leden – březen 2015
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
Jaro je tady. Je časem, kdy se kromě jiného usilovně uklízí. V této souvislosti bych vás ráda poprosila
o spolupráci. V nejbližších dnech budou hasiči stejně jako loni sbírat kamennou drť, kterou používáme v zimě
na údržbu chodníků. Smeťte prosím kamínky před svým domem na hromádku, aby se daly jednoduše naložit
a odvézt. Až napadne sníh a začne to klouzat, budou se nám hodit.
Uklízejí se také zahrady. Řada občanů se ale stěžuje na pálení větví a trávy, které znečišťuje vzduch
a znepříjemňuje pobyt venku. K řešení tohoto problému jako obec podnikáme několik kroků. Kromě
kompostérů, které jste dostali v minulých letech, chceme pořídit dva kontejnery, které by během sezóny
sloužily k odkládání biologického odpadu a byly by pravidelně vyváženy do kompostárny. Druhým opatřením
je pak přistavení velkoobjemového kontejneru k odvozu většího množství větví či trávy. A konečně třetím je
bezplatné štěpkování, které proběhne v nejbližších dnech či týdnech. Podrobnosti najdete uvnitř tohoto čísla.
Nejsme ale živi jen prací. Blíží se Velikonoce, u jejichž příležitosti jsme uspořádali v první jarní den výstavu
vašich ručních prací. Moc se povedla a chtěla bych poděkovat všem, kdo se přišli podívat nebo přispěli
k jejímu úspěchu tím, že pomohli s organizací nebo zapůjčili své výrobky. Za týden nám známé klepání ohlásí
sváteční čas. Dovolte, abych vám popřála jeho příjemné prožití v kruhu nejbližších.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
Zastupitelé schválili příspěvek 3000 Kč
občanskému sdružení Centrum setkávání.
Vzhledem k tomu, že centrum poskytuje
dlouhodobě služby jednomu občanovi, bylo jako
v předchozích letech rozhodnuto poskytnout
příspěvek v podobné výši, jako jsou náklady na
jednoho školáka.

V uplynulém období se uskutečnila dvě zasedání
zastupitelstva obce, a to 2. 2. a 2. 3. 2015. Z hlavních
projednávaných bodů vybíráme:

Hospodaření obce
Zastupitelstvo dne 2. 3. 2015 schválilo rozpočet
obce v celkové výši 1 610 830,- Kč. Schválená
verze rozpočtu se všemi zapracovanými
změnami je vyvěšena na obecních stránkách.
Starostka na jednání 2. 3. 2015 informovala
o průběhu
a
výsledcích
přezkoumání
hospodaření, které se uskutečnilo dne 16. 2. 2015.
Při přezkoumání za rok 2014 nebyly zjištěny
chyby ani nedostatky.
Na zasedání 2. 2. 2015 zastupitelé schválili
pravidla
pro
poskytování
příspěvků
z prostředků obce Grymov na sportovní, kulturní
a společenské aktivity. Plné znění pravidel – viz
str. 4. Na zasedání 2. 3. schválili prodloužení
termínu pro podání žádosti o příspěvek do 30.
dubna 2015.

Krásným připomenutím svátků jara a šikovnosti
grymovských žen a dívek byla výstavka, která se ve
stodole uskutečnila 21. března 2015
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Odpadové hospodářství
Starostka dne 2. 2. 2015 informovala o jednání
s projektantem Ing. Kudou, na kterém přednesl
zastupitelům varianty řešení likvidace odpadních
vod. Zároveň obdržel DVD z monitoringu
kanalizace a byl vyzván, aby předložil návrh řešení
jejího stavu. V prvním pololetí se připravuje
schůzka občanů s Ing. Kudou na téma kanalizace.

Dotace
Zastupitelé schválili 2. 2. 2015 podání žádosti
o dotaci na projekt „Oddechová zóna obce“.
Projekt má celkový rozpočet 534 000,- Kč.
Zastupitelstvo schválilo spoluúčast obce ve výši
160 000,- Kč. Projekt se bude realizovat pouze
v případě, že se dotaci podaří zajistit.
Zastupitelé schválili 2. 2. 2015 podání žádosti
o 90% dotaci na pořízení traktoru se zametací
nástavbou a mulčovačem v hodnotě cca
2 400 000,- Kč. Podíl obce by činil 10 % a bylo by
do něj možné vložit jako protihodnotu i současný
traktůrek (výkupní cena 30-50 tisíc Kč). Projekt se
bude realizovat pouze v případě, že se dotaci
podaří zajistit.
Zastupitelé schválili 2. 2. 2015 seznam věcí,
jejichž pořízení navrhli na své schůzi 23. 1. 2015
hasiči. Nákup se uskuteční v rámci dotačního
programu na vybavení hasičských sborů.
Konkrétně se jedná o: vozík, nářadí, lopaty,
krompáče, hrábě, motorovou pilu, ochranné brýle
a pracovní rukavice.
Zastupitelé schválili 2. 2. 2015 podání žádosti do
Programu obnovy venkova zahrnující úpravu
dvou místností v obecní stodole (oprava omítek,
podlah, přívod vody, odpad) a opravu studny
před obecním úřadem (obložení kamenem).

Přehled dosud zpracovaných variant:
Var.
Čistička
Pořizovací
Roční
cena v Kč
provoz v Kč
1.
Vlastní
7 018 000
140 000
v Grymově
2.
Napojení na
8 591 000
110 000
Prosenice
3.
Napojení na 10 527 000
110 000
Radslavice
Pro zajištění co nejlepších informací bude osloven
ještě jeden projektant, aby zpracoval varianty
řešení kanalizace a čističky.
Starostka 2. 3. 2015 informovala, že na základě
podané žádosti Magistrát města Přerov prodloužil
platnost povolení vypouštění odpadních vod do
10. 2. 2017 za podmínky, že do tohoto data:
1. budou dosaženy platné emisní limity a 2. bude
vyřešen záměr obce týkající se odkanalizování
obce s ukončením na ČOV.
Starostka informovala, že 25.-28. března 2015
bude přistaven kontejner na odvoz biologického
odpadu ze zahrad. 28. 3. 2015 bude možné
bezplatně podrtit větve štěpkovačem zapůjčeným
z Radslavic. O přesném termínu budou občané
informování rozhlasem, na obecních stránkách
a informačním letáčkem do schránky.
Zastupitelé schválili nákup 2 kusů kontejnerů o
objemu 770 l na biologický odpad v ceně 4792
Kč / kus, který bude z 90 % pokrytý dotací. Obec
uhradí 10 % nákupní ceny.
Po dokončení rekonstrukce sběrného dvora
v Radslavicích bude občanům oznámen termín, od
kdy zde budou mít možnost ukládat kovový
odpad. Na jaře proběhne v obci „železná sobota“,
během níž budou mít občané možnost odevzdat
železný šrot do kontejneru. Sběr zajistí hasiči a
občané budou o přesném termínu informováni
rozhlasem, na internetových stránkách obce
a informačním letáčkem do schránky.

Oslavy MDŽ 6. března 2015se vydařily i díky
pěknému kulturnímu programu.
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Péče o obecní majetek
Zastupitelé schválili 2. 2. 2015 pana Ladislava
Špalka jako nového správce budovy obecního
úřadu a paní Denisu Ryšánkovou jako správce
obecní stodoly.
Obec poděkovala manželům Kubjatovým za
dlouholetou práci, kterou odvedli jako správci
budovy obecního úřadu, a předala jim věcný dar.

Velký dík za projevenou ochotu a vstřícnost
patří manželům Zbytovským i hasičům, kteří
lavičku na dohodnuté místo zabudovali.
Starostka oznámila, že v rámci Tříkrálové sbírky
bylo v obci Grymov vybráno 3370 Kč. V rámci
celé Olomoucké arcidiecéze se vybralo
23 865 566,- Kč, z toho výnos pro oblastní Charitu
Přerov byl 760 619,- Kč. Všem dárcům
i koledníkům patří velký dík.
Starostka informovala o novinkách z jednání
honebního společenstva a mysliveckého spolku.
V areálu honebního společenstva v současnosti
žije cca 90 divočáků. V loňském roce bylo
zastřeleno 7 lišek a 120 kačen.
Obec děkuje paní Boženě Hiklové a paní
Boženě Ministrové, které se dlouhodobě staraly
o předávání darů jubilantům z řad grymovských
občanů. V sociální komisi je v této funkci
nahradily od 2. 2. 2015 paní Milada Špalková
a paní Miluše Zemánková.

Územní plán
Zastupitelstvo na svém zasedání 2. 2. 2015
upřesnilo na základě připomínek Magistrátu města
Přerov zadání pro pořízení nového územního plánu
obce. Dne 16. 2. 2015 proběhlo další jednání
s projektantkou Ing. Ciznerovou.
Informace z mikroregionu a MAS
Byla podaná žádost na projekt označení památek
v obcích, navrženo vytvoření stezky zdraví. Hry
mikroregionu proběhnou v termínu 6. 6. 2015
v Lazníčkách. Na jednání 27. 2. se projednávalo
pořízení nádob na bioodpad, možnost nákupu
fotopastí a možnost nákupu vest s logem
mikroregionu za cenu 230 Kč/ks. Zastupitelé
nákup vest neschválili.
Bylo zvoleno nové vedení MAS Moravská brána.
Fixní členský roční příspěvek obce činí 1 Kč /
obyvatele.
Doprava a bezpečnost
V rámci akce „Přerov – výstavba levobřežního
a pravobřežního sběrače s napojením Dluhonic
a Kozlovic“ bude od 1. 4. do 30. 6. 2015 úplně
uzavřena silnice II/434 v obci Kozlovice.
Objízdná trasa povede přes Lýsky, nebo přes
Prosenice a Žebračku.
Ostatní
Na základě podnětu starších občanů zastupitelé
2. 2. 2015 rozhodli o umístění lavičky u cesty na
Vrbovec na parcele obce Grymov č. 277 a parcele
manželů Zbytovských č. 38/10. Obec se s manželi
Zbytovskými dohodla, že jakmile budou chtít na
pozemku č. 38/10 stavět, obec lavičku neprodleně
odstraní.

Sníh přišel v únoru, zato 14. ledna 2015 jsme nad
Grymovem mohli vidět i duhu.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
7. Zastupitelstvo žádosti projedná a rozhodne
zpravidla v rámci jednání o rozpočtu.
8. Příspěvek je proplacen na základě předložení
příslušných účetních dokladů.

Pravidla pro poskytování příspěvků
obce Grymov na sportovní, kulturní a
společenské aktivity
Zastupitelé schválili 2. 2. 2015 pravidla pro
poskytování příspěvků z prostředků obce Grymov
na sportovní, kulturní a společenské aktivity.

Pálíš, pálím, pálíme?
Na začátku jara se všude uklízí. Doma, na dvoře,
před domem i na zahradě. Výsledkem bývá tzv.
biologický odpad, většinou stará tráva a větve.
Tedy věci, které mohou hořet a taky se odjakživa
pálily.
Jenže každý, kdo to někdy zkusil, ví, že vlhká
tráva a větve spíše než hoří, tak dýmí a taky
pořádně smrdí. Občas tomu navíc někdo „pomůže“
trochou benzínu, kusem pneumatiky či petkou. Ale
i když pálí jenom trávu a větve, stačí změna směru
větru a „palič“ prchá před štiplavým dýmem
nadýchat se čerstvého vzduchu.
A přesně o ten jde. Na čistý vzduch máme nárok
všichni a pálení odpadu – i biologického – vzduch
znečišťuje. Má to špatný dopad na naše zdraví.
Navíc hrozí nebezpečí požáru. Proto u nás zákon
pálení odpadu ze zahrad a vypalování trávníků
zakazuje.
Co si ale s hromadou odpadu počít? Nacpat ho
do popelnic? Ne, protože odvoz komunálního
odpadu je hodně drahý a zaplatí to obec ze
společného rozpočtu. Kam tedy s ním?

1. Akce se musí konat v obci Grymov a musí být
otevřená veřejnosti. Nejsou podporovány
soukromé akce nebo akce pouze pro zvané
účastníky
2. Akce zviditelňuje obec Grymov. Obec Grymov
je uváděna jako spolupořadatel. Akce je
propagována formou pozvánky / plakátu /
propozic. O akci je sepsána zpráva, pořízena
fotodokumentace a zveřejněna na Internetu
nebo je kopie dokumentace předána obci ke
zveřejnění na webu a ve zpravodaji.
3. Podporu lze využít zejména na ceny,
občerstvení pro děti, materiál související s
činností dětí, náklady spojené s propagací
činnosti, drobné vybavení nezbytné pro
činnost.
4. Podporu lze poskytnout pořadateli (fyzické
osobě nebo spolku) na základě předložené
žádosti.
Žádost obsahuje tyto údaje:
a. Jméno a adresa pořadatele nebo spolku,
který žádá
b. Název akce nebo akcí
c. Termín konání
d. Místo konání
e. Stručná charakteristika akce, program akce
(kolikátý ročník, kolik účastníků, kolik z
Grymova)
f. Celkový rozpočet akce v Kč (např. 5 000,Kč)
g. Vstupné / vložné účastníků v Kč
h. Výše požadovaného příspěvku v Kč a jeho
účel (např. 900,- Kč, ceny, 300,- Kč
občerstvení pro děti)
i. Kontaktní údaje
5. Žádosti se předkládají na daný rok do 15. 2.,
pokud zastupitelstvo nestanoví jiný termín. Pro
rok 2015 byl stanoven termín 30. 4.
6. Žádosti posoudí kulturní komise a předá své
doporučení zastupitelstvu obce.

1. Co se dá zkompostovat, dát na kompost nebo
do kompostéru a využít na zahradě.
2. Větve dát do velkoobjemového kontejneru,
který obec přistaví od 25. do 28. března
2015 na asfaltové ploše před domem č. 56. Po
domluvě se zástupci obce je možné
s kontejnerem objet zahrady. Větve je také
možné podrtit a to 28. března 2015, kdy
bude od 8,00 u obecní stodoly přistaven
štěpkovač. Na místě lze dohodnout přejetí
štěpkovače k jednotlivým zahradám
3. Zbytek lze odevzdat do kontejnerů na
biologický odpad. Pokud se podaří získat
dotaci, přibudou v nejbližší době dva takové
kontejnery na návsi za kamennou zdí a u
obchodu. Do nich bude možno biologický
odpad odevzdávat po celou vegetační sezónu.
Svoz do kompostárny je pro obec podstatně
levnější než na skládku.
4
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:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
teploměry, ledničky, televizory, pneumatiky,
zářivky, pesticidy, barvy, laky, ředidla a starý olej.

Úklid chodníků
Prosíme občany o smetení kamínků na chodníku
před domem, které budou posbírány hasiči před
Velikonocemi, termín bude upřesněn obecním
rozhlasem.

Likvidace biologického odpadu
Kontejner na odvoz biologického odpadu bude
přistaven od 25. do 28. března 2015 na asfaltové
ploše před domem č. 56. Po domluvě se zástupci
obce je možné s kontejnerem objet zahrady. Větve
je možné podrtit 28. března 2015, kdy bude od
8,00 u obecní stodoly přistaven štěpkovač. Na
místě lze dohodnout přejetí štěpkovače
k jednotlivým zahradám.

Psi a čistota
Prosíme občany, kteří venčí své psy v zastavěné
části obce, tedy kromě jiného i na pozemcích u
obecní stodoly, aby po svých miláčcích uklízeli,
nebo je venčili jinde, například na polních cestách
za obcí. Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Hraní stolního tenisu a cvičení žen
Děkujeme všem, kteří přes zimu chodili do obecní
stodoly cvičit nebo hrát stolní tenis. Pravidelné
hraní a cvičení začne zase na podzim, ale stůl na
stolní tenis je možné využívat po celý rok.

Svoz nebezpečného odpadu
Proběhne 18. dubna 2015 od 13,10 do 13,40
u kaple. Odvážet se budu pouze znečištěné
prázdné obaly, baterie, chemikálie, staré léky,

:: Společenská kronika :: Společenská kronika :: Společenská kronika ::
Gratulujeme paní Boženě Hiklové, která 6. ledna oslavila 70. narozeniny, paní Marii Ptáčkové, která
oslavila 75. narozeniny 31. ledna, panu Ladislavu Ptáčkovi, který 5. března oslavil 75. narozeniny a paní
Martě Ryšánkové, která 31. března oslaví 75 let. Přejme všem hodně zdraví a spokojenosti!
Vítáme v obci paní Martinu Paučovou s dětmi Lindou a Davidem. Přejeme, ať se vám v Grymově líbí.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
2. – 4. 4. 2015

Kde

Co
Velikonoční klepání

10. 4. 2015
17,00 hod

Stodola

24. 4. 2015
17,00 – 21,00

Stodola

15. 5. 2015
od 20,00

Stodola

6. 6. 2015

Lazníčky

Norsko a Kodaň
Přednáška cestovatelky Ing. Patočkové s promítáním a informacemi
o chystaném zájezdu do Lednicko-valtického areálu 8. 5. 2015.
Burza
Sháníte něco na sebe, pro děti, na sportování nebo na zahradu? Přijďte do
stodoly na burzu, třeba budete mít štěstí. A pokud něco budete chtít
nabídnout, přineste to do stodoly v 16,30. Podrobné informace na letácích.
Májová zábava
Přijďte si zatančit a pobavit se do obecní stodoly. Hudba, občerstvení a
tombola připraveny. Dary do tomboly přijímáme na obci v pondělí 11. 5.
2015 od 18 do 20 hodin.
Hry mikroregionu Pobečví
Přijďte se podívat na další ročník her mikroregionu Pobečví, které se
v loňském roce uskutečnily u nás, a podpořte naše družstvo.
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát z Rumunska
Dnes se s Vámi podělím o zážitky z cest, konkrétně z Rumunska. Včera jsem si po dlouhé době znovu
uvědomila, jak jsem šťastná, že žiju právě v naší zemi a v Grymově a jak máme krásnou Prahu, Olomouc a
ostatní města. Začnu ale od začátku.
Do Rumunska jezdím pracovně a zatím jsem byla vždy jen v Bukurešti, kterou jsem viděla pouze z okna taxíku
mezi schůzkami. Až při této cestě jsme s kolegou našli chvíli, abychom se podívali do centra. První, co nás
napadlo, byl Ceaušescu palác. Ohromná stavba, ke které nás dovedla obrovská třída se systémem vodotrysků
uprostřed. Bohužel zatím prázdných. Pokud jsou v létě provozu, tak to musí být pěkné. Celá třída je po obou
stranách lemována domy prazvláštního stylu, někdy označovaném jako komunistické baroko. Přízemí plné
výloh, kdysi asi luxusních obchodů, nyní víceméně prázdných. To platí v Bukurešti obecně, všude je spousta
nevyužitých, holých míst ležících ladem. Možná za to mohlo zamračené a studené počasí, ale můj pocit
z tohoto místa byl přesně takový.
Ceaušescu palác nyní slouží pouze parlamentu. Je to škoda, protože po Pentagonu v USA je to druhá největší
stavba na světě. Přímo do paláce jsme se na prohlídku z časových důvodů bohužel nedostali, snad příště.
Ještě jsem si prošla centrum – staré město, plné barů, restaurací a hospod. Celkem pěkné, ale opět jakoby
„neučesané“. Historické budovy, ne všechny opravené, zámková dlažba na ulicích, hodně lidí, taková
klasika.
Večer jsme se malým letadlem s vrtulemi (trochu jsem při startu panikařila) asi po hodinovém letu dostali do
srdce Rumunska a Transylvánie, města Cluj Napoca. Velké univerzitní město, centrum hi-tech v Rumunsku. O
poznání „bohatší“ a upravenější než Bukurešť. Velké univerzity, historické budovy, pěkné hotely. Všude
spousta reklam a billboardů. Krajina je tu úplně jiná, než jakou znám. Celá zvlněná, jako na moři. V centru
města jsme viděli pěkné, historické náměstí. Celkem mě překvapilo, že kromě centra vypadá město trochu
jako vesnice, kde jsou cesty lemované rodinnými domy. Až z okna hotelu jsem tu poprvé uviděla něco jako
sídliště s paneláky.
Ovšem vrcholem včerejšího večera byla asi 10 minutová jízda taxíkem z večeře na hotel. Poprvé v životě jsem
se bála o život a převážnou část cesty jsem měla zakryté oči. Řidič, postarší pán nalepený na volantu,
projížděl asi 100km rychlostí ulice lemované auty s maximálně 10 cm místa po stranách. Nechyběla jízda
v protisměru ani zběsilý vjezd do křižovatky bez jakéhokoliv rozhlédnutí. Naštěstí byl večer a ulice prázdné,
tak jsme to přežili. Lidé (kromě taxikářů) jsou tu velice milí. Mám zde několik přátel a moje zkušenosti ze
schůzek jsou skvělé. Rozhodně si myslím, že Rumunsko má co nabídnout a budu ve svých cestách pokračovat.

Palác Ceaušescu v Bukurešti, druhá největší budova světa
Vaše Blanka
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listopad – prosinec 2014

:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Hasičská schůze
Dne 23. 1. 2015 se ve stodole uskutečnila schůze
hasičů. V jejím rámci se uskutečnilo také promítání
DVD dokumentující stav obecní kanalizace.

Oslava MDŽ
Za účasti asi 30 grymovských žen 6. 3. 2015 ve
stodole proběhla oslava Mezinárodního dne žen
s bohatým kulturním programem.
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leden – březen 2015
Grymovská desítka
Za téměř jarního počasí se 7. 3. 2015 uspořádal SK
Salix Grymov ve spolupráci s Obcí Grymov už VII.
ročník Grymovské desítky. Zúčastnilo se 104
dospělých běžců a 23 dětí. Domácí Petr Kučera
doběhl pátý. Podrobnosti viz www.skalixgrymov.cz

Velikonoční výstavka
Dne 21. 3. 2015 proběhla ve stodole výstavka
ručních prací 14 grymovských žen a dívek. Velmi
pěkné akce se zúčastnilo asi 50 návštěvníků, kteří si
mohli prohlédnout perníčky, kraslice, pletené
košíčky, výšivky, panenky a mnoho dalšího.
Nechybělo ani drobné občerstvení

Grymovský zpravodaj, leden – březen 2015, číslo XI/27, redakční uzávěrka 22. 3. 2015, vydává Obec Grymov, náklad 70 ks.
Autoři fotografií: Magda Holá, Ing. Ladislav Ptáček, Mgr. Miroslava Kopecká, ZAPRO Tri-team, 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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