listopad – prosinec 2014
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám jménem svým i jménem obecního zastupitelstva popřála do roku 2015 samé pohodové
dny, ve kterých najdete hodně lásky, vzájemného porozumění, úspěchů a hlavně zdraví. Dovolte mi krátce se
vrátit k uplynulému roku a poděkovat vám, ať jste se jakkoliv podíleli na utváření, udržování, zvelebování
naší obce či na jejím dobrém jménu.
Již po několika týdnech od voleb je jasné, že v tomto volebním období bude nutné věnovat mnoho času a sil
problematice odvodu a likvidace odpadních vod z našich domácností. Přesto, že jsme tušili, že kanalizace
v obci není zcela v pořádku, výsledek monitoringu, který proběhl ve dnech 25. – 28. 11. 2014 nás nemile
překvapil. Na dalších stranách zveřejňujeme hlavní zjištění, protože toto téma bude nepochybně jedním
z nejdiskutovanějších v nadcházejících měsících a letech. Ze zprávy vyplývá, že naše kanalizace je ve
špatném a místy i v havarijním stavu.
Zvažujeme různé varianty řešení. Hledáme takovou, která bude pro obec i občany dlouhodobě nejvýhodnější.
Po rozpracování podrobných návrhů budete přizváni, abyste se s nimi mohli seznámit, vyjádřit se k nim
a prodiskutovat je se zkušenými odborníky. S tímto tématem se zcela jistě na stránkách zpravodaje budeme
setkávat pravidelně.
I přes tyto pracovní povinnosti pro vás opět připravujeme kulturní akce ke zpříjemnění běžného života.
Věříme, že si některou z nich vyberete a sejdeme se při jejím konání v obecní stodole.
Jménem zastupitelstva obce se na vás těší Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: :
Byla schválena rozpočtová opatření č. 4 a 5 (mj.
dotace na volby, pronájem stodoly a nájem z pole,
nákup materiálu, pohoštění, svoz odpadu, sečení,
volby, vodné, DPČ, likvidace nebezpečného
odpadu).
Zastupitelé schválili rozpočtové provizorium na
rok 2015 platné až do přijetí nového rozpočtu.
Na zasedání 22. 12. 2014 schválilo zastupitelstvo
Návrh rozpočtu obce na rok 2015. Rozpočet je
vyrovnaný a hospodaří s částkou 1 601 940 Kč.
Návrh byl zveřejněn k připomínkování.
Zastupitelstvo aktualizovalo výhledový plán
aktivit, do kterých na roky 2016 a 2017 zahrnulo
akce: oprava kanalizace, oprava rozhlasu,
rekonstrukce vjezdů na obecních pozemcích.
Zastupitelstvo obce jmenovalo inventarizační
komisi ve složení Ing. Jana Martinková, Ivana
Martinková, Stanislav Kadleček. Inventura bude
provedena do 18. 1. 2015. Do likvidační komise
byl jmenován Ing. Radek Pluhař a Ing. Pavel
Lička.
Kontrolní výbor provede kontrolu směrnic obce.

V uplynulém období se uskutečnila tři zasedání
zastupitelstva obce, a to 4. 11., 24. 11. a 22. 12 2014.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Hospodaření obce
4. 11. 2014 starostka přečetla zápis z Dílčího
přezkoumání hospodaření obce provedené
Krajským úřadem Olomouckého kraje 20. 10.
2014. Při kontrole nebyly v hospodaření obce
shledány závady.
Dne 21. 11. 2014 byla podepsána Smlouva
o poskytnutí příspěvku v rámci Programu
obnovy venkova Olomouckého kraje 2014 ve výši
150 000,- Kč na realizaci opravy chodníků.
V souvislosti s Rozsvěcením vánočního stromu
zastupitelstvo schválilo finanční dar vystupujícím
souborům Prosénku 500 Kč, Věžní hudbě 800,Kč.
Zastupitelstvo obce rozhodlo, že odměny starostce
a místostarostce zůstanou zachovány v dosavadní
výši. Měsíční odměna zastupitelů byla schválena
nově ve výši 380 Kč a předsedům výborů byla
přiznána odměna 300 Kč měsíčně.
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Volby do zastupitelstva a výborů
Na zasedání 4. 11. 2014 byla starostkou obce
zvolena Magda Holá, místostarostkou Miroslava
Kopecká. Na zasedání 24. 11. 2014 zastupitelé
ustavili výbory ve složení:
Kontrolní výbor – předsedkyně Ing. Jana
Martinková, členové Ing. Pavel Lička, Stanislav
Kadleček.
Finanční výbor – předseda Ing. Ladislav Ptáček,
členové Ing. Radek Pluhař, Milada Špalková.
Kulturní komise – předsedkyně Marie Staňková,
členové Zlata Knapová, Jiří Zavadil st.

komunikace. Firma STRABAG ji provede na jaře
2015.

Odpadové hospodářství
Dne 4. 11. 2014 starostka informovala, o tom, že
v rámci přípravy řešení čištění odpadních vod
bude provedeno vyčištění a monitoring stavu
kanalizace. Byli osloveni 3 dodavatelé, kteří
zaslali obci nabídky, které se pohybovaly kolem
200 tis. Kč. Výběrová komise dne 13. 11. 2014
vybrala firmu SEZAKO Prostějov. Vlastní akce
proběhla od 25. do 28. 11. 2014. Bylo zjištěno, že
kanalizace je všeobecně ve špatném, místy až
havarijním stavu. Podrobnosti uvádíme na str. 4.
Starostka informovala o podání žádosti na
povolení vypouštění odpadních vod 18. 11. 2014
na Magistrát města Přerov.
Starostka poděkovala občanům, kteří se 28. 10.
2014 zúčastnili brigády zaměřené na úklid listí
a dalšího bioodpadu. Odvezly se 3 plné velké
kontejnery. Obec platila pouze za odvoz, uložení
bioodpadu je zdarma.
Zastupitelé schválili nákup kontejneru na
bioodpad prostřednictvím MAS Moravská brána.
Starostka informovala o pořízení sběrných tašek
na odpad, které budou oproti podpisu rozděleny
do jednotlivých domácností v obci. Tašky koupila
MAS, obce budou přispívat 15 %, cca 10 Kč na
tašku. Každá domácnost obdrží 3 tašky.
Zastupitelé schválili návrh na změnu v krajském
Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací
Olomouckého kraje (PRVKOK), kde bude místo
navrhované oddílné kanalizace zachována
jednotná kanalizace.
Zastupitelé schválili postavení sběrné jímky
kanalizace u Zbořilových, která by odstranila
místní problémy s odtokem vody z obecní

Ke zjištění skutečného stavu obecní kanalizace
posloužila moderní technika.
Péče o obecní majetek
Zastupitelé rozhodli o obsazení místa správce
obecní stodoly a správce obecního úřadu.
Podrobnosti viz str. 6.
Na základě upozornění na skutečnost, že zelený
pás podél obecních polních cest je uživateli
sousedních pozemků v některých místech natolik
zúžen, že to znesnadňuje jeho údržbu, schválili
zastupitelé oslovení vlastníků doporučeným
dopisem s žádostí o kontrolu a případné zjednání
nápravy. Více viz str. 4.
Územní plán
Na základě připomínek magistrátu bylo opraveno
usnesení k pořízení územního plánu (čísla
paragrafů) a potvrzena Magda Holá jako osoba
pověřená dalším jednáním.
Informace z mikroregionu a MAS
Starostka informovala o hodnocení cyklovýletu
27. 9. 2014. Z naší obce se nikdo nezúčastnil,
příští rok výlet zřejmě povede přes Grymov, bude
zastávka ve stodole, na kterou bude třeba zajistit
malé občerstvení v režii Mikroregionu Pobečví.
Na obcích proběhne jednání s manažerem MAS
Moravská brána o možnosti získání dotací
v příštím období. Jednatelky společnosti VIDA
Lipník informovaly o záměru zřídit denní
stacionář pro důchodce.
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Doprava a bezpečnost
Zastupitelé na jednání 24. 11. 2014 schválili
realizaci vjezdů na obecních pozemcích.
Starostka informovala o situaci kolem vjezdu
k domu č.p. 1. Na jednání 22. 4. 2014 obec
nabídla majitelům domu dvě varianty: buď
vydláždění vjezdu v šířce 3 m, nebo v celé šíři,
s finančním příspěvkem. Počátkem září majitelé
oznámili, že se nechtějí finančně spolupodílet
a žádají realizaci vjezdu na náklady obce.
Dne 14. 11. 2014 proběhlo jednání s projektantem
Ing. Kuchařem a Ing. Markem, kde byly dořešeny
poslední detaily. Prostředky na akci byly
vyhrazeny. K realizaci dojde, jakmile se podaří
vybrat vhodný dodavatel. Termínově je třeba akci
sladit se zvažovanou rekonstrukcí části kanalizace
pod pozemkem, aby nedošlo k plýtvání veřejnými
prostředky.
Starostka informovala o tom, že správa silnic
v roce 2015 s opravami cesty přes obec nepočítá.
Do června 2015 bude opravena cesta z Grymova
do Radslavic.
Kolaudace opravených chodníků proběhne dne
15. ledna 2015 v 10 hodin.

Hasičská schůze proběhne 23. 1. 2015. Do 13.
února 2015 lze podat žádost o dotaci pro hasiče.
Starostka informovala o dopisu manželů
Kučových, v němž sdělují, že se v září 2014
rozhodli prodat pozemek, který s nimi chtěla obec
směnit na stavbu plánovaného autobusového
zálivu. Rozhodnutí o případné směně tak
přenechávají na nového majitele.
Starostka informovala o žádosti fotbalistů
o příspěvek na nové dresy. Zastupitelé se dohodli,
že budou stanovena obecná pravidla pro
poskytování příspěvků na kulturní a sportovní
aktivity a žádost bude posouzena podle nich.
Z diskuse na zastupitelstvu
Vybírají se sběrné koše v kanalizačních vpustích?
Ano vybírají, jejich další kontrola proběhne
v rámci monitoringu kanalizace.
Bude ošetřen kaštan proti klíněnce? Ano, obec
nechá v příštím roce postřik udělat.
Není dobře slyšet hlášení rozhlasu. Jednáme
s firmou o provedení opravy rozhlasu (oprava byla
provedena v prosinci 2014).
Nebylo by vhodné předělat stávající osvětlení na
LED osvětlení? K tomu by musel být zpracován
projekt, protože nelze změnit jen část osvětlení.
Revize by musela proběhnout dle nové normy.
Podle informací z jiných obcí je současná
návratnost této investice cca 40 let.
Je třeba zkontrolovat chráničky na stromy kolem
stezky. Obec je nechá zkontrolovat a případně
vyměnit.
Budou se dosazovat stromy ze stromořadí tam, kde
odešly? Ano, budou se dosazovat v místech, kde
neznemožňují vjezd na pole. V rozpočtu na to
obec vyčlení prostředky.
Jak je široký zelený pás vedle nových polních cest?
6 metrů.
Kdy bude zasypaná kaluž na výjezdu z pozemku
u č.p. 8? Oprava proběhne po kontrole kanalizace
v lednu nebo únoru 2015. Bude využit materiál
uložený u stodoly.
Jak bude zajištěno odklízení sněhu na chodnících
a obecních cestách? Chodníky budou uklízeny
obecní technikou. Údržbu obecních cest zajistíme
po dohodě s p. Gelou.
Bude nějak upravena studna před obecním
úřadem? Ano, bude upravena ve stejném duchu
jako studna na č.p. 8 – obložena kamenem.

Na realizaci posledního úseku chodníků se
podařilo získat krajskou dotaci 150 000 Kč
Ostatní
Zastupitelé schválili na základě podnětu starších
spoluobčanů přesun lavičky k cestě směrem na
Vrbovec. Přesné místo bude upřesněno.
Májová zábava se uskuteční 15. 5. 2015,
Srpnová noc 28. 8. 2015.
Občané dostanou pf a DVD z Her bez hranic.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Chodníky nesolíme!
Na konci roku jsme konečně dokončili
rekonstrukci chodníků, která začala v roce 2007.
Chodníky tedy máme spravené a teď jde o to, aby
nám dlouho vydržely pěkné.
Největším nepřítelem betonových dlaždic je sůl.
S tou, která na chodníky občas odstřikuje z cesty,
toho moc nesvedeme. Ale můžeme se rozhodnout,
že sami nebudeme solit.
Místo soli používáme kamenitou drť, která
navíc funguje opakovaně. Když nás na konci
roku postihla ledová kalamita, chodníky jsme
ošetřili touto drtí. Až přestane sněžit a začne
jaro, budeme rádi, když chodník zametete
a uděláte hromádky. Drť posbíráme do pytlů
a uschováme na příští sezónu.

Údržba zelených pásů u polních cest
Jedna z věcí, kterou se okolí naší obce vyznačuje,
je hojnost úrodných polí. Nejen chlebem je ale
člověk živ a své místo v krajině má taky zeleň.
S tímto záměrem byly u nových polních cest
vyměřeny zelené pásy široké 6 metrů. Spolu
s pětimetrovým pruhem vyčleněným pro cestu
tak vznikl jedenáctimetrový pás, který blok polí
za dědinou dělí na několik částí. Zelený pás byl
osazen stromy a keři, z nichž část nepřežila okus
zvěře, ale většina naštěstí roste. Za dvacet let se
budeme moci procházet pod vzrostlými alejemi
a v korunách nám k tomu budou zpívat ptáci.
Čas od času se bohužel stane, že některý
z pěkných mladých stromů „se zlomí“. Kdo to
udělal, nikdo neví, ale stromu, který deset roků
rostl, je škoda. Většinou za takové případy může
čím dál větší a výkonnější zemědělská technika.
Aby k těmto nehodám nedocházelo, jsou stromy
chráněny volným prostorem kolem. Proto je
důležité, aby zelené pásy byly zachovány
v původní šířce. Nehledě na to, že orat cizí
pozemek bez vědomí majitele se prostě nedělá.
Na některých místech se ale zelený pás zúžil
natolik, že je dnes problém projet s žacím
traktorkem mezi kmenem a polem. Jistě se to
netýká všech pozemků u obecních cest a všech
třinácti majitelů, kterým patří.
Pokud se náš dopis, ve kterém jsme majitele
pozemků na tento problém upozorňovali
a žádali o zjednání nápravy, někoho dotkl,
omlouváme se.

Monitoring kanalizace odhalil pravdu
Likvidace odpadních vod byla horkým tématem už
v minulých letech. Zákonné povinnosti vypouštět
odpadní vody vyčištěné naši obec nikdo nezbaví.
Aby se splašky mohly čistit a vypouštět, musí
dobře fungovat kanalizace. K tomu, abychom
zjistili v jakém je skutečně stavu, sloužil tzv.
monitoring, tedy důkladné vypláchnutí trubek
pod zemí a jejich nafilmování a nafocení
robotem.
Výsledkem
je
několik
hodin
videozáznamu, který ukazuje každou rouru
a každý spoj, každou šachtu, praskliny, kořeny,
zkrátka všechno. Zájemcům rádi zapůjčime DVD.
Pracovníci, kteří si naši kanalizaci podrobně
prohlédli, sepsali podrobnou mnohastránkovou
zprávu a krátké shrnutí, které uvádíme na další
straně.
Nejlíp je na tom nejmladší část kanalizace
postavená v roce 1972 – od zastávky k mlýnu
(Š9-Š9e). V podstatně horším stavu je
kanalizace postavená v roce 1931. Začíná to už
v úseku od zastávky po šachtu u Zbytovských
(Š9-Š5) a od čekárny po Markovo (Š6-Š14).
V úseku od Zbytovských po Bečvu (Š5vyústění) jsou místy spoje prorostlé kořeny.
Vůbec nejhorší situace je v Placu (Š12-Š15),
kde je místy viditelná zemina. Tady se jedná
o havarijní stav.

Takovýchto stromů je škoda.
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Správce budovy OÚ
Obec Grymov hledá správce budovy obecního
úřadu. Povinnosti zahrnují správu a úklid budovy
obecního úřadu a autobusové zastávky
u obchodu. Měsíční odměna je 1000 Kč. Zájemci
se mohou hlásit 12. nebo 19. ledna 2015 na
obecním úřadě od 18 do 20 hodin, kdy jim
budou sděleny další podrobnosti.
Správce obecní stodoly a kaple
Obec Grymov hledá správce obední stodoly, kaple
a čekárny. Povinnosti zahrnují správu a úklid
obecní stodoly a jejího okolí, kaple a čekárny.
Měsíční odměna je 1500 Kč. Zájemci se mohou
hlásit 12. nebo 19. ledna 2015 na obecním úřadě
od 18 do 20 hodin, kdy jim budou sděleny další
podrobnosti.

Rychlejší kontakt
Někdy se stane, že je třeba něco rychle sdělit
konkrétnímu člověku či domácnosti. Pokud nám
nahlásíte aktuální kontaktní telefon nebo e-mail,
pomůžete nám usnadnit a urychlit vzájemnou
komunikaci. Vaše kontaktní údaje samozřejmě
nebudeme poskytovat dalším osobám. Děkujeme.

Termíny svozu komunálního odpadu
v roce 2015
Svoz proběhne v těchto dnech: 15. 1., 5. a 26. 2.,
19. 3., 9. a 30. 4., 21. 5., 11. 6., 2. a 23. 7., 13. 8.,
3. a 24. 9., 15. 10., 5. a 26. 11., 17. 12.

Hraní stolního tenisu
Pokud máte zájem si zahrát stolní tenis, ale
nevyhovuje vám středeční termín, můžete si půjčit
klíče od stodoly u starostky Magdy Holé,
Ladislava Ptáčka nebo Jiřího Zavadila st.

Sběrné tašky
Část občanů si dosud nevyzvedla praktické tašky
na sběr tříděného odpadu. Pokud o ně máte zájem,
zastavte se na obecním úřadě v úřední hodiny.
Hasičská schůze
Schůze hasičů se uskuteční v pátek 23. ledna 2015
od 18 hodin ve stodole.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
Od 6. 1. 2015, každé
úterý od 19,00
Od 7. 1. 2015, ve
středu od 19,00

Kde
Stodola

18. 1. 2014, start
11,00

Stodola
a okolí
obce
Stodola

23. 1. 2014 od 18,00

Stodola

7. 3. 2014, dopoledne Stodola
a okolí
obce

Co
Cvičení žen
Pokračuje cvičení žen v obecní stodole. Podrobnosti u Marie Staňkové.
Stolní tenis
Zájemci o stolní tenis si mohou přijít zahrát do stodoly. Podrobnosti sdělí
Ladislav Ptáček.
Zimní běh kolem Bečvy
Přijďte se proběhnout do Oldřichova a zpátky nebo povzbudit běžce.
Občerstvení zajištěno. Podrobnosti viz www.salixgrymov.cz
Hasičská schůze
Občerstvení zajištěno.
Grymovská desítka
Přijďte se proběhnout sami, se svými dětmi, nebo povzbudit účastníky
tradičních běžeckých závodů. Občerstvení zajištěno. Podrobnosti viz
www.salixgrymov.cz
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek
Ačkoli si novoroční předsevzetí nedávám, letos mám výjimku a mým celoročním předsevzetím je dávat si
pozor na to, jak mluvím. Chci se zaměřit na slova, která používám a jak hovořím, a to zejména o sobě. Před
mnoha lety jsme měli v práci obchodnické školení, jehož součástí bylo NLP – Neurolingvistické
programování. Není to tedy můj výmysl, že nás slova programují. Každé slovo má v mozku nějakou asociaci.
Tím, že asociace změním na pozitivní, transformuje mi to i programy v mozku. Známe přece i z pohádek
zaklínadla, která čarují. Zaklínadla jsou slova. Rozhodla jsem se je používat ve svůj prospěch.
Toto téma je dost obsáhlé, uvedu jenom některá pravidla, kterých se hodlám držet.
1. Nebudu používat slova „zase“, „nikdy“, „pořád“, „vždycky“ – zejména v negativním významu. „Ty
mě nikdy neposloucháš!“ „Zase nemám peníze.“ „Vždycky prohraju.“ Mozek si moc dobře umí tato
tvrzení zapamatovat a jedná pak podle nich.
2. Budu o sobě mluvit vždy pěkně. Nebudu říkat perly typu „Já jsem ale debil“, byť by to bylo myšleno
ironicky nebo s nadsázkou.
3. Budu i o penězích mluvit s respektem a úctou. Peníze jsou energie a to, jak se k nim chovám a jak o
nich mluvím, se mi pak vrátí. Toto mám už vyzkoušeno. Zásadně nepoužívám slovo „prachy“. Jsou
peníze pro mě prach? Ne, to ani náhodou. Nepoužívám slovo „utrácet“. Utrácet jako popravovat?
Kdepak. Peníze buď vydávám, nebo investuji. Nepoužívám ani věty typu „nemám dost peněz“, nebo
„mám dost peněz“. Dost znamená stop, a dost, víc nedostaneš. Ne, místo toho mám hojnost.
4. Pokud něco budu tvrdit, tak se to budu snažit formulovat v pozitivním významu a bez použití předpony
ne-. Prostě budu říkat, co chci místo toho, co nechci. Na příklad ve vztahu k dětem budu užívat věty
typu „mluv potichu“ místo „nekřič“. Nebo „jdi kousek dál“ místo „nesahej na to“.
Zrovna začalo svítit slunko, tak jdu otevřít všechna okna a pustit ho dovnitř. Už se nemůžu dočkat, až začne
vonět jaro.
Přeji nám všem, ať si užijeme krásný rok, hodně slunečných dní a ať jsme všichni spokojení a šťastní.
Blanka

:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Posezení seniorů
Dne 14. 11. proběhlo ve stodole tradiční setkání
seniorů. Nechybělo občerstvení, zprávy z obce ani
kulturní program, o který se postaraly naše děti.

Dokončení rekonstrukce chodníků
Po osmi letech se podařilo dokončit rekonstrukci
chodníků v obci.
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Rozsvěcení stromu
V sobotu 29. listopadu 2014 se už potřetí rozsvítila
naše vánoční lípa. Po hudebních vystoupeních
místních dětí, Hanáckého Prosénku a Věžní hudby
u kapličky program úspěšně pokračoval ve stodole.

Monitoring kanalizace
Ve dnech 25. – 28. listopadu 2014 provedla firma
SEZAKO monitoring a čištění obecní kanalizace.
O výsledcích píšeme na str. 4.

Mikulášská nadílka
Čtyřčlenná mikulášská družina obcházela obec
v pátek 5. 12. 2014. Nadělovala dárky dětem
v sedmi grymovských rodinách.

Grymovský zpravodaj, listopad – prosinec 2014, číslo X/26, redakční uzávěrka 5. 1. 2015, vydává Obec Grymov, náklad 70 ks.
Autoři fotografií: Magda Holá, 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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