičení a
kondici. Je přitom důležité, jaký druh pohybu zvolí.
Například populární zahradničení se mezi dříve
narozenými lidmi obvykle přeceňuje. „Práce na
zahrádce přetěžuje některé části těla, rozhodně to
není zdravý pohyb, který by posílil všechny důležité
svaly,“ říká olomoucký fyzioterapeut Zdeněk Bartl.
Proto doporučuje spíše pravidelnou sestavu cviků,
které by si senioři doma každý den zacvičili.
Klíčové je zapojit správně dýchací svaly, aktivovat
hluboké břišní svaly a svaly kolem lopatek a
kondičně rozcvičit ruce a nohy. „Skoro každý senior
trpí na bolesti zad, přitom právě zádům mohou
velmi snadno ulevit cílenými cviky,“ říká Bartl.
Senioři by měli rovněž více dbát na pitný režim a
dostatek vitamínů a minerálů, které vyživují svaly.
Budou to potřebovat při cvičení a pohybu. „Skoro
každý senior trpí dehydratací,“ uvádí Bartl.
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5. Grymovské Sahary
V sobotu 16. 8. 2014 se na hřišti uskutečnil
5. ročník terénního běžeckého závodu Grymovské
Sahary. Vzhledem k vysokému stavu vody v Bečvě
závodníci nebrodili, ale běželi do Žebračky přes
most. Závodů se zúčastnilo 58 běžců, vyhrál Ondřej
Horák, Petr Kučera doběhl šestý.

Srpnová noc
Druhý ročník Srpnové noci proběhl v pátek 22.
srpna 2014 v obecní stodole. Hostům hrála k tanci
skupina Tučéňáci a zpestřením večera byla bohatá
tombola. Děkujeme všem, kteří do ní věnovali
věcné dary.
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Zakončení prázdnin
Poslední prázdninová sobota 30. 8. 2014 byla ve
znamení loučení s letošními prázdninami. U obecní
stodoly se sešli děti i rodiče, aby si zasoutěžili, něco
dobrého snědli a podívali se na pohádku.

Drakiáda a ukázka hasičů
V sobotu 20. 9. 2014 se u obecní stodoly
uskutečnila drakiáda pro děti spojená s názornou
ukázkou toho, co se stane, když začne v kuchyni
hořet tuk a nalije se do něj voda…
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Dobytí severního pólu
V neděli 5. 10. 2014 zavítal do obecní stodoly
Studentský divadelní klub Ervínovci, který asi
padesátce spokojených diváků zahrál hru Divadla
Járy Cimrmana Dobytí severního pólu.

3. Grymovská pětka
Obecní stodola se v sobotu 25. 10. 2014 stala
dějištěm třetího ročníku běžeckého závodu
Grymovská pětka. Mezi šedesáti běžci byl
nejrychlejší Tomáš Blaha, který pětikilometrovou
trať zdolal v čase 16:21, druhý byl Pavel Dvořák a
třetí domácí Petr Kučera.
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Autoři fotografií: Magda Holá, Ing. Ladislav Kuča, Ing. Ladislav Ptáček, Redaktor: Ing. Ladislav Ptáček. Se svými dotazy,
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Vychází nepravidelně. Neprošlo jazykovou úpravou. Neprodejné.

8

