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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy
Zasedání Zastupitelstva
Od øíjna do konce roku probìhlo pìt zasedání obencího zastupitelstva
1. zasedání, 31. 10. 2006
Hlavním bodem programu bylo
složení slibu zastupitelù a volba
starosty, místostarosty a èlenù finanèního a kontrolního výboru.
Zvolení zastupitelé - Stanislav
Kadleèek, Petr Kuèera, Ing.
František Marek, Ing. Ladislav
Ptáèek a Mgr. Marta Ryšánková
složili slib zastupitele a poté zvolili za starostku Mgr. Martu
Ryšánkovou a za místostarostu
Ing. Ladislava Ptáèka. Dále zvolili èleny finanèního výboru - pí.

Ivanu Gelovou, p. Petra Kuèeru
a pí. Miladu Špalkovou - a èleny
kontrolního výboru - p.
Stanislava Kadleèka, p. Františka
Kubjáta a p. Dušana Pluhaøe.
V rámci diskuse v bodì rùzné
obèané pøednesli návrhy na stavebnì technické úpravy v obci
na následující volební období.
Týkaly se zejména opravy místní
komunikace na Vrbovec, vèetnì
prodloužení chodníku, úpravy
Návsi, autobusové zastávky
a chodníkù podél krajské silnice.
2. zasedání, 8. 11. 2006
Hlavními body programu bylo
zapojení veøejnosti do úpravy návsi, øešení zastávky u obchodu

:: Volby :: Volby :: Volby :: Volby :: Volby :: Volby ::
Jedním ze základních práv nìkteøí tvrdí, že i povinností obèana v demokratické zemi, je
právo volit a být volen. Loni
jsme si toto právo mohli vyzkoušet hned dvakrát. A i když
jsme parlament zvolili už v èervnu a obecní zastupitelstvo až
koncem øíjna, tak zastupitelstvo
již dávno funguje, kdežto vlá-

du naši politici hledali dlouhých
sedm měsíců!
Obraťme však pozornost na volby
komunální. Probìhly 20. a 21. øíjna. Volební úèast v celé zemi
i v Olomouckém kraji byla 46%,
v Grymovì k volebním urnám
pøišlo 72 volièù ze 127 oprávnìných, tedy témìø 57 %. Jen pro
>>>>>>>> pokraèování na stranì 4

a stanovení výše odmìn zastupitelù.
Zastupitelé jednali o úpravì
návsi a dohodli se vhodnou formou do úpravy zapojit veøejnost.
Proto bylo dohodnuto obrátit se
na Mikroregion Pobeèví s žádostí
o doporuèení vhodného architekta/projektanta, který by zpracoval
projektovou dokumentaci a na
vyškoleného moderátora, který by
navrhl formu zapojení veøejnosti
do tvorby úpravy návsi.
Dále zastupitelé øešili nevyhovující zastávku ve smìru na
Pøerov. Dohodli se, že zastávka
zùstane na stávajícím místì na>>>>>>>> pokraèování na stranì 2

:: Struènì a jasnì ::
Po ètyøech letech se obec doèkala územního plánu - co to je
a k èemu ho potøebujeme si pøeètìte na stranì 5.
Letos zaplatíme za odpad
200 Kè. Více na stranì 2 a 8.
Probìhly komunální volby a
bylo zvoleno nové zastupitelstvo,
starostka a místostarosta - viz
strana 1 a 4.
Pøes 30 obèanù se spoleènì
zamýšlelo nad další podobou
návsi a investicemi v obci. K èemu dospìli? Ètìte v pøíloze.
Pøišel nový rok a nejteplejší
zima za dlouhá desetiletí. Obec
naštìstí minula vìtrná smršť
Kyrill.

Na øádný prùbìh voleb dohlížela ètyøèlenná, výhradnì ženská, volební komise.

Máte mobil a chtìli byste být
informováni napø. o odstávce
vody formou SMS? Pokud ano,
tak ètìte na stranì 12.
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Zprávy z obce, pokraèování ze strany 1
proti obchodu, ale dojde k rozšíøení chodníku až po hranici sousedního
pozemku pana Smutného, chodník
bude zvýšen, aby se usnadnilo nastupování do autobusu a zvýšila bezpeènost èekajících. Dále bude postaven pøístøešek pro èekající obèany.
Stávající živý plot bude nutné odstranit a bude nahrazen novou výsadbou.
Zastupitelé projednali výši odmìn
a dohodli se, že budou zachovány ve
stávající výši, i když neodpovídají
tabulkovým odmìnám. Starosta bude
nadále pobírat 4700 Kè (podle tabulek 8091 Kè), místostarosta 3800 Kè
(6831 Kè), zastupitelé 200 Kè (340
Kè). Odmìna úèetní byla vzhledem
k rostoucímu objemu agendy zvýšena na 4330 Kè, dále byla vytvoøena
nová funkce Správce budovy a odsouhlasena mìsíèní odmìna ve výši
200 Kè. Správcem budovy byl ustanoven pan František Kubját.
V bodu rùzné se mimo jiné diskutovalo o stížnostech obèanù na provoz motorových vozidel po místních
komunikacích a parkování na chodnících.
3. zasedání, 27. 11. 2006
Hlavními body programu bylo stanovení výše poplatkù za odvoz odpadu, øešení zastávky u obchodu, øešení stížnosti technických služeb a rùzné.
Zastupitelé jednali o výši poplatkù za svoz odpadu. V letech 2005
a 2006 byl vybírán poplatek 170 Kè
na osobu a rok. Celkové náklady na
svoz veškerého odpadu ale rostou
a v roce 2006 už èinily na osobu pøibližnì 257 Kè. Vzhledem k tomu, že
Technické služby pøestaly vyvážet
kontejner na plasty bezplatnì, lze oèekávat další nárùst nákladù. Proto
zastupitelstvo rozhodlo zvýšit poplatek na 200 Kè na osobu a rok.
Dále byli zastupitelé informováni
o jednání s panem Smutným, který
souhlasil s vybudováním zastávky
po hranici vlastního pøilehlého pozemku s podmínkou, že obec zafinancuje úpravu vjezdu a náhradní
výsadbu vzrostlého živého plotu.
Zastupitelé rozhodli oslovit 2 zájem-

Investor úpravy cyklostezky mìl odstranit asfalt z pozemkù soukromých vlastníkù.
Bohužel zmizel i z míst, kde mohl zùstat, a tak na Vrbovec musíme zase pøes bahno.

ce o zpracování projektové dokumentace k autobusové zastávce - Ing.
Františka Marka a Ing. Arch.
Stanislava Vrubela.
Èlenové zastupitelstva vzali na
vìdomí stížnost Technických služeb
Pøerov na vìtve zasahující do profilu
vozovky na místní komunikaci na
Vrbovec. Povìøili místostarostu, aby
vìc projednal s majitelkou pozemku
paní Zbytovskou a zajistil odstranìní
pøesahujících vìtví.
V bodì rùzné byli zastupitelé informováni o tom, že dobíhá nájemní
smlouva s panem Antonínem
Martinkem o pronájmu pozemkù na
kterých se nachází obecní høištì.
Byly diskutovány varianty dalšího
postupu.
4. zasedání ZO, 4. 12. 2006
Hlavními body bohatého programu bylo schválení územního plánu
obce, øešení stížností majitelù pozemkù sousedících s cyklostezkou,
øešení stížností obèanù na volnì pobíhající psy, jednání o dalším pronájmu areálu høištì a rùzné.
Zastupitel Ing. František Marek,
který garantoval zpracování územního plánu od samého poèátku, pøednesl zprávu o jeho dokonèení. Po
krátké diskusi a zodpovìzení dotazù
obèanù èlenové zastupitelstva územní plán a návaznou obecní vyhlášku
jednomyslnì schválili.
Èlenové zastupitelstva byli informováni o stížnostech majitelù pozemkù sousedících s polní cestou
kolem Beèvy. Ing. V. Martinek, Ing.
L. Vitoslavský a D. Ètvrtníèková si
stìžovali na to, že pøi pokládání živièného koberce nebyly respektová-
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ny vytyèené hranice pozemkù a že
koberec zasáhl na jejich pozemky.
Z dùvodu stížností byla kolaudace
odložena a bylo dohodnuto, že bude
provedeno nové zamìøení hranic pozemkù a tam, kde bude potvrzeno, že
koberec leží na soukromém pozemku, bude odstranìn a pozemky uvedeny do pùvodního stavu.
Dále probìhla diskuse s pøítomnými obèany o hlavních problémech obce, které by zastupitelstvo
mìlo v nejbližším volebním období
øešit. Zmínìna byla tìžká dálková
doprava, která ohrožuje bezpeènost
chodcù i statiku domù u cesty, dále
stav návsi, kde se nachází øada zanedbaných zákoutí, dalším zmínìným
problémem bylo parkování na
chodnících a skuteènost, že chodci
musejí odstavená auta obcházet
a zvyšuje se nebezpeèí úrazu.
Nakonec byla diskutována cesta na
Vrbovec. Bylo navrženo, aby obec
oslovila majitele sousedních pozemkù, na kterých územní plán pøedpokládá individuální výstavbu s dotazem, kdy by taková výstavba mohla
nastat, aby se cesta zbyteènì neopravila a znovu nerozkopala.
V bodì rùzné informovali zastupitelé Petr Kuèera a Ladislav Ptáèek
o jednání s majitelem pozemkù, na
kterých se nachází sportovní areál.
Majitel by byl ochoten pozemky prodat za cenu stavebních pozemkù, pøípadnì je vymìnit za vìtší výmìru
zemìdìlské pùdy. Jednání budou pokraèovat.
Dále se diskutovalo o stavu pozemkù u Beèvy ve správì Povodí
>>>>>>>> pokraèování na stranì 3
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Zprávy z obce, dokonèení ze strany 2
Moravy, které jsou dlouhodobì neudržované a zarùstají. Obèané navrhli,
aby obec oslovila správce toku s žádostí, aby pozemky 2x roènì posekal.
Obèané si dále stìžovali na nedostateèné zabezpeèení psù, kteøí
v jednom pøípadì dokonce pokousali
procházejícího obèana. Bylo doporuèeno oslovit majitele zejména vìtších a bojových plemen, aby psy zajistili (ploty, vodítka…) a prostøednictvím zpravodaje apelovat na vzájemnou ohleduplnost.
Dalším tématem diskuse byl sbìr
odpadù. Obèané projevili pøání, aby
obec èastìji poøádala svoz tzv. velkého odpadu. Zastupitelé diskutovali
s obèany, jak zajistit, aby tuto pomìrnì nákladnou službu využívali
pouze obèané Grymova. Padl návrh,
aby byl kontejner pøistaven jen na jeden den, aby u nìj byl dozor z øad
obce a aby se v podveèer odvezl.
Dalším tématem bylo zajištìní ú-

klidu návsi. Zastupitelé diskutovali
s obèany o nastupujícím trendu, kdy
lidé pøestávají peèovat o obecní pozemky pøed vlastním domem právì
s poukazem, že pozemky nejsou jejich a že by údržbu mìla zajistit obec. Probíraly se možnosti zajistit údržbu silami a na náklady obce nebo
provázat možnost dál bezplatnì používat obecní pozemky (vjezdy domù)
k parkování aut výmìnou za bezplatné zajištìní údržby zelených ploch
pøed domy.
Obèané dále poukazovali na dosluhující plakátovací plochu a na
skuteènost, že v obci na návsi nikde
není informaèní tabule o historii obce, památkách apod., jako se stává
pravidlem v jiných obcích. Starostka
informovala, že se tato záležitost øeší
v rámci mikroregionu Pobeèví, který
chce na tyto tabule získat prostøedky
pro všechny obce.
Obèané rovnìž žádali, aby obec apelovala na zajištìní výsadby pásù

zelenì kolem vytyèených polních
cest v katastru obce.
5. zasedání ZO, 29. 12. 2006
Hlavními body programu bylo
schválení zápisu do obecní kroniky,
pøíprava plánovacího víkendu a rùzné.
Zastupitelstvo schválilo zápisy do
kroniky doplnìné za léta 2001-2005.
Obèané v diskusi vyjádøili pøání mít
vìtší možnost do kroniky nahlédnout, napø. na webových stránkách
obce.
Zastupitelstvo schválilo financování Plánovacího víkendu 5. a 6.
ledna 2006, o jehož pøípravì informoval obèany místostarosta Ing.
Ladislav Ptáèek. Smyslem akce je
diskutovat s obèany o dalších investièních akcích v obci a o úpravì veøejných prostranstvích v prostoru návsi. Navržený rozpoèet v celkové výši 6290 Kè byl èleny zastupitelstva
jednomyslnì schválen a obèané byli
pozváni na akci.

:: Na chodnících ohleduplnìji :: Na chodnících ohleduplnìji :: Na chodnících
Policie nedávno zveøejnila své
statistiky za loòský rok. Na silnicích se jezdilo bezpeènìji, ménì lidí na nich bylo zranìno,
ménì zahynulo. To jsou jistì povzbudivá fakta a mùžeme jenom doufat, že se situace bude
lepšit i nadále.
Ale nám statistiky nepomùžou,
u nás se bezpeènost nijak zvlášť
nezvýšila. O tom by mohl vyprávìt každý, kdo u nás chodí po
chodníku. Z nìkdejších 15 centimetrù, které chodníky pùvodnì
dìlily od úrovnì silnice, nìkde
zùstalo centimetrù pìt, jinde dva
a na mnoha místech nic. Chodník
jakoby splynul se silnici a nejeden z chodcù už vidìl, jak si auta
vyhýbala a pøitom jedním kolem
jela po chodníku. Naštìstí øidièi
nikoho nepøehlédli, nikdo nevybìhl zpoza stromu, všichni se
vèas rozhlédli a nic se nestalo.
Naštìstí.

A aby tìch potíží nebylo málo,
tak èlovìk na chodníku ještì obèas, a to dost èasto, musí z chodníku sejít a dobrovolnì riskovat
na cestì. Proè? Protože chodníky
obèas - a to dosti èasto - slouží jako parkovištì. A tak mamince
s koèárkem nebo s malým dítìtem nezbývá nic jiného, než se
øádnì rozhlédnout a vetøelce co
nejrychleji obejít.
Vìc má vždycky i druhou stranu a každý, kdo jezdí autem, tak
ví, že zaparkovat ve mìstì je velký problém, ale na vesnici, tøeba
v Grymovì, to obèas jinde než na
chodníku prostì nejde. Nìkdy ale
staèí jen o kousek popojet a chodník neblokovat.
Jaké je tedy øešení? Je dvojí vzájemná ohleduplnost a vyøešení
parkování v obci. To první moc
nestojí a mùže to zaèít fungovat
hned. K tomu druhému je potøeba
o trochu víc èasu a taky peníze,
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ale jedno bez druhého fungovat
nemùže. Takže øidièi, myslete na
chodce - jsou to i vaše manželky,
dìti, vaši rodièe. A obèané, myslete i na øidièe zkuste najít místo,
kde by mohli parkovat.

Stížností na parkování aut na chodnících pøibývá, ale kam s nimi?
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Volby, dokonèení ze strany 1
zajímavost v Pøerovì to bylo
35 %, v Radslavicích 52 %
a v Prosenicích bezmála 68 %.
U nás se o pøízeò volièù utkaly
dvì pìtièlenné kandidátky - Za obec krásnìjší a Za obec bohatší.
S 56 % získala 3 mandáty kandidátka Za obec krásnìjší a druhá
kandidátka, Za obec bohatší dostala 44 % hlasù a 2 mandáty
v zastupitelstvu.

Jako náhradníci byli zvoleni:

Do zastupitelstva byli zvoleni:
Na základì volebních výsledkù
se 31. øíjna sešlo ustavující zasedání zastupitelstva, na nìmž zastupitelé zvolili starostkou Mgr.
Martu Ryšánkovou, místostarostou Ing. Ladislava Ptáèka a èleny
finanèního Petra Kuèeru, Ivanu
Gelovou a Miladu Špalkovou.
Èleny kontrolního výboru byli
zvoleni Stanislav Kadleèek,
František Kubját a Dušan Pluhaø.

:: Grymov na Internetu :: Grymov na Internetu :: Grymov na Internetu :: Grym
Ukaž mi jaký má tvoje obec
web a já ti øeknu, jaká je. Zní
to sice trochu pøehnanì, ale pro
spoustu lidí se to, co mohou vidìt na Internetu, skuteènì stává
hlavním mìøítkem hodnocení
všeho možného.
Vìdí to výrobci a obchodníci,
ale vìdí to také mìsta a obce, která se chtìjí prezentovat na veøejnosti v tom nejlepším svìtle.
Samozøejmì to nìco stojí.
Nejenom peníze, ale hlavnì èas,
protože webová prezentace s novinkami starými nìkolik mìsícù,
nebo i let, je ještì horší vizitkou
svého majitele, než když žádné
internetové stránky nemá.
Jak jsme na tom my? Naše
stránky jsou souèástí stránek mikroregionu Pobeèví, èemuž odpovídá i naše adresa: http://www.pobecvi.cz/grymov. Na stránkách

najdete kromì aktuálních kontaktù na obecní úøad nìco o historii
Grymova, jeho osobnostech,
o souèasném dìní v obci, kultuøe
a sportu. Dále tu najdete èást
s dokumenty, jako jsou usnesení
ze zastupitelstev, vyhlášky, nebo
rozpoèet. A protože jsou to stránky mikroregionu, tak se snadno
mùžete podívat i k sousedùm
a zjistit, co se dìje u nich.
Obecní weby jsou rùzné, nìkte-
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ré èistì úøední a strohé, jinde na
nich probíhá živá výmìna informací mezi obèany všech vìkových kategorií. Internet je jenom
prostøedek a webové prezentace
jen prostor. Záleží vždycky na lidech, jak tento nástroj použijí
a prostor vyplní. Nenajde se
v Grymovì nìkdo, kdo by se
chtìl prezentaci obce na internetu
vìnovat více?
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:: Územní plán je hotov!!! :: Územní plán je hotov!!! :: Územní plán je hotov!!!
Ten, kdo bìhem posledních ètyø
let obèas pøišel na obecní schùzi, tak se vcelku pravidelnì setkával s pojmem územní plán.
A to hlavnì ve dvou spojeních:
1. obec ho zatím nemá a proto
nedosáhne na žádné dotace a 2.
obec na nìm pracuje, ale je to
bìh na dlouhou trať. Naštìstí,
jak se øíká, všechno má svùj zaèátek i konec, a tak i ètyøletá lopotná cesta dospìla do svého cíle a územní plán byl koneènì 4.
prosince 2006 zastupitelstvem
obce schválen.

rec, kde by stavební úøad povolil
jedinou stavbu - atomovou elektrárnu. Naštìstí v našich štìrkopíscích by se asi brzy utopila a tak
nám ji tu nikdo nenakreslí, zato
nás ale stát chce ochránit proti záplavám a tak nám kolem dokola
namaloval asi ètyømetrovou hráz.
Když se ale podíváte do hlavního
výkresu dnes, tak tam pùvodní
návrh této hráze už nenajdete.
Územní plán je totiž bìh na dlouhou trať a v prùbìhu jeho tvorby
se k nìmu vyjadøuje spousta úøadù a institucí - a hlavnì obec. A ta

Co vlastnì øíká, že bez nìj stát
nedá ani korunu a co je na nìm
tak složité, že to trvalo tak dlouho? Územní plán øíká øadu vìcí.
Tak napøíklad, kdyby si dopravní
plánovaèi usmysleli, že pøes náš
katastr je nejlepší spojení
z Ostravy do Brna a nakreslili
nám pøes nìj dálnici, tak by se pokud by byla øádnì schválena
krajem a všemi orgány a institucemi - musela promítnou do našeho územního plánu a v dané èásti
obce nebo katastru by stavební úøad nic jiného nepovolil postavit.
Podobnì kdybychom nebydleli
v Grymovì, ale tøeba
v Blahutovicích, tak bychom mìli
za humny nakreslený velký ètve-

øekla, že taková hráz kolem dokola je nesmysl, že má cenu ji postavit tam, odkud šla pøi povodních voda.
A pak jsou vìci, jako je tøeba
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výstavba rodinných domkù. Obec
si øekne, chtìli bychom stavìt tøeba u cesty na Vrbovec a pokraèovat by se dalo po druhé stranì
cesty a za zahradami, ale pøijde úøedník, který má za úkol bránit
zbyteèným záborù, orné pùdy
a øekne - kdepak, na tak malou
dìdinku chcete zastavìt pøíliš
mnoho kvalitní pùdy. Musíte to omezit. Pak se ale ukáže, že se jedná o pole, které se nedá obdìlávat
tìžkou technikou a že zájem záhumenkáøù uvadá a úøedník uzná,
že by se tam možná stavìt dalo
a svoje vyjádøení zmìní.
A až si nìkdo v tìchto místech
usmyslí, že by si tu chtìl postavit
pìkný rodinný domek, koupí si
pozemek a požádá o stavební povolení, tak se jiný úøedník podívá
do územního plánu a stavbu mu
povolí. Jenom mu asi doporuèí,
aby si dostateènì zvedl základovou desku, aby se mu nestalo, že
se jednou probudí a v kuchyni mu
budou plavat židle. Ale jestli ostatní obce v povodí nad námi
dobøe udìlají svoje územní plány
a vybudují co mají vybudovat, tak
se to tøeba ani nestane a stavebník
se bude moci v klidu dožít dùchodu a vnouèatùm vykládat o tom,
že on to sice už nezažil, ale než si
domek postavil, tak tady byla povodeò a nedaleko odtud padaly
hlinìné domky.
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Když èlovìk jede po naší zemi,
vidí, jak se nám pøed oèima mìní. Staèí se podívat, co se za posledních nìkolik let zmìnilo tøeba v Pøerovì nebo v Lipníku opravená námìstí, barevné kabáty kdysi šedivých domù, rekonstruované mìstské parky,
nová høištì pro dìti, pøedláždìné chodníky a pìší zóny.
Samozøejmì, že mìsta pracují
s jinými prostøedky než vesnice,
ale i ty se snaží držet krok. Asi
nejlepším pøíkladem jsou obce,
které byly v posledních letech ocenìny v rámci celostátní soutìže
Vesnice roku. V našem okolí to
byly tøeba Støítež nad Ludinou,
Majetín, Moøice, Ústí, Grygov,
Bøest, Horní Újezd (kvìtinová výzdoba), Tìšetice (péèe o zeleò),
ale k ocenìným obcím patøí i sousední Radslavice za vzorné vedení knihovny.

Obce zdobí rùzné dominanty. Tento netradièní rozcestník najdete v Rakodavech.

Jak jsme na tom v Grymovì?
Zaènìme od lidí, kteøí tvoøí základ obce. Donedávna vesnice
stárla a poèet obyvatel se v podstatì nemìnil. Pohyboval se kolem 130 lidí. Posledních pár let
ale leccos zmìnilo. Dnes je nás
o dvacet více a hlavnì pøibyli

mladí. Pomalu se tak blížíme stavu z roku 1970, kdy v obci žilo
163 obyvatel (1980 - 143 ob.).
Opravují se staré domy
(Tauwinklovi, Øezníèkovi,
Pluhaøovi), staví se domy nové
(Markovi, Zemánkovi, Holá,
Koneèní, Nitkovi), takže obec neskomírá.
A jak jsme na tom s veøejnými
prostorami? V jakém stavu je tøeba naše náves? A jak vlastnì do
souèasného stavu dospìla?
Zaènìme trochou historie. V kronice a v knize Z minulosti
Grymova se o návsi leccos doèteme:
Na návsi byly studny. Grymov
byl založen asi roku 1778, jak se
dá soudit z letopoètu na kamenech, které se nacházely u studen
vykopaných na návsi. Studny byly
celkem tøi, užívá se z nich již pouze jedna, ostatní dvì jsou zakryty
(zapsáno v roce 1927). O jednom
z tìchto kamenù se doèteme dále:
U Vitoslavských v è. 23 byl pøi
stavbì nalezen kámen s letopoètem 1768. Podle usnesení obecního zastupitelstva (zapsáno v roce 1933) bude tento kámen zasazen u Raškové zdi, kde zaèíná
dvùr. Další osud studní byl takovýto: Studny byly pøed domy è. 41
(Zavadilovi, zasypaná v roce
1950), è. 23 (Vitoslavští, zasypaná po r. 1930) a pøed è. 20
(Tauwinklovi, zasypaná v r. 1954).
V roce 1960 byly po zrušení rybníèku pøed Ptáèkovým, který sloužil jako požární nádrž, vybudovány dvì požární studny - pøed è. 27
(hasièská zbrojnice) a è. 11 (dnes
za èekárnou). A tyto studny máme dodnes. Co s nimi? Využijeme
je nìjak ke zkrášlení obce?
A jak vypadala náves? Jejím
støedem vždy vedla silnice. Ve
vesnici byla r. 1913 postavena silnice, která má pøipojení kolem
mlýna k silnici vedoucí od
-6-

Radslavic k M. Prosenicím. Letos,
r. 1927, staví se silnice, která má
pøipojení k silnici jdoucí
z Radslavic do Kozlovic. Ostatní
cesty jsou jen polní. Kolem cesty
byly vykopány rigoly, které odvádìly vodu do Beèvy. Na návsi bylo provedeno rigolování, k èemuž
okresní úøad pøispìl 60% a obec
40%. Obec dodala písek a dovezla potøebný kámen z lomù
z Veselíèka. Okres dal kámen
a práci (zapsáno v roce 1934).
Náves mìla elektrické osvìtlení. V obci bylo zavedeno elektrické osvìtlení a také náves je osvìtlována. Poprvé bylo rozsvíceno
dne 24. èervna na den sv. Jana
Køtitele, kdy jsou v Grymovì hody. Byla uspoøádána slavnost, veèer byl na návsi koncert a pak
pestrý sousedský veèírek (zapsáno
v roce 1936).
U kaple vznikl za protektorátu
parèík. Na jaøe 1940 vytvoøila
mládež kolem kaple park. Po vytvoøení tohoto parku poèali si obèané dìlat parky pøed svými domy. Tím se zlepšil vzhled obce.
Pøed parky zde pøed domy byl
volný, neupravovaný trávník s ovocnými stromy (zapsáno v letech
1958-9). V parku byla po válce
vysazena lípa. Tohoto roku (1945)
byla na návsi slavnostnì vysázena
lípa svobody (zapsáno v letech
1958-9). Po zavedení autobusového spojení vznikla u kaple zastávka a pozdìji i èekárna. V únoru
1949 byla u kaple zøízena zastávka autobusu. Pro ochranu èekajících cestujících pøed nepøíznivým
poèasím postavil MNV v letech
1965 až 1966 autobusovou èekárnu, za jejíž poøízení zaplatil asi
8000 Kès.
Cesta na Kozlovice bývala po
dlouhou dobu prašná. Osm let (od
roku 1952) usiloval MNV
Grymov, aby na silnici pøes obec
až k rozcestí u Kozlovic byl pro-
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veden asfaltový povrch. Teprve po
zaøazení silnice do vyšší tøídy
Okresní správa silnic v roce 1960
silnici vyasfaltovala. Pøi této úpravì bylo zapotøebí zrušit podél
silnice na návsi rigoly a místo
nich vydláždit krajnice. Obèané
brigádnicky pøed vydláždìním vykopali kameny ze starých rigolù.
Zaèaly se budoval chodníky.
Nejdøíve smìrem na Vrbovec.
Postupnì v letech 1966 až 1971
byl budován chodník smìrem
k Vrbovci podél è. 37
(Martinkovi) a jeho zahrady. Po
nìkolika letech se pokraèovalo
dále. Chodníky se budovaly v roce 1975. Od poloviny srpna se
dìlal chodník od kaple k prodejnì, v øíjnu a listopadu po druhé
stranì silnice od è. 37
(Martínkovi) k è. 47 (Hiklovi).
V místì nových chodníkù se nejdøíve odstranila dlažba dosavadních rygolù. K silnièní stranì byly
použity nové silnièní betonové obrubníky, ke stranì parèíkù kamenné obrubníky z dosavadních rygolových obrubníkù. Stavbou chodníkù byla šíøka silnice zúžena na

jedné stranì o celou šíøku dosavadních rygolù, na druhé stranì
o pùlku jejich šíøe, ponechaná
šíøka silnice je v souladu se stanovenou šíøkou ve smìrném územním plánu Grymova. Bìhem
roku na této akci obèané odpracovali 3500 brigádnických hodin,
náklad èinil asi 104 000 Kès
a hodnota vytvoøeného díla 220
000 Kès. … Chodník od è. 47 k è.
26 (Ptáèkovi) se budoval na podzim roku 1976, poslední 20m úsek
dlažby byl položen v roce 1977.
Takže podoba naší návsi se vý-

raznì nezmìnila 30 let. Stromy
porostly, nìkteré musely být skáceny, kvìtinové záhony trochu
vymizely, chodníky zestárly, stejnì jako èekárna, pøibyl kontejner
na plasty, pøibylo aut, ale nepøibylo místa, kam je postavit. O tom,
co by se na návsi mìlo v nejbližších letech zmìnit, se intenzivnì
diskutovalo na schùzích zastupitelstva koncem roku a taky na
plánovacím víkendu 5. a 6. ledna.
Více se o návrzích, které z tohoto
jednání vzešly, doètete ve zvláštní
pøíloze tohoto èísla zpravodaje.

Tak vypadala naše náves pøed válkou. Kaplièka, stromy, prašná cesta s rygoly.

:: Pes (ne)pøítel èlovìka :: Pes (ne)pøítel èlovìka :: Pes (ne)pøítel èlovìka ::
Pes èlovìka doprovází odnepamìti. Je èlenem èlovìèí smeèky
a svou smeèku chrání. Na vesnici pes odnepamìti sloužil jako
hlídaè. Bìhal po dvoøe, prohánìl slepice a když ucítil nebo uslyšel nìkoho cizího, tak zaštìkal. Když si ten nìkdo nedal
pozor a vlezl kam nemìl, tøeba
na dvùr, buïto zaštìkal ještì
výhružnìji, nebo po nìm takøíkajíc vyjel a dotyèný kvapem
odcházel s potrhanou nohavicí
nebo otiskem psích tesákù na
zadnici. Pošťáci by o tom mohli
vyprávìt své. Vìtšinou to byla
taková ta poulièní smìska, obèas vlèák nebo lovecký pes.

Dnes je to jinak. Pes už se ani
na vesnici neobejde bez rodokmenu, takže ho nepoøídíte darem pøípadnì za pár korun, ale za podstatnì vìtší peníze. Taky pes už
nedostává jenom nìjaké zbytky
od obìda, ale pìknì svoje granule
- pøípadnì maso v plechovce.
Zkrátka mít takového psa je dneska mnohem nároènìjší záležitost.
Psi taky vyrostli a zagresivnìli.
Bojová plemena už nejsou ani na
vsi výjimkou a noviny co chvíli
pøinesou hrùzostrašné pøíbìhy o
tom, co se pøihodilo, když si pes
spletl èlovìka s koøistí.
A jak je to u nás? I u nás se leccos zmìnilo. Pøibylo velkých
-7-

psù, zaèaly stížnosti, nìkterými ulièkami se radìji pøestalo chodit z
obavy, aby rozkurážení psi neprobìhli plotkem a nepustili se za
kolemjdoucími. Zatím se nic moc
nestalo. Jeden èlovìk si odnesl
kousanec. Zatím.
Pes je èlenem èlovìèí smeèky a
èlovìk za nìj zodpovídá.
Zodpovídá za to, aby se mu dobøe
daøilo, aby nebyl týrán, ale zodpovídá stejnì tak i za to, aby jeho
pes neobtìžoval druhé lidi a netýral je. Tak na to milí vùdcové
smeèek myslete a veïte své miláèky moudøe. Bez psù i dobrých
sousedských vztahù by se nám na
vesnici žilo hùø.
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:: Odpady. Kam s nimi - a za kolik? :: Odpady. Kam s nimi - a za kolik? ::
Byly doby, kdy vesnice slovo
odpad skoro neznala. Všechno
se nìjak zužitkovalo a co zužitkovat nešlo, vrátilo se na pole
jako hnojivo. Ta doba je ale
pryè a bìžnou souèástí našich
životù se staly odpady.
Ano, plastové láhve, papírové
plenky, sýry balené v alobalu, nevratné láhve, ale také televizory,
lednièky, mraznièky, baterie, barvy, pneumatiky a mnoho jiných
vìcí nám vìtšinou život zpøíjemòují. Ale jen do chvíle, kdy se
jich potøebujeme zbavit. Do roku
1989 se to øešilo rùznì a výsledkem byly hlavnì divoké skládky.
Chvilku se vozilo do "drùbežky",
když voda utrhla kus bøehu, vozilo se k Beèvì a mnozí nepøestali,
ani když byl bøeh opraven.
Po roce 1989 obec nejdøíve zajišťovala velký kontejner, kam se
všechno vozilo. Stával u váhy, brzy byl plný a vìtšinou netrvalo
dlouho a odpady nejrùznìjšího
druhu a pùvodu se zaèaly hromadit i kolem. Pak pøišla éra popelnic a nakonec i tøídìní odpadu to když si obec poøídila žlutý
kontejner na plasty.
Jak funguje svoz odpadu dnes?
Odpad se z obce sváží vlastnì na
ètyøikrát - komunální odpad jed-

nebezpeèné odpady vìtšinou jednou do roka speciálním vozidlem
a velkoobjemový odpad kontejnerem asi dvakrát do roka.
To všechno nìco stojí. Za loòský rok to bylo na jednoho obèana kolem 260 Kè za rok, celkem
pøes 40 tisíc. Z toho byla pøibližnì desetina za nebezpeèné odpady, dvì procenta za plasty a zbytek za netøídìný odpad v popelni-

Pøi procházce kolem Beèvy èlovìk snadno narazí i na kusy betonu vyvezené v trávì.

cích a kontejneru.
Kolik se vybralo? Pøi poplatku
170 Kè na osobu a rok obec vybrala nìco pøes 26 tisíc, což pokrylo asi 2/3 nákladù. Zbytek obec dotuje z vlastního rozpoètu.
Ve srovnání s okolními obcemi o mìstech nemluvì - jsou naše
poplatky nejnižší a tak se zastupitelstvo rozhodlo je zvýšit na stále

Vedle netøídìného domovního odpadu a velkoobjemového odpadu se v obci sbírá také plast a nebezpeèný odpad.

nou za mìsíc v popelnicích, plasty døíve jednou za týden, teï jednou za dva týdny v kontejneru,

poèítat s tím, že poplatky v pøíštích letech dále porostou.
Dùvody jsou tøi: 1. obèané mají
zájem o èastìjší pøistavení velkoobjemového kontejneru, 2. obèané mají zájem o recyklování dalších odpadù, napø. skla a 3. skuteènost, že Technické služby pøestaly kontejner na plasty vyvážet
zdarma, ale požadují od podzimu
novì za odvoz zaplatit. Navíc lze

velmi pøijatelných 200 Kè. Tím
se deficit mírnì sníží, je tøeba ale
-8-

oèekávat další zdražování svozu
a likvidace odpadu.
Pozitivní zprávou je, že obec
navázala spolupráci se spoleèností Eko-Kom, která organizuje recyklování odpadù na území naší
republiky a formou dotací obce
motivuje, aby se podíl tøídìných
odpadù co nejvíce zvýšil. Systém
funguje v principu tak, že obec
dostává za vytøídìný odpad zaplaceno. Tato èástka sice neuhradí
plné náklady na odvoz odpadu,
ale tyto náklady alespoò mírnì
snižuje. Eko-kom navíc malým
obcím, jako je naše, mùže kontejnery poskytnout za velmi výhodných podmínek, takže se mùžeme
tìšit, že brzy budeme mít kontejnery na plasty dva. I tak bychom
se ale mìli všichni snažit o co
nejefektivnìjší využití jejich objemu. Tøeba jenom tím, že pøed
vhozením plastové láhve do kontejneru ji øádnì sešlápneme.
Anebo tak, že upozorníme pøespolní, aby své odpady tøídili ve
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Setkání obèanù dùchodového vìku

Drakiáda 2006

Dne 29. listopadu se v zasedací místnosti Obecního
úøadu uskuteènilo od 17 hodin setkání obèanù dùchodového vìku. Posedìt a popovídat si jich pøišlo
dvanáct. Na úvod starostka obce Mgr. Marta
Ryšánková vybrala z obecní kroniky zajímavé pasá-

V pùlce listopadu, pøesnì 15. 11. probìhl druhý
roèník grymovské drakiády. Vítr foukal, ale bylo
dosti chladno a tak nìkteøí loòští úèastníci zùstali
doma - nebo vyrazili na ryby. Drakiáda se ale i tak
vydaøila a draci lítali o sto šest. Nejvýše vylétl drak
Kristýnky Benešové. Cena pro nejhezèího draka nebyla udìlena, protože všechny draky byly kupované.
Takže za rok na poli zase navidìnou!

že dokumentující promìny života Grymova.
Následovala volná diskuse a zamyšlení nad aktuálními problémy obce. Setkání se neslo v pøíjemné
pøedvánoèní atmosféøe a že bylo o èem povídat, poslední úèastníci se rozcházeli až pøed devátou hodinou veèer. Akce se líbila a tak další podobné setkání
tøeba probìhne døíve než za rok.

Kaštanobraní? Snad za rok...
Rok ubìhl jako voda, kaštany odkvetly, zarodily
a v øíjnu pøišlo druhé grymovské kaštanobraní. Úroda kaštanù byla letos ale mizerná a soutìžícím
z pøedešlého roku asi chybìla i chu• tvoøit. A tak se
soutìže úèastnily jenom dvì soutìžící rodiny, což je
málo a soutìž byla pro rok 2006 zrušena. Tak pøíští
rok to snad zase vyjde!
-9-
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Mikulášská obchùzka

kluzištì na høišti. Na jaro je plánovaný sbìr starého
železa v obci, v èervnu pomoc pøi oslavì Dne dìtí
a Obecních hodù, kdy by se na høišti mohl uskuteènit turnaj v nohejbalu. Kromì toho samozøejmì
kontrola techniky, úklid hasièárny a další bìžná èinnost hasièských spolkù. Pøejme jim i naší obci, aby
hasièi nemuseli øešit požáry, povodnì nebo jiné živelní pohromy, ale pøinesli potøebné oživení spoleèenského života. Pokud máte zájem o další informace o èinnosti hasièù, obraťte se na některého èlena
vedení.

Tak jako v pøedchozích letech ani letos Mikuláš
se svou družinou na grymovské dìti nezapomnìl.
Dík patøí Verunce a Jirkovi Zavadilovým, Tondovi
Ryšánkovi a Vildovi Mikeškovi.

Nový rok je tu!

Stejnì jako loni i v prvních minutách roku 2007
se obèané Grymova sešli na návsi, aby nový rok pøivítali spoleènì za doprovodu ohòostroje a u sklenky
šampaòského. Náves utichla až po druhé hodinì...

Hasièi nabírají dech a nové èleny
V posledních èíslech zpravodaje jste si mohli pøeèíst spíše nepøíliš povzbudivé zprávy o tradièních
grymovských spolcích. Zanikli chovatelé, èervený
køíž a hasièi již nìkolik let nevyvíjeli na veøejnosti
viditelnou èinnost. Konec roku ale pøinesl velkou
zmìnu. Do organizace vstoupili 4 noví èlenové
a èásteènì se omladilo i její vedení. Ale pìknì po
poøádku. Novými hasièi se stali Evžen Sova, Tonda
Ryšánek, Petr Kuèera a Jiøí Zavadil st. Ten také po
tøiceti letech pøevzal po Františku Kubjátovi pøedsednickou funkci. Jednatelem zùstal Ladislav
Ptáèek, velitelem Jiøí Gela a novým pokladníkem se
stal po Františku Ministrovi Petr Kuèera. A jaké
jsou plány na první polovinu roku 2007? Pokud budou pøíznivé povìtrnostní podmínky, tak vybudovat

Plánovací víkend, aneb plánujeme
svou budoucnost spoleènì
Tak by ve struènosti dala shrnout hlavní myšlenka
dvoudenního setkání obèanù, které se uskuteènilo 5.
a 6. ledna 2007. Závìry, fotografie a další podrobnosti z této zajímavé akce pøinášíme ve zvláštní pøíloze tohoto èísla Grymovského zpravodaje.
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Soutìž "Nakreslete svoji náves"
Poèátkem roku 2007 vyhlásila knihovna soutìž
pro dìti s názvem "Nakreslete svoji náves". Cílem
bylo zapojit tímto zpùsobem i nejmladší generaci do
debaty o tom, co by na návsi a vùbec v obci mìlo
být. Do soutìže se nakonec zapojilo pìt dìtí, jejichž
kresby dále pøinášíme: Kristýnka Benešová, Petr
Kopecký, Hanièka Ptáèková, Terezka Ptáèková
a Terezka Zemánková. Kresbièky si v plné kráse
mùžete prohlédnout v knihovnì.

Hanièka Ptáèková, Dìtské høištì

Petr Kopecký, Náš Grymov - orientaèní plán obce

Terezka Ptáèková, Dìtské høištì se stánkem

Terezka Zemánková, Rybník

Kristýnka Benešová, Náves
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Knihovna vyhlašuje soutìž:
II. Grymovská Puzzliáda
Vyhlašujeme další roèník
Puzzliády. Soutìž ve skládání
puzzlí se uskuteèní nìkterou sobotu na konci února nebo poèátkem bøezna. Pøesné datum
upøesníme na plakátì, který vyvìsíme na obchod.
Tak jako loni budeme skládat

klasická papírová puzzle, elektronická na poèítaèi a chybìt
nebude ani orginální grymovské puzzle!
Pøijïte si znovu vyzkoušet svoji
trpìlivost, pamìť a postøeh. Èekají na vás pìkné ceny a drobné obèerstvení!!

Otevírací doba knihovny:
každé pondìlí od 18 do 20 hodin.
Pøijïte si pùjèit knížku nebo se podívat na internet!

První sníh letos napadl 3. listopadu, ale
zanedlouho ho vystøídalo jarní poèasí.
Tak teplý prosinec a leden, kdy rtu• teplomìru bìžnì šplhala pøes 10 °C, mnoho lidí nepamatuje. A podle vìdcù si na
takové zimy máme zaèít zvykat. Globální
oteplování je tu.

Rodinná tajenka o ceny

Aktuální informace do
mobilu

První luštitel, který pøinese do knihovny správnì vyluštìnou tajenku, získá drobnou cenu.
(Tajenka) je tøetí nejvìtší suchozemský živoèich na svìtì. Mìøí až
dva metry a váží až 3,6 tuny. O které zvíøe se jedná?

V obci funguje nìkolik zpùsobù
pøedávání informací z obecního úøadu obèanùm. Máme rozhlas, vývìsku, informace se vyvìšují i na obchodì a vychází zpravodaj. Pro pøedávání aktuálních informací, jako je
tøeba pøerušení dodávky elektøiny
nebo vody, slouží vyhlášení obecním
rozhlasem. Má to ale jeden háèek, v
nìkterých místech obce je slyšitelnost horší a pokud si èlovìk navíc
poøídí lepší okna, tak zjistí, že izolují
nejenom tepelnì, ale i zvukovì.
Proto obecní úøad nabízí možnost
dostávat aktuální zprávy do mobilu
formou textové zprávy, tzv. SMSky.
Tyto zprávy se budou týkat zejména zmínìného pøerušení dodávek elektøiny, vody a plynu, nebo živelních pohrom, jako jsou povodnì,
požáry apod.
Zájemci o tuto bezplatnou službu
se mohou nahlásit na obecním úøadì
buï osobnì, nebo prostøednictvím
SMSky na telefonní èíslo 604 500
604 ve tvaru "ZPRÁVY, PØÍJMENÍ,
JMÉNO, TELEFONNÍ ÈÍSLO", tedy
napø. "ZPRAVY, NOVAK, JOSEF,
602602602".

Nabídku zajímavých knih z jarního souboru uvedeme
v pøíštím èísle zpravodaje.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Legenda: 1. noèní vidina, 2. ohrada, 3. všechny kosti živoèicha pohromadì, 4. šťáva z rajèat, 5. ozdoba hlavy panovníka, 6. hromada
slámy, 7. dešťovka, 8. domov andulky, 9. opak dne, 10. polní plodina,
11. pomocník fotbalového rozhodèího a výpravèího vlakù, 12. kniha
se slovy v rùzných øeèech, 13. zdviž
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