červenec-prosinec 2019
Od roku 2004 s Vámi

:: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem :: Slovo úvodem ::
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vám popřála všechno nejlepší do nového roku 2020, zejména ať tento rok strávíme všichni ve
zdraví. Současně bych chtěla poděkovat vám všem, kdo jste se podíleli v uplynulém roce na správě obce, na
úklidu a vzhledu obce či jste jiným způsobem jakkoliv pomohli, zajímali se nebo přispěli jakoukoliv činností.
Dále patří poděkování spolkům v obci, které se aktivně podílí na společenském, a zejména sportovním vyžití
v obci, čehož si velice vážím nejen já, ale i celé zastupitelstvo a samozřejmě občané. Doufám, že nás i v roce
2020 čeká hodně společných podařených akcí, ať už sportovních nebo kulturních.
V uplynulém půl roce se v obci udála řada důležitých věcí. V posledním zpravodaji jsme se zabývali tvorbou
Programu rozvoje obce, kdy proběhlo v obci dotazníkové šetření a následně plánovací víkend. Dotazníkové
šetření bylo nadmíru úspěšné. Naprostá většina dotazníků se nám vrátila vyplněna, za což vám moc děkuji.
Plánovací víkend již bohužel tak úspěšný nebyl z důvodu malé účasti občanů. Přesto však jsou získané
podklady dostatečné a na Programu rozvoje obce dále pracujeme.
Další hojně diskutovanou záležitostí je a bohužel i nadále bude dopravní situace. Kvůli částečné uzavírce
ulice Polní v Přerově je přes naši obec vedena objížďka, která je plánována až do konce roku 2020, přičemž
se předpokládá, že dojde k dalšímu prodlužování. O odeslaných stížnostech jsem vás informovala průběžně.
Výsledkem stížností byla instalace přechodného dopravního značení při vjezdech do obce. Vzhledem k tomu,
že tato opatření nejsou dostatečná, budu ve stížnostech na dopravní situaci pokračovat a hledat případné
další řešení situace. Budu vás i nadále průběžně informovat na veřejných zasedáních a na obecním webu.
Rovněž jsme informovali o vyvěšení nových záměrů pachtu pozemků ve vlastnictví obce. Přihlásil se jediný
zájemce, Moravská zemědělská, a.s., se kterou jsme uzavřeli příslušné pachtovní smlouvy.
Další oblastí, kterou jsme v zastupitelstvu řešili je problematiku úklidu obce a s tím související nutnost koupě
nové komunální techniky, neboť stávající již nedostačuje. Ke konci roku už bylo jisté, že v roce 2020 nebude
poskytována žádná dotace na pořízení nové komunální techniky, a tak zastupitelstvo rozhodlo o pořízení
nového stroje výlučně z vlastních zdrojů. Zastupitelé vybrali jako nejvhodnější multifunkční stroj STIGA Park
Pro 540 IX s příslušenstvím. Kupní cena byla po slevě stanovena na částku ve výši 359.712,- Kč. Věřím, že
nová technika bude dobře sloužit po mnoho let. Starou sekačku John Deere se zastupitelstvo rozhodlo
nabídnout k odprodeji. Nabídky můžete v případě zájmu předkládat do 15. 2. 2020, přičemž stroj bude
prodán za nejvyšší nabízenou cenu.
Nechali jsme opravit střechu zastávky u kaple, která již byla proděravělá a téměř v dezolátním stavu. Oprava
stála 48.544,- Kč. Na jaře bude následovat výmalba a uvažujeme i o opětovném zasklení zastávky
nerozbitným sklem.
Ke konci roku zastupitelstvo přijalo novou vyhlášku o
místních poplatcích. Výše poplatku za svoz odpadu se
nezměnila. Novinkou pro letošní rok v oblasti odpadů
bude nový kontejner na jedlý olej, o kterém píšeme
uvnitř tohoto čísla. Na vaši žádost jsme přijali nové
nařízení o zákazu podomního a pochůzkového prodeje
v obci. Upozornění na tuto skutečnost vyvěsíme
v nejbližší době.
Pokud máte jakékoliv náměty či připomínky k činnosti
obce, jsem vám k dispozici v úředních hodinách obce
či na emailu starosta@grymov.cz.
Přeji pěkný rok 2020 a zdravím
Mgr. Lenka Zbytovská, starostka
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:: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce :: Zprávy z obce ::
V uplynulém období zasedání zastupitelstva obce
proběhla 16. 9., 17. 10., 18. 11. a 23. 12. 2019.
Z hlavních projednávaných bodů vybíráme:

sněhovou radlicí, vozíkem a zametacím adaptérem
v hodnotě 359 712 Kč. Zastupitelstvo schválilo
záměr prodat sekačku John Deere.

Hospodaření obce
Zastupitelstvo schválilo smlouvu s Moravskou
zemědělskou a.s. o úhradě pachtovného za
pozemky č. 300 a 301 za období 2015-2019 ve
výši 12 287 Kč. Zastupitelstvo schválilo novou
pachtovní smlouvu s Moravskou zemědělskou a.s.
v k.ú. Grymov za roční úhradu ve výši 19 391 Kč,
v k.ú. Proseničky za 5 857 Kč + daň a v k.ú. Osek
nad Bečvou za 5 472 Kč + daň. Zastupitelstvo
schválilo pachtovní smlouvu na pozemek č. 381
s p. Benešem za roční pacht 1000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo záměr prodeje pozemku
287/1 a jednání o možné směně pozemků s cílem
zajistit bezpečnější přístup k cyklostezce kolem
silnice. Zastupitelstvo schválilo záměr koupit
pozemek č. 383 u hřiště, v případě, že se podaří
dojednat
přijatelná
cena.
Zastupitelstvo
neschválilo záměr koupit pozemek č. 334 u pole
mezi Zbořilovým a novými domy pro vybudování
obratiště vozů Technických služeb do vyjasnění
jeho nezbytnosti. V souvislosti s oceněním Zlatá
cihla, které obec získala za stavbu obecní stodoly
v rámci soutěže Vesnice roku 2019, přijala obec
dar ve výši 16 500 Kč. Zastupitelstvo schválilo
návrh rozpočtu obce na rok 2020 ve výši
2 247 000 Kč a střednědobého výhledu na roky
2021 a 2022. Zastupitelstvo schválilo složení
inventarizační komise.

Doprava
Starostka informovala o objížďce, která je vedena
přes naši obec a o stížnostech občanů na dopravu
v obci, které předala kompetentním úřadům.
Podařilo se dojednat snížení nejvyšší povolené
rychlosti před vjezdem do obce na 70 km/h,
umístění značky zákaz předjíždění a osazení
zatáčky u Zbořilových výstražnými tabulemi.
Zřízení přechodu se dojednat nepodařilo. Policie
slíbila provádět častější měření dodržování
nejvyšší povolené rychlosti a zintenzivnit
hlídkovou činnost. Zastupitelstvo schválilo
poskytnutí příspěvku Olomouckému kraji na
zajištění dopravní obslužnosti ve výši 24 450 Kč.

Odpady
Zastupitelstvo schválilo obecně závaznou vyhlášku
obce č. 1/2019 o odpadech. Výše poplatků se
nezměnila.

Ostatní
Zastupitelstvo schválilo částku 25 000 Kč za
přeložení telefonního vedení na elektrické sloupy
na druhé straně cesty na Vrbovec. Zastupitelstvo
schválilo
poskytnutí
finančního
daru
Grymovskému sportovnímu spolku ve výši 15 000
Kč. Zastupitelstvo v souladu s vyjádřením
předsedy Sportovního klubu Salix Grymov
neschválilo poskytnutí finančního daru ve výši
5 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo nařízení obce
č. 1/2019 o zákazu podomního a pochůzkového
prodeje na území obce.

Rozvoj obce
Zastupitelstvo pověřilo starostku obce, aby v rámci
prací na Programu rozvoje obce pořídila seznam
projektových záměrů a připravila vyhodnocení
minulého PRO. V PRO by měly být zohledněny
závěry plánovacího víkendu a dotazníkového
průzkumu. Zastupitelstvo projednalo nabídky na
zpracování PRO a rozhodlo se jej vypracovat
vlastními silami. Pokud by se to ukázalo jako příliš
náročné, požádá o pomoc specializovanou firmu.
Zastupitelstvo schválilo smlouvu o zřízení
věcného břemene na pozemku č. 277 v souvislosti
s elektrickým vedením k novým domům.

Vzhled obce
Zastupitelstvo schválilo nabídky na opravu střešní
krytiny (33 942 Kč) a podhledu čekárny (14 620
Kč). Zastupitelstvo schválilo rozšíření veřejného
osvětlení u Zbořilového a u hřiště. Zastupitelstvo
schválilo nákup víceúčelového stroje Stiga Park
Pro 540 se sekací hlavou, cepovou sekačkou,
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:: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve :: Obec zve ::
Kdy
20. 2. 2020
18,00
29. 2. 2020
11,00
12. 3. 2020
17,00
4. 4. 2020
9,00
Květen
Červen
20. 6. 2020
21. 6. 2020
26. 6. 2020
19,00

Kde
Obecní stodola
Obecní stodola
a trať u Bečvy
Obecní stodola
Obecní stodola
a okolí obce
Rybník
Prosenice
Areál hřiště na
Vrbovci
Areál hřiště na
Vrbovci
Kaple sv. Jana
Křtitele
Obecní stodola

Co
Schůze hasičů
Výroční schůze obecní jednotky hasičů
12. Grymovská desítka
Přijďte si zaběhnout nebo povzbudit závodníky na 10km trati.
Mezinárodní den žen
Tradiční setkání s grymovskými ženami s drobným občerstvením.
Ukliďme Grymov, ukliďme svět
Tradiční úklid okolí obce. Přijďte prosím pomoct! Rukavice s sebou.
Rybářské závody
Přesný termín bude upřesněn.
Letní kino; Dětský den
Přesné termíny akcí budou upřesněny.
2. Memoriál Franty Kubjáta
Vzpomínkový předhodový turnaj grymovských týmů v malé kopané.
Hodová mše
Přijďte se sousedy oslavit hlavní svátek naší obce.
Divadelní představení
Program bude upřesněn.

:: Vítáme :: Vítáme :: Vítáme :: Vítáme ::
Vítáme v naší obci Tobiáše Krejčího, který se narodil 7. 7. 2019 a přejeme mu i šťastným rodičům hodně
zdraví a radosti do dalších let. Vítáme Vondrovy, kteří se přistěhovali na čp. 41 a přejeme jim hodně štěstí!

:: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme :: Gratulujeme ::
Dne 6. 1. 2020 oslavila paní Božena Hiklová 75. narozeniny. Do dalších let jí přejeme hodně zdraví
a děkujeme za práci, kterou odvedla jako dlouholetá účetní obce.

:: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje :: Obec informuje
Termíny svozu odpadu
V roce 2020 bude netříděný komunální odpad
vyvážen v tyto dny:
Měsíc
Den
Leden
16.
Únor
6., 27.
Březen
19.
Duben
9., 30.
Květen
21.
Červen
11.

Nový kontejner na jedlý olej
Jedlé ani jiné tuky a oleje rozhodně nepatří do
kanalizace. K ekologické likvidaci jedlých tuků
obec pořídila nový kontejner. Jak bude fungovat?
1. Zchladlý jedlý olej z pánvičky nebo friťáku
nalijte do PET láhve a uzavřete víčkem.
2. Uzavřenou PETku s olejem vyhoďte do
speciálního kontejneru určeného pro tento účel.
O zbytek se postará obec a svozová firma.
Děkujeme, že nám pomáháte chránit naše
prostředí.
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:: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví :: O čem se mluví ::
Dotazníkový průzkum v číslech
Dotazníkový průzkum mezi občany Grymova
předcházel plánovacímu víkendu, který proběhl
v pátek 26. a v sobotu 27. července 2019.
Uskutečnil se v červenci 2019, zúčastnilo se ho
úctyhodných 77 občanů.
Dále uvádíme přehled výsledků. Prostřední sloupec
uvádí počet odpovědí, pravý pak procento ze všech
odpovědí k dané otázce. Ne všichni dotázaní
zodpověděli všechny otázky, proto součty odpovědí
nemusejí vždy sedět.

Děti v domácnosti
ano, do 18
ano nad 18
ano do i nad 18
ne

35
41

žiji od narození
přistěhoval jsem se v dětství s rodiči
přistěhoval jsem se dospělý před více
než 5 lety
přistěhoval jsem se dospělý před méně
než 5 lety

45%
53%

12
15
14
19
14

velmi dobré
dobré
spíše špatné
špatné
nevím

16%
19%
18%
25%
18%

11
19
21
3
18

hezké prostředí obce
klidné bydlení
sportovní vyžití
kulturní vyžití
dobré kontakty s lidmi
dostupnost města
příroda v blízkosti obce

14%
25%
27%
4%
23%

11
38
5
0
2
20

14%
49%
6%
0%
3%
26%

72
4

94%
5%

kanalizace a čov
cesta za zahradami u hřiště
cesta za zahradami Radslavice
rekonstrukce stodoly
rekonstrukce obecního úřadu
dopravní situace
obecní hřiště
řešení zastávky
něco jiného, upřesněte

Občan obce
ano
ne

9%

1
33
15
9
18

1%
43%
19%
12%
23%

32
41
12
10
9
59
23

42%
53%
16%
13%
12%
77%
30%

44
9
1
7
13
51
14
19
10

57%
12%
1%
9%
17%
66%
18%
25%
13%

11
27
9
49
13

14%
35%
12%
64%
17%

V obci chybí
dětská hřiště
volně přístupná sportoviště
hospoda, restaurace
Obchod
společenská místnost

Trvalý pobyt v obci
ano
ne
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Prioritní problémy obce k řešení

Sociální postavení
žák, student
zaměstnanec
živnostník, podnikatel
v domácnosti
nezaměstnaný
důchodce

39%
8%
39%

V obci se mi nejvíc líbí

Vzdělání
základní
SO
SO s maturitou
VOŠ
VŠ

30
6
30

Hodnocení mezilidských vztahů v obci

Věk
15-25
26-35
36-50
51-65
více než 65

30%
10%
6%
49%

Vztah k obci

Pohlaví
muž
žena

23
8
5
38

70
6

91%
8%
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Problémy s čistotou obce
nedostatečný úklid silnic a chodníků
zanedbané okolí domů
nedostatek odpadkových košů
údržba veřejné zeleně
výsadba veřejné zeleně
je v pořádku
něco jiného, upřesněte

Souhlas se zákazem podomního prodeje
25
21
19
23
10
20
7

32%
27%
25%
30%
13%
26%
9%

37
41
21
10
28
11

48%
53%
27%
13%
36%
14%

35
37

45%
48%

ano
ne

1. Rozvoj obce
2. Veřejná doprava
3. Kultura a společenský život
4. Sportovní vyžití
5. Životní prostředí
6. Péče o vzhled obce
7. Informovanost o dění v obci
8. Práce zastupitelstva
9. Dostupnost školství
10. Dostupnost zdravotnictví
11. Podmínky pro podnikání
12. Možnosti vyžití pro děti
13. Místní komunikace a chodníky
14. Zimní údržba
15. Nakládání s odpady, třídění a
recyklace
16. Množství a kvalita obecní zeleně
17. Mezilidské vztahy v obci
18. Práce obecního úřadu a
zaměstnanců obce

Zájem o SMS informace
ano
ne

Zájem o změnu úředních hodin
ano, konkrétně
ne

3
66

4%
86%

Preferované investiční akce
kanalizace a čov
rekonstrukce oú a hasičárny
úpravy stodoly
dětské hřiště
multifunkční hřiště
zastávka u kaple
cesta za zahradami hřiště
cesta za zahradami Radsl.
zařízení knihovny
vybavení pro hasiče
obchod
obecní zahrada
něco jiného, upřesněte

53
16
11
3
24
13
7
1
4
3
38
1
5

37
39

56
18

48%
13%
55%

2,0
2,2
1,9
2,3
1,8
2,0
1,9
2,0
2,1
2,2
2,7
2,3
2,1
2,5
1,9
2,1
2,5
1,9

Nejslabší podmínky k podnikání, nejlepší
životní prostředí
Z pohledu obce bychom mohli říct – výborně, lidé
jsou celkově spokojení, ale jsou oblasti, kde je
spokojenost menší.
Pod pomyslným průměrem 2,1 skončily:

48%
51%




Souhlas s úsporou vody během sucha
ano
ne

54%
44%
62%
38%
67%
56%
75%
48%
56%
48%
0%
37%
58%
-1%
54%

Zamyšlení nad poslední otázkou, aneb
jak se mít líp u nás doma v Grymově
Průměrná známka hodnocení je 2,1. Co to
znamená? Kdyby byly všechny odpovědi velmi
spokojen, byla by průměrná známka 1, kdyby
naopak velmi nespokojen, byla by průměrná
známka 4. Známka 2,1 znamená, že většinou
jsme se situací v obci spíše spokojeni.
Procento v prostředním sloupci říká, o kolik je
víc hodnocení velmi nebo spíše spokojen než velmi
nebo spíše nespokojen.

69%
21%
14%
4%
31%
17%
9%
1%
5%
4%
49%
1%
6%

Podpora zavedení nedělního zákazu
hlučných prací
ano
ne

95%
5%

Hodnocení obce po oblastech

Zdroj informací o dění v obci
web obce
obecní rozhlas
úřední deska
facebook
známí, přátelé, z doslechu
dění nesleduji

73
4

73%
23%
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podmínky pro podnikání (2,7)
mezilidské vztahy v obci (2,5), zimní údržba
(2,5)
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možnosti vyžití pro děti (2,3), sportovní vyžití
(2,3)
veřejná doprava (2,2)

Kritická mládež

Průměrně hodnocené byly oblasti:


Skupina žáků a studentů do 25 let se základním
vzděláním nejhůře hodnotila oblasti:

dostupnosti školství (2,1), místní komunikace
a chodníky (2,1) a množství a kvalita zeleně
(2,1)





Nadprůměrně občané ohodnotili:





rozvoj obce (2,0), péči o vzhled obce (2,0), práci
zastupitelstva (2,0)
kulturu a společenský život (1,9), informovanost
o dění v obci (1,9), nakládání s odpady, třídění
a recyklaci (1,9), práci obecního úřadu
a zaměstnanců obce (1,9)
životní prostředí (1,8)








Nejenom, že se lišila celková spokojenost občanů
s jednotlivými oblastmi života obce, ale lišila se
také spokojenost různých skupin.
Výrazně pod průměrem 2,1 skončily skupiny:

Je zřejmé, že v obci žijí lidé, kteří se v ní necítí
úplně dobře. Měli bychom se snažit to změnit. Co to
znamená? Stavět na tom, co funguje a co nás
spojuje a řešit problémy, kde to jde.
Důležitá je atmosféra v obci, kterou tvoříme
všichni. Každý se můžeme snažit mezi sebou
i o sobě navzájem mluvit s respektem a slušně.
I když spolu nesouhlasíme, nebo si nejsme
sympatičtí.

nespokojení s prací zastupitelstva (2,7)
žáci a studenti (2,5)
se základním vzděláním (2,4), 15-25 let (2,4).
více než 65 let (2,3)
36-50 let (2,2), střední odborné s maturitou (2,2),
důchodci (2,2) a žiji zde od narození (2,2)

Chceme se mít líp, jen každý trochu jinak

Spíše spokojení jsou:




51-65
let
(2,0),
vysokoškolské
zaměstnanci (2,0), přistěhovaní (2,0)
střední odborné (1,9), spokojení
zastupitelstva (1,9)
26-35 let (1,8)

(2,0),

Je nás v Grymově pár desítek a jsme různí, ale na
jednom se můžeme shodnout. Chceme se tu mít
dobře. Pro někoho to znamená moci si občas zajít
na koncert, besedu nebo divadlo do stodoly, pro
jiného je zajímavější běh, tenis, posezení na hrázi
s přáteli.
Nesuďme druhé a zametejme si před vlastním
prahem. Když to aspoň občas dokážeme, bude líp –
u nás doma v Grymově – nám všem.

s prací

Nespokojení s obcí a rozvojem
Skupina nespokojení s prací zastupitelstva byla
nejkritičtější k oblastem:




práce zastupitelstva, práce obecního úřadu
a zaměstnanců obce,
podmínky pro podnikání, rozvoj obce
zimní údržba

Nejpozitivněji naopak hodnotila:



informovaností o dění v obci
veřejnou dopravou
možností vyžití pro děti
místními komunikacemi a chodníky

Řešit problémy s respektem

Mírně nespokojené byly skupiny:



podmínky pro podnikání
mezilidské vztahy v obci
práce obecního úřadu a zaměstnanců obce, práce
zastupitelstva
zimní údržba
dostupnost zdravotnictví

Nejspokojenější byli s:

Ne-spokojení i spokojení





dostupnost školství

nakládání s odpady, třídění a recyklaci, životní
prostředí
informovanost o dění v obci
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Plánovací víkend Grymov 26. – 27. 7. 2019

Úvodem
Plánování se konalo poslední červencový pátek a sobotu. Tak jako dvě předchozí plánovací akce (v roce 2007 a 2013)
bylo věnováno rozvoji obce, konkrétně veřejným budovám a prostranstvím v Grymově. Setkání předcházel podrobný
dotazník, který byl distribuován do každé domácnosti a na nějž odpověděla velká část občanů (77 dotazníků).
Výstupy ze setkání i dotazníku by měly být využity k aktualizaci Plánu rozvoje obce. Důležitým prvkem setkání tohoto
typu je také posilování místních demokratických procesů a zapojování veřejnosti do rozvoje obce. Bohužel se projevila
nízká účast veřejnosti, která mohla souviset jak s úspěšným dotazníkovým průzkumem, tak s prázdninovým termínem
a vysokými teplotami přes 33 °C.

Jak se žije Grymově?
+ (plusy) místa
- hezké okolí obce (Bečva)
- vzhled obce (domy, chodníky)
- přehlednost obce (přehlednost a sounáležitost
komunity, spoluobčanů)
- dostupnost obce (blízkost Přerova)
- stodola - místo setkávání a komunikace
- blízkost okolí, dá se dojet do školy na kole a
zároveň je obec daleko od komínů (chemičky v
Přerově)
- klidné prostředí, sportovní a rekreační využití
- existence cyklostezky - propojující blízká i
vzdálená místa
- upravené pozemky před domy
- dobré vztahy s nejbližšími sousedy
- aktivity v třídění odpadu (je to možné včetně
BRO)

- (mínusy/problémy) místa
- současný stav dopravy v obci (dočasný stav související s objížďkou
v souvislosti s napojením Přerova na dálnici)
- zeleň (v souvislosti s životním prostředím, usychající stromy v
alejích)
- vzhled a prostory obecního úřadu (prostory knihovny změna)
- zastávka u kaple (vzhled a její využití)
- hodně odpadu (chybí kontejner na kovový odpad, plechovky)
- chybí obchod (vzhledem k demografické situaci v obci)
- úprava některých obecních pozemků před soukromými domy
(dříve o ně obyvatelé domů pečovali)
- údržba zeleně, údržby v zimě (hrázka, Šmerdovi)
- společenská místnost (větší i pro setkávání v zimě např. ve
spojitosti s budoucí rekonstrukcí obecního úřadu)
- nedokončená změna územního plánu obce (může zdražit v
budoucnu cenu za práce při opravách obecních budov, zařízení či
úprav veřejných prostranství)
- chybějící čistírna odpadních vod
- klesající účast občanů na akci "Ukliďme svět, ukliďme Česko!"
- obecně pasivita občanů (související se společenským trendem)
- klesající návštěvnost knihovny
- obnovení hasičů v obci

Jako prioritní témata byly účastníky vybrány zeleň a budova obecního úřadu, pozornost byla při prohlídce
věnována také čekárně.

Náměty
Zeleň v obci obecně
-

využití obecních pozemků (Proč se na trvalém travním porostu pěstuje řepka a sója?, pozemek je rezervován pro stavbu
ČOV, dočasně pronajat zemědělci)
návrh na využití zbylé plochy pozemku po stavbě ČOV, využít pozemek pro stavbu hřiště (pokud to lze vzhledem
k projektu ČOV již dnes vysadit na parcele zeleň, konzultovat s projektantkou)
pěstovaná sója na navazující parcele jako dočasné řešení - parcela bude využita k výsadbě biokoridoru/zalesněna
řešit koncepci údržby zeleně v obci vzhledem k problematice změny klimatu (četnost kosení trávníků, odolnost
vysazených dřevin, trvalkové záhony)

Prostory kolem obecní stodoly
-

využití vody zachytávané do nádrže na zálivku části parčíku nebo na splachování WC ve stodole dešťovou vodou (využít
dotace z programu OPŽP "Dešťovka")
výsadba stromů a keřů na straně od Kadlečků (návrhy vysoké stromy dostatek prostoru, jedlé stromy doplněny jedlými
keři apod.)
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-

výsadba v zahradě u uvítací cedule obce (nahradit přestárlé stromy ovocnými, myslet na to, aby i po druhé části
komunikace u stodoly šel postavit stánek při veřejných akcích)
návrh výsadby živých plotů od silnice (větší soukromí při pořádaných akcích)
diferencovaná údržba trávníků - návrh ponechat na většině vyšší porost k podpoře biodiverzity hmyzu a snížení vysychání
půdy, možný dosev kvetoucích či regionálních trávníkových směsí a nízký porost udržovat jen v okolí stodoly a herních
prvků

Aleje převzaté obcí po provedených komplexních pozemkových úpravách
-

provést udržovací řez (nadzvednutí korun vzhledem k sečení pod stromy)
vyměnit usychající stromy za nové (hlavně jasany), využít k tomu program OPŽP pro výsadby administrovaný MAS

Náves
-

pokud občané budou udržovat prostory předzahrádek před domy, ponechat stávající praxi, udržuje každý sám, ojedinělé
případy (dům dočasně neobydlen apod.) řešit pracovníkem obce a zvolit vhodnou formu údržby
oslovit projektanty z okolí (autorka výsadby v Lazníkách, zapojit studenty) do aktualizace koncepce údržby zeleně v obci
řešit nákup nové multifunkční techniky pro údržbu zeleně (tip DAKR Hranice - multifunkční mini-traktor FD 5)

Rekonstrukce obecního úřadu
-

budovu asanovat a postavit novou (závisí na možnostech financování a dotací, konzultací s projektanty)
využít dotací MMR - rekonstrukce budovy včetně energetických úspor
ano budovu rekonstruovat, ale nejdříve vybudovat ČOV (má souvislost se schválením územního plánu obce, zadat alespoň
studii rekonstrukce OÚ)
vybudovat při rekonstrukci společenskou místnost pro 20 až 30 lidí, multifunkční i pro sportovní aktivity v zimě
(8x11metrů)
izolace budovy je problematická, voda ve sklepě, příliš tenké zdi, s tím souvisí i situace v knihovně v zimě a další vlhnutí
zdí (tepelné mosty)
zakomponovat do rekonstrukce prostory pro obchod
prostory pro aktivity knihovny (autorské čtení, literární kavárna), stávající prostory jsou v případě akci malé
využít prostor dvora pro zvětšení objektu
zachovat věž pro hasiče a pokrytí obce internetem
postavit na zahradě novou garáž pro uskladnění obecní techniky
v budově je také hasičská technika (historická)

Zastávka a její využití
-

zastávka slouží zároveň jako místo, kde čekají občané na příjezd pojízdné prodejny a využívají ji hlavně při nepříznivém
počasí
opravit střechu nebo dát novou
zlepšit prostředí - výmalba (zapojit děti, mládež)
zasklení – dovnitř fučí, prší
byl zpracován projekt na stavbu nové zastávky a zálivu pro veřejnou dopravu (umístění původní je dopravně
a bezpečnostně nevyhovující), narazil však na nesouhlas vlastníka pozemků
chybí tam přechod přes komunikaci (nepovolí jej dopravní odbor vhledem k velikosti sídla)
projíždějící si pletou okolí zastávky s WC (umístit atrapu kamery)
pojízdná prodejna by tam měla stát od do např. 30 minut (obchodník na zákazníky nečeká, těm co přijdou, prodá a jede
dál, zásobuje i další obce

Doporučení
-

Při zveřejnění výstupů a podrobného dotazníkového šetření ve zpravodaji obce, na webu obce vysvětlit
podrobněji některé souvislosti (dočasné dopravní zatížení obce, současný stav pořizování ÚP, připravované
výstavby ČOV, víceúčelového hřiště).
Posilovat aktivity, které povedou k mezigeneračnímu setkávání obyvatel obce (nenáročné deskové hry ve
stodole, turnaje apod.) a posilování jejich soudržnosti.
Poděkování patří všem, kteří přišli a diskutovali i těm, kteří si našli čas na vyplnění dotazníku či připravili
občerstvení pro ostatní. Zvláštní dík patří Lumíru Kuchaříkovi, který už potřetí náš plánovací víkend vedl.
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:: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já :: Jak to vidím já ::
Blančin sloupek, tentokrát o ženách (a mužích)
Teď budu dost troufalá a budu psát o ženách. A taky o mužích. A o jejich rolích.
V této době (a tím myslím třeba posledních 50 let) dochází k tomu, že se postupně vytrácí tradiční role muže
jako živitele rodiny a ženy jako udržovatelky rodiny a domova. Je to přirozený vývoj daný zrovnoprávněním
mužů a žen, emancipací a feminismem. Proti tomu vůbec nic nemám. Je v pořádku, že se ženy realizují
v práci a mají stejná práva jako muži (ještě by mohly i dostávat stejnou odměnu za práci jako muži). Je
v pořádku, že ženy jsou vědkyně, političky, policistky nebo cokoliv chtějí.
Jenže ženy, aby uspěly v pracovním světě, začaly (nebo spíš byly nuceny) využívat ryze mužské vlastnosti.
Dravost, sebeprosazení, logické argumenty a zaměření na výkon. Jenže toto vyvolalo nerovnováhu, která se
projevila i v ostatních oblastech života.
Prostě to dopadlo tak, že muži ani ženy neví, kdo jsou a jaké jsou jejich přirozené role. Je to také jeden
z důvodů ohromného procenta rozvodů. Ženy mají tendenci soutěžit s muži i doma. Kolikrát nevědomě
přebírají mužskou roli v rodině a muži si pak přijdou zbyteční a nepotřební.
Ať chceme nebo ne, hlavní nositelkou vztahu je vždy žena. Je to tedy zejména na nás ženách, abychom s tím
začaly něco dělat. Určitě se to už teď začíná pomalu měnit. Ženy si uvědomují svou hodnotu a své přirozené
kvality. Ženina síla nevychází z toho, jakou pracovní pozici zastává a kolik vydělává peněz. Ženina hodnota
je v tom, že tu prostě je. Není třeba cokoliv dokazovat.
Byla bych moc ráda, kdybychom my ženy doma udělaly krok stranou a daly dostatečný prostor mužům.
Nechaly muže rozbíjet skály, vládnout a starat se o rodinu. Pak mu za to v útulném domově připravily dobrou
večeři a vyjádřily mu obdiv a uznaly jeho důležitost. Líbilo by se mi, kdyby ženy byly tím pomyslným krkem,
který otáčí hlavou muže. Vždyť muž v takovém případě udělá vše, co ženě na očích vidí a splní jí každé přání.
A muži, aby byli ženě oporou, zahrnovali ji pozorností a péčí a byli v každém ohledu gentlemany.
Toto je mé velké přání do nového roku.
Vaše Blanka
Vidět v problému příležitost
Pozvání na setkání aktivních seniorů v Radslavicích či Troubkách nás přimělo k tomu, že i u nás jsme na hřišti po tři
roky v srpnu pořádali takováto setkání. Hrál se minigolf, poslouchala živá hudba či se při ní tancovalo a zároveň to
bylo pohodové posezení seniorů z Grymova a ostatních obcí. O našich setkáních jsme informovali na stránkách
zpravodaje i ve fotogalerii obce. Na zastupitelstvu jsme poprosili, zda by nemohla obec udělat nějaké reklamní
předměty, které bychom mohli v Radslavicích či Troubkách předat a dělat tak ještě větší propagaci obce. Že obec
úporně šetří již deset let na čističku, to víme a chápeme, ale zamítavý postoj minulého vedení obce s tím, že jde o
soukromou akci, nás přeci jen dost zaskočil. Proto jsme se rozhodli, že pořádání dalšího ročníku v žádném případě již
dělat nebudeme. Domnívali jsme se ale, že prostory ve stodole jsou na tyto akce velmi vhodné a že by bylo dobré,
kdyby se v Grymově senioři nadále setkávali. Ať si organizaci vezmou na starost jiní senioři a ve spolupráci s obcí
tradici zachovají. Bohužel, nic se neuskutečnilo a jedna kapitola setkávání skončila.
Bylo nám ale líto nevyužít získaných zkušeností a proto jsme se rozhodli, že uděláme soukromé sportovní odpoledne
pro příznivce Grymovského sportovního spolku a příznivce volební strany Za obec pěknější, k tomu jsme pozvali pár
hostů. Soutěžilo 18 grymovských tříčlenných družstev, k tomu se přidalo 5 hostujících družstev, tj. 69 soutěžících.
S diváky nás bylo přes stovku. Soutěžilo se v pěti disciplínách –minigolf, golf, šipky, minigolf a hod na koš. Živá
hudba, grilované selátko a přátelská pohoda doprovázela celé odpoledne i pozdní večer. Byli jsme rádi, že naše pozvání
vyslyšela i nová paní starostka, která se také aktivně do sportovního dění zapojila a mohla si tak udělat o všem svůj
vlastní obrázek z druhé strany – od Vrbovce. Dle ohlasů přítomných při akci či následných emailových se akci
vydařila. Pochvalná slova (typu – super akce, žijete bavíte se – super, super zapojení grymovských, jako vždy – bezva,

9

červenec-prosinec 2019
to se snad jinde nevidí či nejlepší akce za posledních 20 let v Grymově) jsou odměnou pro nás všechny, co jsme se na
organizaci akce podíleli.
L.Kuča – Grymovský sportovní spolek

Reakce členů předchozího vedení obce
Jsou nám vytýkány tři věci: 1. nenechali jsme na popud L. Kuči vyrobit reklamní předměty, 2. považovali jsme akci za
soukromou a 3. akce se jiní senioři nechytli a tradici ve spolupráci s obcí nezachovali.
Ad 1. reklamní předměty obce jsme neměli, jinak bychom je poskytli. K výrobě nových jsme neviděli důvod s ohledem
na úroveň vzájemné spolupráce a skutečnost, že spolek ani jednou nepodal žádost o získání obecních prostředků.
Ad 2. je třeba rozlišovat veřejnou akci a akci pro veřejnost. Z pohledu obce, jako veřejného subjektu hospodařícího
s veřejnými prostředky, který je pod veřejnou kontrolou, se jednalo o akci pořádanou soukromým subjektem – spolkem
– tedy o soukromou akci otevřenou veřejnosti.
Ad 3. obec pořádá po řadu let vlastní setkání s grymovskými seniory, které je jinak zaměřené, nemá sportovní ráz, je
pravidelně navštěvované, a tak neviděla žádný důvod zavedenou tradici měnit. Skutečnost, že se v obci neobjevili „jiní
senioři“, kteří by v akci spolku chtěli pokračovat dál, je fakt, který se nám sice nemusí líbit, ale to je tak vše.
Co říct závěrem? Znovu řešíme minulost, kterou nezměníme. Pokud se chceme pohnout dál, měli bychom se místo
starých nedorozumění soustředit na to, co je a bude. Spolky jsou určitě důležitou součástí života obce, nové
zastupitelstvo jejich činnost viditelně podporuje i finančně a i na stránkách tohoto zpravodaje je jim věnovaný velký
prostor. Nikdo z vedení obce nezpochybňuje jejich činnost a přínos pro obec. Čemu pak pomůže tato polemika
a vracení se zpátky, to je otázka, na kterou si musí každý odpovědět sám.

Grymovský sportovní spolek v roce 2019
Tak jako každým rokem i loni jsme svou sportovní
činnost zaměřili v létě na tenis a v zimě na stolní
tenis. Zpestřením byly turnaje v těchto sportech,
přičemž nejlépe se vydařil turnaj smíšených dvojic
v tenisu, kterého se zúčastnilo 16 nadšenců.
Pro své členy a příznivce jsme uspořádali Slivkošt,
Sportovní odpoledne, Loučení s létem a domácí
zabíjačku. Vlakem jsme dojeli do Vsetína a zpět na
kole, na Soláni sbírali houby.
Ve spolupráci s obcí proběhly 2 akce: I. ročník
memoriálu Františka Kubjáta v malé kopané, kde
jsme měli zastoupení i jako tým, a letní kino. Dle
ohlasu se film „O čem muži touží“ stovce přítomných
diváků líbil.
Naši členové se zúčastnili Her bez hranic
v Radslavicích a soutěže ve střelbě z malorážky při
setkání seniorů, níž zvítězili.
Snažíme se také pečovat o obecní pozemky v okolí
hřiště, zejména o pěkný vzhled zeleně. Na jaře jsme
upravili chodníček k Bečvě a odměnou nám byla
skutečnost, že právě Bečva se stala nejvíce
navštěvovaným relaxačním místem v obci.
Jsme rádi, že naše činnost v obci neunikla
zastupitelstvu obce, které nám ústy paní starostky
poděkovalo za celoroční činnost. Jako každoročně
koncem roku jsme připravili posezení s ohňostrojem
na hřišti.
Jarmila Grée, předsedkyně spolku
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:: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem :: Slovem a obrazem ::
Vlastní soutěže probíhaly na různých místech Radslavic,
na fotbalovém hřišti, střelnici či včelím hájku. Mladší
startující nejvíce zaujala jízda na čtyřkolce s opačným
řízením a puzzle. Pro ty starší byla zajímavější střelba
z malorážky či vědomostní soutěž o Radslavicích. Při
běhu přes překážky jsme se zapotili všichni.
Naši obec reprezentovala tentokrát dvě tříčlenná
družstva. Nejlépe jsme si vedli ve střelbě z malorážky.
Celkově jsme na „bedně“ sice nestáli, ale Grymov dal
v rámci Mikroregionu Pobečví o sobě vědět, vždyť nás
tam bylo ze všech přítomných nejvíc.
O tom, že se nám tam líbilo, svědčí i to, že jsme
odjížděli jako jedni z posledních, a to s obecním
praporem nad hlavou.

Plánovací víkend
Ve dnech 26. – 27. července 2019 se uskutečnil v pořadí
třetí plánovací víkend. Cílem bylo společně se zamyslet
se nad aktuálními potřebami obce a navrhnout jejich
možná řešení. Účast občanů byla na rozdíl od
předchozích dvou bohužel nízká.

Zlatá cihla
Dne 1. srpna 2019 převzala místostarostka obce z rukou
ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové v Bělotíně
ocenění Zlatá cihla za stavbu obecní stodoly v rámci
soutěže Vesnice roku 2019 spojenou s darem ve výši
16 500 Kč.

Hry bez hranic
Na Hry bez hranic, které v Radslavicích proběhly 14.
září 2019, jsme se vydali na kolech. Přijeli jsme první,
abychom se mohli na Radslavice a Grymov podívat
z horkovzdušného balonu. K naší smůle však již od rána
foukal velký vítr, a tak jsme se nechali na zemi v balonu
alespoň vyfotit.
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Tenisový turnaj

Bobřík techniky a zábava

V minulém roce proběhl další ročník tenisového turnaje
ve čtyřhře smíšených dvojic. Že akce je již několik let po
sobě a soudě podle návštěvnosti, čím dál úspěšnější,
stává se z ní tradiční vrchol tenisové sezóny. Zúčastnilo
se 8 družstev a o stupínky se podělili: 1. Katka
Hrabinová a Jiří Vrána, 2. Blanka Nitková a Mirek Gree
a 3. Petra Zemánková a Laďa Vitoslavský. Ocenění ale
byli všichni zúčastnění. Nešlo jen o příjemný sportovní
zážitek pro tenisty, ale o výbornou zábavu pro všechny
fanoušky a hosty, kterých byla plná tribuna. Občerstvení
a dobrá nálada je na této akci samozřejmostí. Všichni se
již těšíme na další ročník a sportovci se plně připravují
na novou sezonu. Grymovský sportovní spolek

V sobotu 28. září 2019 se za stodolou uskutečnila
ukázka techniky hasičů, policie, plavební správy,
výstava motorek, ukázka činnosti hasičů, přednáška
o integrovaném záchranném systému a soutěže pro děti.
Na dětský program plynule navázala taneční zábava.
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Setkání seniorů v Radslavicích

8. Grymovská pětka

I v loňském roce se Grymovští senioři zúčastnili setkání
seniorů v Radslavicích a soutěže ve střelbě ze
vzduchovky. Startovala dvě grymovská družstva.
Nevedli jsme si opět špatně. Družstvo ve složení Zdeňka
Kučová, Antonín Zamazal a Ladislav Kuča zvítězilo.
Jako vždy bylo sportovní setkání příjemné a pohodové.

Za ideálních podmínek 19. října 2019 padaly velmi
rychlé časy. Vítěz Petr Kučera z domácího SK Salix
Grymov doběhl v čase 16:09 před Pavlem Dvořákem
(16:12) a Tomášem Blahou (16:30). Mezi ženami byla
nejrychlejší a nový rekord stanovila Tereza Ďurdiaková
v čase 18:06 před Simonou Grulichovou (20:25)
a Kateřinou Ondrušík (20:39).

Setkání grymovských seniorů
Dne 14. listopadu 2019 se v obecní stodole uskutečnilo
tradiční setkání seniorů. V rámci akce informovala
starostka o dění v obci, zejména situaci v dopravě.
Diskutovaly se také výsledky dotazníkové ankety
a plánovacího víkendu.

13

červenec-prosinec 2019
Rozsvěcení vánočního stromu

Zabijačka

V sobotu 30. listopadu 2019 proběhlo u kaple a v obecní
stodole slavnostní zahájení adventu. Příjemnou
atmosféru zajistilo vystoupení folklórního souboru
Prosének a pěveckého sboru 6tet, které později
pokračovalo ve stodole. Vrcholem akce s bohatým
občerstvením pak byl obecní ohňostroj.

Stává se tradicí, že se v zimních měsících v řadě obcí
konají domácí zabíjačky, které bývají hojně
navštěvovány. Abychom nezůstali pozadu a hlavně nás
hnala chuť na jitrničky, tlačenky a jiné pochoutky s tím
spojené, tak jsme se dohodli, že si koupíme prasátko,
vlastně jsme o tom skoro měsíc mluvili a nakonec jsme
koupili dvě půlky, abychom to měli jednodušší.
Sehnat dobrovolníky na tu složitější část, jako krájet,
míchat vařit a hlavně neustále vše umývat, bylo
jednoduché, a všichni se úkolů zhostili statečně.
Samozřejmě nejdůležitější bylo vše správně dochutit.
Část jsme ponechali na uzení a čerstvý ovárek, tlačenky,
jitrnice, jelita a nezbytnou zabijačkovou polévku mohli
přítomní, jak domácí, tak i hosté ochutnat a ohodnotit tak
naši dvoudenní práci.
Chvála od konzumentů určitě přispěla k tomu, že
bychom chtěli ať se i v naší obci opět stane zimní
zabijačka
příjemným
tradičním
zpestřením
předvánočního času. Grymovský sportovní spolek
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Adventní koncert
Vystoupení pěveckého sboru Vocantes 8. prosince 2019
v obecní stodole pod vedením pana učitele Sabadáše
bylo dalším z vrcholů adventního kulturního programu
v naší obci.

Oslavy konce roku s ohňostrojem
Předposlední den v minulém roce byl pro Grymovský
sportovní spolek dnem sportovním i oslavným.
Odpolední turnaj ve stolním tenise, ohňostroj i závěrečné
posezení již patří k tradici. Deset stolních tenistů sehrálo
ve čtyřhře řadu zajímavých zápasů. Ti nejmenší si to
rozdali ve stolní kopané. Ohňostroj se líbil, zejména těm
nejmenším a při následném posezení jsme hodnotili
uplynulý rok a kuli plány pro rok příští. K pohoštění
sloužilo i uzené a klobásy vlastní výroby.

Výšlap na Helfštýn
Začít nový rok pěknou procházkou je dobré předsevzetí.
Že i my bychom mohli pro své tělo počátkem roku něco
udělat, jsme se dohodli při vánočním posezení na hřišti.
Novoroční výšlap na hrad Helfštýn byl tou nejlákavější
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představou. Bylo by pěkné jít z Grymova, ale vzhledem
k tomu, že pro začátek by to bylo velké sousto, rozhodli
jsme se jen pro část trasy. Od lipnického mostu na
Helfštýn a zpět je to necelých deset kilometrů a to bylo
akorát.
Novoroční výšlapy na Helfštýn mají již svou
dlouholetou tradici. V letošním roce padl rekord v počtu
návštěvníků. Bylo jich tam téměř pět tisíc. A nutno
dodat, že jsme se o rekord přičinili i my. U lipnického
mostu se nás sešlo 24, napříč všemi věkovými
kategoriemi. Po dobytí hradu jsme si jej prohlédli
a posilnili se zabíjačkovými specialitami. Viděli jsme
také tibetské dogy, jejichž chovatelé si zde dávají
každoročně sraz. Stejně tak se zde schází legionáři v
dobových oděvech či skauti.
První letošní akci jsme zhodnotili v Osečance, akce se
vydařila, dokonce i počasí nám přálo a všichni si tuto
zimní vycházku pochvalovali. Věříme, že v příštím roce
nás půjde jednou tolik.
Členové a příznivci Sportovního spolku Grymov.

Tříkrálová sbírka
V neděli 5. ledna 2020 proběhl další ročník Tříkrálové
sbírky na pomoc Charitě. V obci se tentokrát podařilo
vybrat rekordních 6 234 Kč (loni to bylo 5 642 Kč).
Všem dárcům i koledníkům patří velký dík.
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