listopad 2016 – duben 2017
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vás oslovila po delší odmlce a popřála nám všem snad již teplejší nadcházející dny. Od
předešlého vydání zpravodaje se mnohé událo, a proto bude mé slovo úvodem tentokrát delší než obvykle.
Pokračují práce na nejdůležitější akci tohoto volebního období – řešení kanalizace a čistírny odpadních vod.
Podrobněji se k ní vyjadřuji v rubrice O čem se mluví. V letošním roce je na tuto oblast vyčleněna největší
částka v rozpočtu obce, přibližně 420 tisíc Kč. Chceme celou akci připravit tak, aby ji obec finančně utáhla.
Díky dobrému hospodaření našich předchůdců, na které se snažíme navazovat, máme na účtu našetřeny
necelé tři miliony, což představuje téměř dva roční rozpočty. Ale ani tato částka na řešení odpadních vod
nestačí. Znamená to, že musíme získat co nejvyšší dotace, což předpokládá respektování určitých podmínek.
Proto se v současné době připravuje projekt oddílné kanalizace a čistírny odpadních vod.
Ne vždy se vše podaří, takže jsme letos nezískali dotaci na vybudování sociálního zařízení v obecní stodole.
Snad budeme úspěšnější v příštím roce. Přírodní hřiště, které u stodoly vzniklo za aktivního přispění
mnohých z vás, bylo reakcí na zprávu o uzavření hřiště na Vrbovci z února letošního roku. Hřiště jsme
vybudovali tak, aby byl jeho provoz co nejméně finančně náročný.
Dlouhodobě se snažíme podporovat společenský život v obci a naši obec propagovat. Proto jsme se přihlásili
do 9. ročníku celostátní výstavy Má vlast cestami proměn 2017. Účastnický poplatek za obec zaplatil
Olomoucký kraj. Snažíme se získat výstavní panely a prezentovat je při naší další chystané akci, kterou je
Sraz rodáků dne 3. 6. 2017 spojený se soutěží
O nejlepší koláč z Pobečví. Program akce jste všichni
dostali a těším se, že se s vámi během ní setkám. Letos
jsme se také poprvé přihlásili do soutěže Vesnice
roku, která má letos už 23. ročník. Hodnocení
krajského kola se uskuteční ve dnech 13.-16. června
2017. K dobrému hodnocení naší obce můžete přispět i
vy třeba úklidem před svým domem. Předem děkuji za
pomoc.
A proč vlastně pořádáme koncerty, zábavy či akce pro
děti? Jednak si myslíme, že bez společenského života
obci něco podstatného chybí a jednak se to obci
vyplácí. Při přiznávání dotací se totiž nehodnotí jen to,
zda správně vybíráme poplatky od občanů, ale také co
pro občany děláme po kulturní stránce.
Do příprav Srazu rodáků a soutěže O nejlepší
Na závěr bych se s vámi chtěla podělit o několik
koláč z Pobečví se zapojily i grymovské děti.
pochval, kterých se naší obci dostalo. Paní MUDr.
Daňková nám napsala, že se jí líbí pěkně obložené studny a požádala o kontakt na šikovné řemeslníky, kteří
je obložili. Opakovaně se na nás obrátilo několik větších obcí s dotazem, jak to děláme, že nám na akce chodí
tolik lidí. A dětský sbor Vocantes, nám poděkoval za příjemné prostředí a drobné občerstvení, které jsme mu
poskytli. Za co děkoval? Po rozsvěcení vánočního stromu zbyla trocha dobrého sádla a ze soukromé akce,
která proběhla ve stodole, zase domácí pomazánka. Uvařili jsme čaj, namazali chleby a ochotné maminky
a babičky donesly dětem na talíři i něco sladkého…
Na obec nám také došel dopis od neznámého pána, že se mu líbí, jak jsme spravili komunikaci, což však není
zásluha naše, ale správy silnic. I nám se silnice líbí a chtěla bych uklidit občany, kteří o její stav mají obavu
v souvislosti s plánovanou opravou kanalizace. Zákon zakazuje podélné pokládání sítí do komunikací. Je
umožněno pouze příčné pokládání, čehož jsme využili při chystané obnově veřejného osvětlení. V případě
kanalizace bylo dohodnuto, že po naprojektování bude proveden protlak pod komunikací.
Jménem zastupitelstva obce vás zdraví a přeje vše dobré Magda Holá
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
dopravních omezeních. Výlukové jízdní řády jsou
ke stažení na obecním stránkách.

V uplynulém období se zasedání zastupitelstva
obce uskutečnila 21. 11. a 19. 12. 2016 a 20. 2.
2017. Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

Územní plán
Zastupitelstvo schválilo připomínky obce k návrhu
územního plánu a předalo je zpracovateli.

Hospodaření obce
Zastupitelstvo schválilo rozpočtová opatření č. 6
a č. 1, rozpočet na rok 2017 a rozpočtový výhled
na období 2018-2019. Rozpočet byl schválen ve
výši 1 704 000 Kč jako vyrovnaný. Vedle nákladů
na správu obce ve výši 555 126 Kč je nejvyšší
plánovaný výdaj 420 000 Kč určený na řešení
kanalizace a ČOV.
Starostka informovala o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Grymov za rok 2016 ze dne
27. 1. 2017. Audit neměl k hospodaření obce
žádné výhrady.

Dotace
Zastupitelstvo schválilo zpracování žádosti
o dotaci z programu Podpora obnovy a údržba
venkovské zástavby a občanské vybavenosti.
Žádost ale nebyla úspěšná a obec dotaci nezískala.
Zastupitelstvo neschválilo zpracování žádosti
o dotaci na přechodové místo v obci Grymov.
Ostatní
Zastupitelstvo projednalo a schválilo úpravu
pravidel pro poskytování finanční spoluúčasti obce
na sportovní, kulturní a společenské aktivity,
smlouvu s TZ Grants, smlouvu o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu – obnova vedení
nízkého napětí v obci, marketingovou spolupráci
s Ing. Sommerovou na přípravě srazu rodáků dne
3. 6. 2017 a zpracování projektové dokumentace
na část veřejného osvětlení v obci.
Starostka obce informovala o konání valné
hromady DSO Mikroregion Pobečví konané
2. 12. 2016 v Grymově a o valné hromadě MAS
Moravská brána za dne 12. 1. 2017 v Týně nad
Bečvou, o přihlášení objektu obecní stodoly do
celostátního projektu Má vlast cestami proměn
2017, o výsledku Tříkrálové sbírky konané na
území obce, během níž se podařilo vybrat
4837 Kč, o dopisu manželů Kučových o uzavření
hřiště na Vrbovci.

V rámci úprav obecní stodoly bylo provedeno
podbití střechy.
Doprava
Starostka obce informovala o plánované
rekonstrukci mostu v Prosenicích a souvisejících

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
jízdní řády jsou vyvěšené na zastávce a jsou ke
stažení na obecních webových stránkách.
Na žádost obce k nám navíc zajíždějí linky 920057
v 9,30 z Přerova a 920086 ve 20,35 z Přerova.
Spoj 920011 v sobotu a neděli ve 22,30 z Přerova
do Grymova zajíždět nebude. Důvodem je
skutečnost, že spoj nebyl využíván.

Oprava mostu v Prosenicích a výluka
autobusu
V době od května do konce září se uskuteční
oprava mostu v Prosenicích. Po tuto dobu dojde
k omezení provozu autobusové dopravy. Výlukové
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
3. 6. 2017
Od 16 hod.
10. 6. 2017
Od 10 hod.

21. 10. 2017
Od 11 hod.

Kde
Náves a obecní
stodola
Dolní
fotbalové
hřiště v
Lazníkách
Obecní stodola
a okolí obce

Co
O nejlepší koláč z Pobečví a Sraz rodáků
Přijďte ochutnat koláče a pobesedovat při hudbě
11. ročník Her bez hranic
Přijďte povzbudit soutěžící a dobře se pobavit. Soutěžní disciplíny jsou
zaměřené na zemědělství a zahrnují například sběr chemele, sběr škůdců,
střílení špačků, česání jablek nebo nasávání 0,5 l…
6. Grymovská pětka a 3. Přebor Moravské brány
Závěrečné běžecké závody sezóny na trati 5 km – přijďte se proběhnout
nebo podpořit běžce všech kategorií.

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Gratulujeme paní Marii Svozilové, která 23. 1. 2017 oslavila 75. narozeniny, paní Marii Bařinové, která
oslavila 90. narozeniny 23. 4. 2017 a Kateřině Vitoslavské-Hrabinové, která se 6. 5. 2017 provdala. Vítáme
v obci nově narozeného Lukáše Divinu. Všem přejeme pevné zdraví!

Počasí pokračuje ve svých výkyvech. Letošní zima
byla ve srovnání s předchozími výrazně chladná
a vcelku bohatá na sníh. Na konci dubna pro změnu
přišly vydatné deště. K vylití Bečvy z břehů ale
naštěstí nedošlo.

Nejstarší památkou obce je hraniční kámen, který
od roku 1768 vymezoval spornou hranici mezi
panstvím Olomoucké Diecézní Kapituly (odtud
písmena ODC) a pastvinami poddaných z Kozlovic.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
samozřejmostí, o čemž svědčí i to, že v okolí 20 km
kolem nás jsou dodnes obce, které ji nemají.
Na druhé straně nám ale monitoring, který jsme
provedli nákladem cca 140 000,- Kč v roce 2014,
bohužel ukázal, že v některých místech je kanalizace
zcela zkorodovaná. V později budovaných částech je
situace o něco lepší. Nicméně tři odborníci, které
jsme nezávisle na sobě oslovili, nám doporučili
vybudovat kanalizaci novou.
Oprava kanalizace, ať již jakýmkoliv způsobem,
bude stát cca 7 000 000,- Kč. Kde na ni vezmeme
peníze? Můžeme na ni ušetřit? Snažíme se šetřit
a pravidelně vás informuji, kolik jsme i přes výdaje
a různé opravy svěřeného majetku uspořili.
Konkrétně k 31. 12. 2015 měla obec na účtu částku
2 519 721 Kč, o rok později to bylo 2 858 355 Kč
a k tomu lze přičíst cca 360 000,- Kč, za které jsme
koupili pozemek na vybudování ČOV, což byla
jedna z podmínek před zadáním projektu
„Vybudování kanalizace a ČOV v obci Grymov“.
I tak je ale dosti daleko doba, kdy by obec našetřila
na celou opravu.
Jediné schůdné řešení, je vybudování nové oddílné
kanalizace. Důvodem je to, že za stávajících
podmínek je možné na projekt získat až 80% dotaci
z ministerstva zemědělství a při splnění dalších
podmínek je tu možnost čerpat i ze zdrojů
Olomouckého kraje. Tyhle počty už jsou reálnější.
Při různých setkáních s občany nebo na zasedáních
zastupitelstva také pravidelně informuji o tom, kolik
prostředků zastupitelstvo obce vyčlenilo na řešení
kanalizace. Od počátku tohoto volebního období
byla největší částka z rozpočtu vždy směřována
právě do této oblasti. Nejinak je tomu i letos, kdy je
na kanalizaci vyhrazeno 420 000,- Kč.
Mezi občany jsem zaslechla názor, že se nám
rozpočet „ztratil“ a to dokonce i z obecních
stránek. Neztratil. Rozpočet je vyvěšený po celý rok
na stránkách obce, před schválením visí vždy i na
vývěsce na obecním úřadu. Povinnost zveřejnit
rozpočet předepsaným způsobem samozřejmě
kontroluje i audit, který opakovaně konstatoval, že
je vše v pořádku.

Přechody nebudou
Po rekonstrukci silnice, která prochází naší obcí,
zmizely přechody. Část občanů by si přála jejich
obnovení. Obec o této věci několikrát jednala
s odpovědnými orgány, situace je ale složitá. Proto
jsme o vyjádření požádali odborníka na dopravu,
Ing. Františka Marka, který nám sdělil následující.
Podle normy ČSN 736110 Projektování místních
komunikací se přechody na průtazích obcemi
(komunikace funkční skupiny B) se přechody pro
chodce navrhují tehdy, pokud během nejrušnější
hodiny pracovního dne silnici přechází alespoň
50 chodců. Problém je, že tak silný pěší provoz
v naší obci nikde není.
V současné době je trend orgánů státní správy na
úseku dopravy povolovat přechody pouze
v nezbytných případech, výjimečně i při nižších
intenzitách (např. u škol, obchodních a kulturních
center obcí), pro naši obec tímto nelze
argumentovat, protože tu nic takového není.
Přechody navíc vyžadují zajištění délky potřebných
rozhledů, šířku vozovky max. 7,0 m, osvětlení).
Místa pro přecházení nejsou z hlediska bezpečnosti
adekvátní náhradou přechodu (nemusí mít
osvětlení, nejsou výrazně vyznačena dopravním
značením). Pro přecházení chodců v našem případě
poslouží snížené sjezdy před domy (většina má
snížené obrubníky v úrovni cca 20 mm), což
vyhovuje pro osoby s omezenou schopností pohybu,
příp. seniory. Požadavky nevidomých (kolmý
signální pás z reliéfní dlažby - viz chodník u kaple)
nejsou v naší obci v současné době aktuální,
v případě potřeby je lze jednoduchou úpravou
v požadovaném místě doplnit.
Kanalizace, peníze, rozpočet
O tomto důležitému tématu posledních měsíců
probíhá v obci živá debata. Postoj obce shrnula
starostka Magda Holá.
Jsou možné dva pohledy na danou problematiku,
buď máme štěstí, nebo smůlu. Já bych řekla, že
štěstí. Proč si to myslím? Štěstí máme především
v tom, že naší předkové, občané, zastupitelé začali
budovat kanalizaci v obci již dávno ve třicátých
letech minulého století. Kanalizace nebyla zdaleka

Územní plán pokračuje
Práce na územním plánu obce dále pokračují. Zbývá
finančně méně náročná III. a IV. etapa, která je ale
4
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o to více zavazující, svazující a omezující pro
občany a jejich pozemky. Důvodem je především
nutnost dodržet veškerá ustanovení plynoucí
z vládního usnesení č. 276 ze dne 15. 4. 2015
o Aktualizaci č. 1 Politiky územního rozvoje ČR,
tedy včetně vymezení záplavových zón.
Proti tomuto dokumentu v žádném případě nepůjde
Odbor územního plánování a strategického rozvoje
Přerov, Olomoucký kraj ani Urbanistické středisko
Brno. Samozřejmě že nespokojení občané mohou
posílat žádosti, nebo vstoupit v jednání s Povodím
Moravy či s Odborem vodního hospodářství
Olomouckého kraje. Pokud ale budou žádat něco,
co bude v rozporu s výše uvedeným nařízením, je
šance na úspěch prakticky nulová.

vznikl nápad spojit sraz se vznikem nové tradice –
soutěže o Nejlepší koláč z Pobečví. Olomoucký kraj
totiž může podpořit jenom takové akce, které
zapojují více obcí a mají regionální dopad.
Postup příprav byl diskutován mimo jiné i 9. 5.
2017, kdy grymovské ženy zakončily letošní sezónu
cvičení už tradičním bowlingem na Madoně.
Občané byli informováni o akci osobně v rámci
roznášení pozvánek. Podrobně jsme každému
vysvětlovaly proč má pozvánka v názvu Nejlepší
koláč z Pobečví.
Jednou z podmínek dotace je také to, že obec
Grymov nesmí být mezi soutěžícími. To však
neznamená, že kdyby měl někdo zájem nějaký
koláček upéct a přinést, že tím opovrhneme. Právě
naopak. Za veškerou pomoc i za případné koláče
předem všem děkujeme a věříme, že se nám
společně povede sraz rodáků i soutěž Nejlepší koláč
z Pobečví uspořádat k všeobecné spokojenosti.

Co se děje za stodolou?
Dne 15. 2. 2017 byla obec písemně informována
manželi Kučovými, o tom, že hřiště na Vrbovci
bude v letošním roce pro veřejnost uzavřené
z důvodu trvalé ztrátovosti provozu. Na základě
tohoto popudu se obec rozhodla vybudovat finančně
co nejméně náročné přírodní hřiště pro děti na
vlastním pozemku za obecní stodolou.
Na jeho vzniku se podíleli především ochotní
občané, včetně dětí, které pod vedením svých rodičů
a babiček přispěly svým umem k jeho konečné
podobě. Na hřišti nejsou žádné prvky, které by si
vynucovaly pravidelné atestace, tudíž další výdaje.
Děkujeme všem za pomoc a přejeme, aby se nové
hřiště stalo místem oddechu pro naše občany a
jejich děti a vnoučata.
Sraz rodáků a nejlepší koláč Pobečví
Před 30 lety dne 27. června 1987 se při příležitosti
200. výročí od založení Grymova uskutečnil sraz
rodáků. Proběhl v Radslavicích a zahrnoval kromě
jiného návštěvu tamní školy a posezení na hasičárně
s občerstvením.
Myšlenka uspořádat znovu sraz rodáků zazněla
poprvé při oslavách MDŽ v loňském roce.
Účastnice původní akce vzpomínaly a předávaly
cenné zkušenosti z její přípravy i průběhu. Přípravy
srazu se rozběhly na podzim. Při zjišťování
možností finanční podpory z krajských zdrojů se
ukázalo, že samotný sraz rodáků šanci nemá, a tak
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát O zahradě
Dnes se s vámi podělím o své zážitky se zahradou. Naši zahradu za domem řeším už dlouho, ale pořád to byl
takový holoprostor, jenom trávník a na konci pár záhonků s jahodami a zeleninou a nějaké stromy. Hlavně
pro děti to byla zatím pohoda, volný prostor na lítání a na hraní. Pořád jsem si říkala, že si nechám
zpracovat návrh zahrady od zahradního architekta, možná i s realizací, a budu to mít venku krásné. Nějak mi
to ale „nešlo“. Intuitivně jsem cítila, že to pro mě není to pravé ořechové. V zimě se mi ale dostala do ruky
kniha EKOZAHRADY (Kompletní návod k vytvoření ekozahrady a rodového statku) od Jaroslava Svobody.
Musím říct, že tato kniha mi v pohledu na zahradu úplně převrátila život. Přečetla jsem ji doslova jedním
dechem a naprosto přesně jsem cítila, že to je ONO, co jsem pořád tak nějak chtěla, ale neuměla to
pojmenovat.
V „moderní zahradě“ je všechno upravené a zahrada vypadá jako naaranžovaná výkladní skříň luxusního
obchodu, pořád se musí něco upravovat, zalévat, stříkat, stříhat, aby původně zamýšlená koncepce zůstala
v navrženém tvaru. Oproti tomu koncept ekozahrady umožní vytvořit zahradu, která se stará sama o sebe
a příliš nás k tomu nepotřebuje (kromě prvních pár let práce než všechno vyroste ). Je to zahrada, která
kvete, plodí ovoce a obsahuje spoustu jedlých rostlin. Využívá základních přírodních zákonů a rostliny
a zvířata tu žijí v symbióze (použila jsem některé citace přímo z knihy).
Právě to chci, krásnou, tajemnou, trochu divokou a živou zahradu plnou včel, motýlů, ptáčků, jedlých keřů,
stromů a květin. Letos na jaře jsem začala a mám ještě obrovský kus cesty před sebou. Naše zahrada je už
teď bohatší třeba o hlohy, muchovník, rakytník nebo zimolez a rozhodně budu pokračovat dál. K ekozahradě
mám ještě daleko, ale směr je jasně daný a vím, že si užiju i tu cestu.
Vaše Blanka

Historický záběr
grymovského mlýna
s rybníčkem pořídil
František Olejníček
z Prosenic.
Další historické
fotografie zapůjčené
panem Milanem
Pospíšilíkem z Prosenic
najdete na poslední
straně.
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Setkání seniorů
Dne 11. listopadu 2016 proběhlo tradiční setkání
seniorů. Nechybělo drobné občerstvení, vystoupení
grymovských dětí a živá hudba.

Rozsvěcení stromu
26. listopadu 2016 se konalo rozsvěcení vánočního
stromu. Kulturní program u kaple, který zakončilo
vystoupení Prosénku, pokračoval za doprovodu živé
hudby ve stodole, kde byl vystaven i obecní betlém.
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Koncert Jany Šelle
Slavnostní atmosféru adventu zdůraznily dva
koncerty. První se uskutečnil 4. prosince 2016
a vystoupila na něm sopranistka Jana Šelle za
doprovodu harfenistky Anastasie Tomečkové.

Adventní koncert Vocantes
Druhý adventní koncert v podání dětského
pěveckého sboru Vocantes pod vedením pana
učitele Sabadáše ze ZUŠ Přerov proběhl ve stodole
18. prosince 2016.

Mikulášská obchůzka
Tradiční Mikulášská obchůzka proběhla 5. prosince
2016. Mikulášské družině děkujeme.

Tříkrálová sbírka
Již potřetí se uskutečnila Tříkrálová sbírka
také v Grymově. Letos se podařilo vybrat 4837 Kč,
což je opět více než v předchozím roce (4442 Kč).
Všem dárcům děkujeme.
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7. Zimní běh kolem Bečvy
Mezi muži zvítězil 15. ledna 2017 Josef Sedláček
(34:16) před Tomášem Navrátilem (34:50) a
Radoslavem Šíblem (35:07). Petr Kučera doběhl na
pátém místě v čase 35:27. Hned za ním doběhla
suverénní vítězka mezi ženami Petra Kamínková
(36:49). Závodů se za nepříjemného větru
zúčastnilo celkem 57 soutěžících.

9. Grymovská desítka
Nejstaršího grymovského závodu se 4. března 2017
zúčastnilo 118 závodníků a závodnic. Nejrychlejším
běžcem byl Tomáš Navrátil v čase 33:27. Na
druhém místě se umístil Tomáš Steiner (33:43) a
třetí doběhl Tomáš Blaha (34:12). Mezi ženami
suverénně zvítězila Petra Kamínková (37:04).
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Oslava MDŽ a dětské šibřinky
18. března 2017 v obecní stodole ženy oslavily
MDŽ a děti šibřinky. Tentokrát se o zábavu staral
klaun, přesněji řečeno klaunka. Její vystoupení se
dětem velmi líbilo.

Velikonoční klepání
Ani v roce 2017 nebyla přerušena tradice
velikonočního klepání. Věkový průměr klepačů
a klepaček slibuje, že tento zvyk bude pokračovat
i v dalších letech.
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Ukliďme si Grymov
Již po 13. se uskutečnila jarní akce pod názvem
Ukliďme si Grymov. 22. dubna 2017 dobrovolníci
uklízeli nejen kolem obecní stodoly, ale i v okolí
polních cest a u Bečvy.

Hasičské cvičení
Za účasti jednotek požární ochrany z Grymova,
Radslavic, Pavlovic, Tučína, Sušic, Hradčan
a Šišmy se v pátek 19. května 2017 v obci
uskutečnilo Taktické prověřovací cvičení JPO
okrsku Pavlovice. Kromě jiného ověřovalo
dostupnost vodních zdrojů v obci a součinnost
jednotek z různých obcí. Děkujeme všem, kteří
přispěli k jeho zdárnému průběhu.
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Nahoře
Fotografie grymovského
mostu poškozeného
německou armádou dne
8. 5. 1945.
Autor František
Olejníček z Prosenic.

Vlevo
Fotografie z opravy
mostu v květnu 1945.
Autor fotografie
neznámý, reprofoto
původně z Cukrovaru
Prosenice obdržel
v roce 1998 Milan
Pospišilík.

Za poskytnutí
fotografií panu
Pospíšilíkovi
děkujeme.
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