květen – říjen 2016
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
ráda bych se podělila o pozitivní dojmy z nedávné akce pro děti ve stodole. Nazvali jsme ji Medový bobřík,
protože se měla točit kolem chovu včel pana Dosoudila a výrobků z medu. Akci jsme spojili s výstavkou
výpěstků a medového pečiva od grymovských žen. Kromě místních dětí a jejich rodičů se na akci přijelo
podívat i pár přespolních žen. Byly velmi překvapené z toho, „co jsme v tak malé dědince dokázali udělat“.
Vysvětlila jsem jim, že je to především zásluha party aktivních žen, které se během půl hodiny domluvily
a výsledkem byly zmíněné výpěstky i medové perníčky, po kterých se za chvíli zaprášilo. „U nás se většinou
dalekosáhle schůzuje a výsledkem bývají sušenky a čaj…“ popsaly mi své zkušenosti odjinud.
Přiznám se, že mě slova uznání potěšila a chtěla bych je touto cestou předat všem,
kteří se podíleli na pořádání této konkrétní akce, ale i všem ostatním, kteří dělají
dobré jméno naši obci. Ano, jsme malí, ale to přece neznamená, že se nedokážeme
domluvit a udělat něco jeden pro druhého a pro obec.
To hlavní ale bylo, že spokojené odcházely děti, kvůli nimž jsme akci chystali. A to,
že si stejně jako v pohádce naloupaly z chaloupky trochu perníčku, jen svědčí o tom,
že si Medového bobříka skutečně užily.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví Magda Holá

:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
předložených připomínek občanů i zúčastněných
institucí a státních orgánů.

V uplynulém období se zasedání zastupitelstva obce
uskutečnila 20. 6., 28. 7., 5. 9. a 31. 10 2016.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Odpadové hospodářství
Zastupitelstvo se zabývalo řešením likvidace
odpadních vod a nedůslednosti při třídění odpadu,
zejména pak bioodpadu. Obec se dohodla na
častějším vyvážení kontejnerů na papír 2x za
měsíc místo současného svozu 1x za měsíc
a bioodpad 2x týdně místo 1x týdně.
Starostka informovala o průběhu výběrového
řízení na zpracování projektové dokumentace
„Kanalizace a ČOV Grymov“. Ze tří předložených
nabídek byla na základě nabídkové ceny jako
nejvýhodnější vybrána nabídka firmy Projektová
činnost ve výstavbě Ing. Zdeněk Gibl Veselíčko ve
výši 609 353,- Kč. Předmětem zakázky je
zpracování projektové dokumentace pro územní
řízení, stavební povolení (vodoprávní rozhodnutí)
a provádění stavby včetně inženýrské činnosti.
Součástí nabídky je zhotovení soupisu prací pro
veřejné výběrové řízení na zhotovitele stavby dle
vyhlášky č. 230/2012 Sb. Součástí je dále vyřízení
dokladů nutných k povolení stavby na základě

Hospodaření obce
Zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet za rok
2015.
Zastupitelstvo schválilo zvýšení měsíční odměny
starostky na 12 000 Kč a místostarostky na
7 500 Kč od 1.7.2016.
Starostka seznámila zastupitele s výsledky dílčího
přezkoumání hospodaření obce v roce 2015, které
v hospodaření obce Grymov za rok 2015 nezjistilo
chyby ani nedostatky.
Doprava
Starostka informovala o průběhu opravy silnice
III/43413 Grymov a řešení připomínek občanů,
mimo jiné i přechodů v obci.
Územní plán
Starostka obce informovala zastupitele o průběhu
přípravy územního plánu obce Grymov a řešení
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Ostatní
Zastupitelé projednávali stížnosti na fungování
obecního rozhlasu a rozhodli o výměně ústředny
v hodnotě 16 445,- Kč.
Starostka informovala o průběhu příprav krajských
voleb.
Starostka informovala o tom, že paní Denisa
Ryšánková na vlastní žádost skončila jako správce
obecní stodoly. Starostka paní Denise Ryšánkové
poděkovala za odvedenou práci a popřála hodně
zdaru. Novým správcem stodoly se stal Martin
Kopecký.

plné moci. Součástí nabídky je polohopisné
a výškopisné zaměření lokality.
Dotace
Zastupitelé projednali a schválili přijetí dotace
z Programu obnovy Olomouckého kraje na
zpracování Územního plánu ve výši 69 675 Kč
a dotace z Ministerstva zemědělství ČR v rámci
programu Údržba a obnova významných
zemědělských historických dominant jedinečného
charakteru s názvem „Rekonstrukce stodoly v obci
Grymov“ ve výši 166 810 Kč. Zastupitelstvo
schválilo výběr firmy Profistav Přerov jako
dodavatele prací.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Výsledky voleb do Zastupitelstva
Olomouckého kraje, 7.-8. 10. 2016
ANO 2011 14 hlasů, KSČM 4 hlasy, Koalice pro
Olomoucký kraj 4 hlasy, ČSSD 3 hlasy, ODS
3 hlasy, Koalice Piráti a Změna 2 hlasy, Starostové
Pro Olomoucký kraj 1 hlas, Svobodní
a soukromníci 1 hlas, Koalice Svoboda a přímá
demokracie 1 hlas.

Nové cvičení power-jógy začíná
Zájemci a zájemkyně o cvičení power-jógy pod
odborným vedením se mohou hlásit v úřední
hodiny na obci, kde se dozví podrobnosti.
Cvičení ve stodole začalo
Podobně jako v loňském roce i letos se začíná
cvičit v obecní stodole – každé úterý od 19 hodin
v obecní stodole.

:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
26. 11. 2016
od 16 hod.
26. 11. 2016
4. 12. 2016
od 17 hod.
18. 12. 2016
od 17 hod.
Leden

Kde
Náves a obecní
stodola
Sportovní
areál
Obecní stodola
Obecní stodola
Obecní stodola

Co
Rozsvěcení stromu
Přijďte si poslechnout koledy a ochutnat drobné předvánoční občerstvení!
Turnaj ve stolním tenisu – čtyřhra
Oprašte pálku a přijďte si zasportovat!
Koncert sv. Barborky
Nenechte si ujít koncert sopranistky Jany Šelle v doprovodu harfy
Koncert pana Sabadáše a jeho dětského sboru
Navštivte předvánoční koncert učitele a žáků přerovské umělecké školy.
Zimní běh
Přijďte se proběhnout nebo povzbudit závodníky na trati!

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Gratulujeme panu Petru Tauwinklovi, který 26. 8. oslavil sedmdesátiny a Evženu Sovovi, který se dne 10. 9.
2016 oženil. Přejeme hodně zdraví do dalších let. Vítáme v obci pana Martina Smutného, který se přistěhoval
na čp. 33, Jana Koláře (č.p. 37), rodinu Slaných (čp. 3) a rodinu Kopalovu (čp. 57).
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Problémy s tříděním (bio)odpadu trvají
Bioodpad je problém. Je ho velké množství,
a pokud ho člověk nechce kompostovat a využít na
vlastní zahradě, řeší co s ním. Obec v minulých
letech pro občany pořídila kompostéry, dohodla
systém svozu hnědých kontejnerů u obchodu
a v Placu a před hody a na podzim přistavovala
velkoobjemový kontejner. Cíl těchto opatření je
zajistit, aby bylo čisté okolí obce i vzduch, který
dýcháme.
V čem je tedy ten problém? Jeden problém je, že
odpadu je hodně a kapacita kontejnerů nestačí.
Z tohoto důvodu bylo dohodnuto, že se kontejnery
budou nově vyvážet ne 1x, ale 2x za týden.
Druhý problém je třídění. Většina občanů chápe, co
je bioodpad, občas se ale v kontejneru objeví
i plastové lahve, pytel nebo baterie.
Třídění je ale problém i u jiných typů odpadu.
V posledních měsících jsme vytahovali plechovky
od piva z žlutého kontejneru na plasty, do zeleného
kontejneru na sklo někdo odhodil zavařovací
sklenice i se šroubovacími kovovými uzávěry.
A někdo si hlavu nelámal vůbec, takže koberec
a staré podsedáky ze židlí pohodil na zem.
Čistota obce je vizitkou i dílem nás všech.

Nová silnice, staré trápení?
V minulých
měsících
proběhla
důkladná
rekonstrukce silnice v obci. V souvislosti s ní se
objevily úvahy o tom, že po jejím ukončení bude do
obce okamžitě navrácena těžká kamionová doprava,
kterou jsme si „užívali“ mnoho let. Oficiálně ani
neoficiálně ale tuto skutečnost obci nikdo
z kompetentních orgánů a institucí nesdělil. Silnice
byla otevřena a zákazové značky omezující
hmotnost projíždějících vozidel na 12 tun zůstaly na
svých místech. Obavy se tedy nepotvrdily. To ale
neznamená, že se situace nemůže změnit
v okamžiku, kdy bude zahájena v Přerově některá
z plánovaných staveb a doprava přes Lýsky bude
muset být celá nebo z větší části přesměrována
jinam.
Strpět více dopravy po nezbytně nutnou dobu
opravy je normální. A trvat po ukončení objížďky
na návratu do původního stavu také. To je ale zatím
otázka budoucnosti. Jak vzdálené, to uvidíme.
Jiným žhavým tématem jsou přechody. Při
kolaudaci silnice jsme se dozvěděli, že přechody,
které v obci byly, nesplňovaly normy a tak, jak
byly, by je dnes nikdo nepovolil. Situace se řeší
formou tzv. přechodových míst, o jejichž zřízení
obec usiluje.
V původním projektu rekonstrukce silnice bylo
vybudování přechodu pro chodce u kaple, ovšem
v návaznosti na novou zastávku se zálivem. Projekt
na její vybudování byl již před lety připraven, ale
neuskutečnil se, protože se nepodařilo směnit
potřebné pozemky.

Kanalizace, ČOV…
Co je nového? Na konci léta byl vybrán zpracovatel
projektu kanalizace a ČOV. Pak se ale objevil nový
program MŽP na podporu domovních čističek,
takže jsme zjišťovali informace a diskutovali, jestli
nepřehodnotit původní rozhodnutí jít cestou oddílné
kanalizace a centrální čistírny odpadních vod.
Výsledek je ten, že jsme začátkem podzimu
zpracovateli sdělili, aby pokračoval v přípravě
projektu oddílné kanalizace a centrální ČOV, který
považujeme za nejvýhodnější z hlediska zajištění
požadované kvality vypouštěných vod, za kterou
obec zodpovídá státu. Rovněž z pohledu
optimalizace nákladů na provoz, které se nutně
promítnou do výše stočného, považujeme navržené
řešení za nejvýhodnější i pro obec i občany.

Rekonstrukce silnice, která probíhala v průběhu
prázdnin, byla skutečně důkladná, ale potřebná.
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát O ránech
Asi jsem už někdy psala, že jsem skřivan. Rána, hlavně ta brzká, jsou mou nejoblíbenější částí dne. Dnes je
neděle, právě je úplněk. Ze spaní stejně nic nebylo, a tak jsem vstávala po páté. Tentokrát ani nebylo
nepříjemné vyjít vyvenčit Niki na zahradu (máme doma štěně jezevčíka). Ještě je malá, tak vycházím ven s ní,
jen v noční košili. Bylo teplo, ještě tma. Pak mezi mraky vykouknul měsíc. Hned se všechno osvítilo. Do toho
ta krásná podzimní vůně. Nádherný okamžik.
Teď bude sedm hodin a já popíjím druhou kávu. Jako kulisu mám v televizi Travel Chanel a pes zase usnul.
Jsem tu sama. Mám čas v klidu prolistovat časopis, přemýšlet o tom, jak strávíme neděli a co uvařím na
oběd. Zakazuju si myšlenky na práci.
Právě jsem v časopise četla, že se doba změnila. Ještě před pár lety jsme shromažďovali věci, teď
shromažďujeme informace. Žijeme on-line. Sledujeme přátele na Facebooku, Instagramu, sledujeme zprávy,
on-line sportovní zápasy. Všude se na nás valí mraky informací. Schválně, kolik z vás si hned po probuzení
ještě v posteli otevře mobil a projede, co se za těch pár hodin spánku událo nového? Teď si představte, že
člověk ještě pořádně není po probuzení zorientovaný a hned si zaměstná hlavu superdůležitými zprávami
a komentáři, jestli je lepší Donald nebo Hillary, co řekl Babiš a že islamisté zase někde odpálili bomby. Pak
tu máme pracovní e-maily. Fakt je nutné začít pracovat už v posteli?
Všechno špatně. Jen pár minut po probuzení už máme „odžitou“ spoustu věcí, zamotaný mozek a už jsme
myšlenkami v práci. Rána, ať ta brzká nebo pozdní, by měla patřit jen nám, těm co máme rádi a tomu, co
máme rádi. V pracovní dny jsou ráda hektická, ale víkendová rána si můžeme užit jako svátek.
Dnešní ráno pro mě bylo takovým svátkem a já přeju i vám, ať si takové chvíle uvědomujete a užíváte.
Vaše Blanka

Jedna z historických fotek
zapůjčených paní Annou
Gelovou ukazuje zimní
náves se sněhovou
pokrývkou, vzrostlými
stromy před domy,
povozem, lípou u kaple
a několika postavami.
Další fotografie najdete na
poslední straně.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Divadlo Dostavník – Honzo vstávej!
V pátek 3. 6. 2016 v zaplněné obecní stodole
vystoupilo
přerovské
Divadlo
Dostavník
s představením Honzo vstávej.

Troubecké koulování
Ve čtvrtek 9. 6. 2016 se hned dvě grymovská
družstva seniorů zúčastnila turnaje v pétanque
pořádaného Troubeckým klubem seniorů. Družstvo
ve složení Zdena Kučová, Ladislav Kuča a Antonín
Zamazal získalo cenu za druhé místo. Gratulujeme a
děkujeme a reprezentaci Grymova.
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Dětský den
V neděli 19. 6. 2016 proběhl u obecní stodoly
Dětský den, tentokrát zaměřený na fotbalové Euro.
Kromě tradiční střelby ze vzduchové pistole a pušky
a řady míčových soutěží si děti i pořadatelé ze
Salixu společně zahráli fotbal.

10. Hry bez hranic ve Výklekách
Jubilejní desátý ročník soutěže obcí Mikroregionu
Pobečví se uskutečnil v sobotu 25. 6. 2016 ve
sportovním areálu ve Výklekách. Grymov již
tradičně
reprezentovalo
družstvo
Rychlé
vesničanky. Díky!
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II. ročník fotbalového turnaje žáků
V neděli 26. 6. 2016 ožil sportovní areál u Bečvy
2. ročníkem turnaje nejmenších fotbalových nadějí,
kterého se zúčastnily týmy Grymova, Radslavic
a Kozlovic. Hrálo se dvoukolově každý s každým
a všechny týmy dvakrát zvítězily. Děkujeme
grymovskému družstvu pod vedením Davida
Řezníčka za reprezentaci a pořadatelům za přípravu
pěkné sportovní akce.

Hody
V neděli 26. 6. 2016 proběhly v obci hodové oslavy.
Slavnostní atmosféru od rána svou hudbou
vytvářela Moravská Veselka. Hodovou mši pro
padesátku hostů sloužil otec Libor Churý.
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I. ročník tenisového turnaje
smíšených dvojic
V sobotu 2. 7. 2016 proběhl ve sportovním areálu
1. ročník tenisového turnaje smíšených dvojic.
Turnaje se zúčastnilo 6 párů. Konečné pořadí
nebylo tak důležité, jako spokojenost všech
zúčastněných.

zápolení byla veliká. Nemohlo chybět ani fotbalové
utkání rodičů s dětmi, do kterého se zapojily
i maminky. Večerní stezka odvahy byla náročná
a většina z nás na ni bude dlouho vzpomínat a to
zejména na blikající čarodějnici, která na nás ze
tmy houkala. Náročný byl znalostní test, u kterého
jsme se dost zapotili. Nedělní vyjížďka na kole do
Týna se zastávkou u Jadranu byla příjemným
zpestřením. Při pohodovém kempování nám
zajišťovali perfektní servis rodiče, za což jim
děkujeme.
Již se těším na opětovné setkání v příštím roce.
Zuzka Kučerová, 12let, Martin Grée, 10 let

Grymovské kempování
Stalo se již tradicí, že poslední prázdninový víkend
trávíme na místním hřišti. Počasí bylo ideální a tak
se spalo ve stanech a mladší v „Hotelu budka“.
Program tvořily různé sportovní soutěže, doplněné
kulturním programem a noční stezkou odvahy.
Střelba ze vzduchovky na terč či z pistole na
plechovky nás natolik zaujala, že ještě v neděli
k večeru mnozí z nás zkoušeli své střelecké umění.
Koloběžkové závody na 2 km trati daly zabrat všem
a tak přišlo vhod skotačení v místním bazénku.
Házení na basketbalový koš či na šipkový terč není
sice zas tak fyzicky namáhavé, ale dramatičnost
8
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Grymovské Sahary
Další pokračování běžeckého Grymovského poháru
a Ligy 100 Olomouckého kraje se uskutečnilo
v sobotu 13. 8. 2016. Původně plánované brodění
Bečvy museli pořadatelé z SK Salix Grymov zrušit
kvůli vysoké vodě. Trať běžce zavedla přes most až
do Žebračky a zpět. Vítězem se mezi 68 běžci stal
domácí Petr Kučera před Josefem Sedláčkem z AK
Kroměříž a Pavlem Dvořákem z Biatlonu Prostějov.

Senioři na hřišti
V úterý 16. 8. 2016 se ve sportovním areálu sjeli
a sešli senioři z Grymova, Radslavic, Tučína, Horní
Moštěnice, Troubek a Přerova, aby se setkali
a poměřili síly v minigolfu. Sedmnáct družstev
soutěžilo přes 4 hodiny a nejlepšího výsledku
dosáhli senioři z Tučína. Zvítězili ale všichni
zúčastnění. Za uspořádání hojně navštívené akce
patří dík především grymovským seniorkám, které
napekly koláče a cukroví pro téměř stovku
účastníků.

Úspěch na Mezinárodním maratonu
míru v Košicích
Grymovský běžec Petr Kučera dosáhl skvělého
sportovního úspěchu na 93. ročníku Mezinárodního
maratonu míru v Košicích, který je nejstarší
evropský a po bostonském maratonu druhý nejstarší
na světě. Prvních sedm míst obsadili afričtí
vytrvalci, z nichž nejrychlejší byl David Kemboi
Kiyeng v čase 2:08:58. Náš Petr Kučera uběhl
42 km a 195 metrů v čase 2:37:04 a celkově skončil
dvanáctý. Ve své kategorii běžců nad 40 let zvítězil.
Petře gratulujeme!

Tenisový turnaj ve čtyřhře
V sobotu 17. září se ve sportovním areálu za účasti
pěti párů uskutečnil tenisový turnaj ve čtyřhře.
Zvítězila dvojice J. Hyneček - V. Rušar před E.
Sovou - T. Janotou a na třetím místě skončili M.
Grée – L. Kuča.
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Cyklovýlet po Mikroregionu Pobečví
V sobotu 1. 10. 2016 zavítal do Grymova peloton
cyklistů z okolních obcí, kteří se vydali na
poznávací projížďku po Mikroregionu Pobečví.
Naše stodola posloužila jezdcům jako občerstvovací
stanice. Kromě ní si prohlédli také opravenou kapli.

Medový „Bobřík“
V sobotu 15. 10. 2016 proběhlo v Obecní stodole
zábavné odpoledne s přednáškou o včelách
a dravcích, ochutnávkou výrobků z medu, zdobením
perníčků, výstavou výpěstků, malováním na obličej,
střelbou z airsoftové pistole a drakiádou.
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květen – říjen 2016
Grymovská pětka, pohár a přebor
Moravské brány
Poslední závod 6. ročníku Grymovského poháru se
uskutečnil v sobotu 22. 10. 2016. Jednalo se
o 3. Grymovskou pětku, silniční závod na 5 km,
který byl zároveň i 2. ročníkem přeboru Moravské
brány. Zvítězil Vojtěch Podjukl z Hranic před
Petrem Kučerou. Třetí doběhl Josef Sedláček z AK
Kroměříž. Petr Kučera se stal rovněž vítězem
Grymovského poháru a přeborníkem Moravské
brány.

Beseda o soutocích a mostech
Ve čtvrtek 8. 11. 2016 se ve stodole uskutečnila
beseda s grymovským rodákem Ing. Vítem
Ryšánkem, který je českým rekordmanem v počtu
navštívených soutoků a nasbíraných pohlednic
mostů. Zajímavé povídání o svých koníčcích pan
Ryšánek prokládal vlastními verši.
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leden – duben 2016
A něco na úplný závěr
Pokračujeme v představování historických fotografií, tentokrát je obci zapůjčila paní Anny Gelová.
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